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ABSTRAKT  

Tématem této bakalářské práce je financování projektu ve Starém Městě za pomocí 

dotačních prostředků poskytnutých z Evropských dotací z Integrovaného regionálního 

operačního programu. Jsou zde popsány související body jako je financování, evropské 

dotační fondy, regionální politika a definování vlivu této investice na rozvoj území. 
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rozvoj území, veřejné investice 

ABSTRACT  

This bachelor thesis deals with the financing of the project in the city of Staré Město 

with the help of grant funds provided from the European subsidies from the Integrated 

Regional Operational Program. It describes related points such as funding, European 

subsidy funds, regional policy and defining the impact of this investment on territorial 

development. 
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Investment decision-making, city, subsidy resources, investment financing, territorial 

development, public investment, EU structural policy 
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1 ÚVOD 

Hlavním předmětem této bakalářské práce je využití dotačních prostředků na rozvoj 

oblasti Starého Města. Dotační prostředky jsou v dnešní době stále více využívanou 

podporou pro rozvoj infrastruktury měst. Lze je zúročit v mnoha směrech. U výstavby 

nových dopravních komunikací, k výstavbě nových prostorů pro bydlení, protože 

populace se stále rozrůstá a dočasné obytné prostory jsou nedostačující. S tím jsou 

spjaty potřebné dotace pro vzdělávací zařízení jak školních, tak mimoškolních aktivit  

a spousta dalších možností, kde se neustále investují finanční prostředky. 

 

V teoretické části bude pojednáno o investičním rozhodování především z pohledu 

veřejných investic. Bude zde řešena terminologie spojená s investováním jako je dělení 

investic, investiční prostor, životní cyklus stavby a způsoby hodnocení investic, které 

hodnotíme pomocí ukazatelů ekonomické efektivnosti. V následující kapitole budou 

řešeny zdroje financování projektů. Bude zde popsáno financování jak z vlastních 

zdrojů, tak z cizích, které však bude více rozepsáno, protože se zde vykytuje více 

oblastí, jak lze financovat pomocí veřejných zdrojů. Právě mezi veřejné zdroje 

financování patří nenávratné zdroje financování, kam lze zařadit dotace jak státní,  

tak dotace z EU, které jsou podstatnou částí bakalářské práce. Dotacím z EU bude 

věnována samostatná kapitola. V této kapitole bude nejprve zmíněna Regionální 

politika EU, kde bude vyobrazeno členění CZ-NUTS a dále vysvětlení pojmů 

Strukturální fondy EU a Kohézní fond neboli Fond soudržnosti. V rámci dotací se začne 

s postupem, jak získat dotaci z EU a plynule se naváže na dotační období,  

které je rozděleno na Programové období. Nejvíce bude popsáno programové období 

2014-2020, ve kterém se právě nacházíme a z kterého je poskytnutá dotace na rozvoj 

oblasti Starého Města. V poslední kapitole teoretické části bude zmíněn právě rozvoj 

oblasti, kde budou vysvětleny pojmy sociálně vyloučené oblasti a strategický rozvoj 

města.  

 

Pro využití dotačních prostředků na rozvoj oblasti byl vybrán projekt Rozšíření kapacit 

pro zájmové vzdělávání - přestavba kotelny ZŠ 1720 a stavební úpravy MŠ 

Rastislavova. Tento projekt se nachází ve Starém Městě. Proto v úvodu praktické části 

bude stručně popsáno město Staré Město. Následující kapitola bude zaměřena na již 

zmiňovaný projekt, který bude nejdříve popsán a pak bude provedeno financování 

pomocí dotace z IROP. Dále bude navržena alternativa financování projektu, kdyby 

nebyla poskytnuta dotace. Na závěr praktické části bude zhodnocen vliv na rozvoj 

oblasti díky poskytnuté dotaci a tím pomoc městu se sociálně vyloučenými lokalitami. 
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2 INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 

Investice představují významný faktor rozvoje každé ekonomiky. Lze konstatovat,  

že každý investuje z velmi prostého důvodu – očekává, že daná investice mu přinese 

zisk. [1] 

 

„Investice ve svém nejširším významu jsou definovány jako obětování jisté současné 

hodnoty ve prospěch budoucí nejisté hodnoty.“ [2] 

 

Investice lze rozlišit z hlediska makroekonomického, kde se jedná především o investice 

hrubé a investice čisté. Přírůstek investičních statků za dané období zastupují investice 

hrubé. Jedna se o tzv. tvorbu kapitálu, kam lze zařadit pořízení a úbytky hmotných  

a nehmotných fixních aktiv a změnu stavu zásob. Čisté investice lze odvodit z investic 

hrubých, které snížíme o znehodnocený kapitál (kapitálová spotřeba, zejména odpisy). 

Obvykle není jednoduché určit znehodnocení kapitálu pomocí odpisů, proto nejsou 

často uváděny ve statistikách. Průměrně tvoří čisté investice méně než polovinu investic 

hrubých. [3] 

 

Z hlediska mikroekonomického to jsou investice z pohledu financování a účetnictví 

ekonomických subjektů. Jedná se o investice v podniku, kde jsou daleko rozsáhlejší 

peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během 

časového úseku. Délku a velikost výdajů určují daňové a účetní odpisy, popřípadě sám 

podnik. Z tohoto pohledu se jedná o kapitálové výdaje podniku, oproti výdajům 

provozním. V praxi není jednoduché tyto výdaje rozlišit. Kapitálový výdaj se postupem 

času odepisuje, jedná se tedy o výdaje na rozšíření nebo obnovu dlouhodobého majetku. 

Pokud vydáme peněžní prostředky na opravu a údržbu dlouhodobého majetku, hovoří 

se o výdajích provozních. Největší rozdíl mezi těmito výdaji je v tom, že u provozních 

nákladů se očekává přeměna budoucích peněžních příjmů jednoho roku. [3] 

 

2.1 Dělení investic 

Podle způsobu investování, se rozlišují:  

2.1.1 Finanční investice 

U těchto investic je charakteristické, že se zde kombinují vlastnosti peněžních 

prostředků, majetkových aktiv a dlužních prostředků (dluhových hodnot).  

Tyto investice neprobíhají mezi více jak dvěma činiteli. Investují se mezi nimi převážně 

finanční prostředky. Někdy dochází k investici majetkových hodnot. Investice  

je zachycena v listinné podobě, kde jsou uvedeny veškeré podmínky investování 

hodnot. Mezi finanční investice lze řadit: 
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• Depozitní certifikáty 

• Úvěry a půjčky 

• Dluhopisy – obligace, směnky 

• Akcie 

 

Nejčastější podobou finančních investic jsou však cenné papíry. [4] 

 

2.1.2 Reální investice 

Jsou vždy vázány na určitou konkrétní činnost a předměty. Mají charakter hmotných 

aktiv např. nemovitost, umělecké předměty, drahé kovy. Vložení určité hodnoty 

prostředků do určitých aktiv, které nám přinesou očekávaný výsledek v podobě vyšší 

budoucí hodnoty. [5] 

 

2.1.3 Nehmotné investice 

Jsou takové investice, na které si nelze sáhnout ani změřit příjmy, které z nich plynou. 

Patří sem investice na vzdělání, know-how, reklama. [2] 

 

2.1.4 Soukromé a veřejné investice 

Základní rozdíl mezi druhy těchto investic vyplývá již z názvu. Záleží na typu investora, 

který může být buď soukromý, nebo veřejný. Soukromé investice financuje soukromý 

investor a od těchto investic se očekává a požadujeme zisk. Investorem veřejných 

investic je především veřejný sektor a státní podnik, ale může to být taky soukromá 

osoba, avšak investice bude sloužit celé společnosti. Jednou z možností těchto investic 

mohou být PPP Projekty, které však nejsou v ČR realizovány. Veřejné investice oproti 

soukromým bývají často ztrátové. Spíše než o ztrátu se jedná o celoplošný užitek 

společnosti. Mezi veřejné investice lze zařadit investice do školství, dálnic, 

zdravotnictví. Veřejnými investicemi jsou také např. rekvalifikační kurzy. 

 

2.2 Investiční prostor 

Úspěšnost investičního záměru je nejistá, ale vždy se musí něco obětovat, aby se něco 

získalo. Zda bude investice zisková či ztrátová závisí na mnoha faktorech. Velkou roli 

v časovém úseku mezi obětováním a získáním hrají faktory času a rizika. Někdy 

převládá prvek času např. pokud se investuje do vládních obligací. Jindy je zase 
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dominantní faktor rizika např. při nákupu akcií. Investiční prostor vymezuje tři základní 

atributy, které je potřeba při investování sledovat. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Výnos 

Výnos představuje všechny příjmy z investice od okamžiku, kdy jsou do ní vloženy 

finanční prostředky, až do doby posledního příjmu, který tato investice přinese. [2] 

 

2.2.2 Stupeň likvidity 

Představuje rychlost, s jakou jsme schopni přeměnit naši investici zpět na hotové 

peněžní prostředky. V podmínkách tržní ekonomiky zachycuje obrazec schodiště 

likvidity, na jehož vrcholu leží investice nejvíce likvidní. [2] 

Obrázek 1- Základní investiční prostor [2] 

 

Obrázek 2 - Schodiště likvidity  [2]Obrázek 3- Základní 

investiční prostor [2] 

 

Obrázek 4 - Schodiště likvidity  [2] 

 

Obrázek 5 - Bezpečnostní pyramida  [2]Obrázek 6 - 

Schodiště likvidity  [2]Obrázek 7- Základní investiční 

prostor [2] 

 

Obrázek 8 - Schodiště likvidity  [2]Obrázek 9- Základní 

investiční prostor [2] 

 

Obrázek 10 - Schodiště likvidity  [2] 

 

Obrázek 11 - Bezpečnostní pyramida  [2]Obrázek 12 - 

Schodiště likvidity  [2] 

 

Obrázek 13 - Bezpečnostní pyramida  [2] 

 

Obrázek 14 - Životní cyklus [2]Obrázek 15 - Bezpečnostní 

pyramida  [2]Obrázek 16 - Schodiště likvidity  [2] 

 

Obrázek 17 - Bezpečnostní pyramida  [2]Obrázek 18 - 

Schodiště likvidity  [2]Obrázek 19- Základní investiční 

prostor [2] 

 

Obrázek 20 - Schodiště likvidity  [2]Obrázek 21- Základní 

Obrázek 2 - Schodiště likvidity [2] 

 

Obrázek 28 - Bezpečnostní pyramida  [2]Obrázek 29 - Schodiště likvidity  [2] 

 

Obrázek 30 - Bezpečnostní pyramida  [2] 

 

Obrázek 31 - Životní cyklus [2]Obrázek 32 - Bezpečnostní pyramida  [2]Obrázek 33 - 

Schodiště likvidity  [2] 
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2.2.3 Riziko 

„Představuje možné odchýlení skutečných výnosů investice od očekávaných.“ [2] 

Po dlouhodobém sledování kapitálových trhů analytici dospěli k určitému uspořádání 

druhů investičních příležitostí a sestavili bezpečnostní pyramidu, v jejímž základě leží 

investice nejbezpečnější a směrem k vrcholu se riziko investic zvyšuje. [2] 

 

V reálném investičním prostoru se nachází investice, které dosáhnou maxima  

ve všech třech hlediscích. Lze najít jen možnost takové investice, která bude mít 

nejvýhodnější poměr výnosů x rizika x likvidity. [2] 

 

2.3 Životní cyklus projektu 

„Životní cyklus obecně představuje určitý časový interval v letech.“ [2] 

Životní cyklus projektu stavby představuje nejdelší období, tzn. Období od první 

myšlenky investičního záměru až po ukončení projektu jeho likvidací. [2] 

V rámci životního cyklu projektu stavby je řešen životní cyklus samotné stavby 

související s její technickou životností a v provozní fázi životního cyklu stavby probíhá 

životní cyklus projektu ve smyslu podnikatelského záměru neboli provozní činnosti,  

pro kterou byla stavba realizována. [2] 

Obrázek 3 - Bezpečnostní pyramida  [2] 

 

Obrázek 54 - Životní cyklus [2]Obrázek 55 - Bezpečnostní pyramida  [2] 

 

Obrázek 56 - Životní cyklus [2] 

 

Obrázek 57 - Členění finančních zdrojů [11]Obrázek 58 - Životní cyklus [2]Obrázek 

59 - Bezpečnostní pyramida  [2] 

 

Obrázek 60 - Životní cyklus [2]Obrázek 61 - Bezpečnostní pyramida  [2] 

 

Obrázek 62 - Životní cyklus [2] 

 

Obrázek 63 - Členění finančních zdrojů [11]Obrázek64 - Životní cyklus [2] 

 

Obrázek 65 - Členění finančních zdrojů [11] 

 

Obrázek 66 - Členění dotací [vlastní zpracování dle 16]Obrázek67 - Členění 

finančních zdrojů [11]Obrázek 68 - Životní cyklus [2] 

 

Obrázek 69 - Členění finančních zdrojů [11]Obrázek 70 - Životní cyklus [2]Obrázek 

71 - Bezpečnostní pyramida  [2] 

 

Obrázek 72 - Životní cyklus [2]Obrázek 73 - Bezpečnostní pyramida  [2] 

 

Obrázek 74 - Životní cyklus [2] 

 

Obrázek 75 - Členění finančních zdrojů [11]Obrázek 76 - Životní cyklus [2]Obrázek 

Obrázek 4 - Životní cyklus [2] 

 

Obrázek 80 - Členění finančních zdrojů [11]Obrázek81 - Životní cyklus [2] 

 

Obrázek 82 - Členění finančních zdrojů [11] 
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Životní cyklus projektu stavby lze rozdělit do čtyř na sebe navazujících částí: 

2.3.1 Předinvestiční fáze 

Pro úspěšnost projektu je předinvestiční fáze velmi důležitá. Cílem fáze je vypracování 

podnikatelského záměru do podrobností potřebných pro rozhodnutí o jeho uskutečnění. 

Výběrem vhodných technicko-ekonomických ukazatelů je zjišťována ekonomická 

efektivnost, ale i technická a finanční proveditelnosti záměru. Fáze probíhá  

od rozpracování základní myšlenky podnikatelského záměru přes vypracování studie 

proveditelnosti až po hodnotící zprávu, která slouží jako podklad pro hodnocení  

a rozhodování o výhodnosti podnikatelského záměru. [2] 

 

2.3.2 Investiční fáze 

V této fázi projektu probíhá podrobná projektová činnost a realizační činnost včetně 

uzavírání potřebných smluv, kterou je možné popsat následovně: 

▪ Vypracování prováděcích plánů projektu 

▪ Vypsaní soutěže na projektanta, výběr projektanta a uzavírání smluv 

s projektantem 

▪ Zpracování dokumentace k územnímu řízení 

▪ Vypracování projektu pro stavební povolení 

▪ Stavební řízení 

▪ Zkušební provoz 

▪ Přejímka stavby, užívání a kolaudační souhlas [2] 

 

2.3.3 Provozní fáze 

Provozní fáze je zahájena předáním stavby provozovateli. Tato fáze je v podstatě 

totožná s životním cyklem projektu ve smyslu investičního záměru. Všechny projektové 

činnosti projektu, jako je marketing, management, technické a technologické postupy, 

řízení lidských zdrojů, řízení pracovního kapitálu, vliv na životní prostředí jsou 

z hlediska zpracování studie proveditelnosti nejnáročnější právě pro toto období. 

Provozní fázi je třeba posuzovat z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Veškeré 

potenciální nedostatky, rizika a nejistoty, které by se mohly vyskytnout v provozní fázi, 

by měly být modelově ošetřeny v předinvestiční fázi v kvalitně zpracované studii 

proveditelnosti. [2] 

 

2.3.4 Likvidační fáze 

Je fází, ve které se projekt již neprovozuje, nicméně stavební objekt může vykazovat 

poslední příjmy nebo výdaje spojené s jeho likvidací. [2] 
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2.4 Způsoby hodnocení investic 

Při hodnocení investic je třeba si ujasnit, zda se jedná o soukromou či veřejnou 

investici. Soukromé i veřejné investice lze hodnotit pomocí ukazatelů ekonomické 

efektivnosti investic, avšak se dělí v použití různých metod hodnocení. Soukromé 

investice se hodnotí pomocí dvou metod – statické metody a dynamické metody.  

U veřejných investic se používají nákladové metody, které lze dělit na jedno kriteriální 

nákladové metody hodnocení a více kriteriální nákladové metody hodnocení.  

 

2.4.1 Statické metoda 

Tyto metody nerespektují faktor času a tedy časovou hodnotu peněz. Lze je použít 

pouze v případě, že faktor času nemá podstatný vliv (např. jednorázová koupě 

majetku...). Tyto metody jsou používané hlavně pro svou jednoduchost. [6] 

Využívají se tyto ukazatele: 

 

Výnosnost investice (ROI) - ukazuje výnosnost, kterou nám investice bude přinášet 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑧

𝐼𝑁
 

Pokud je vypočtená rentabilita vyšší než požadovaná míra výnosu, investice je výhodná. 

Je-li rentabilita nižší, investice pravděpodobně nebude přijata a ani realizována. [6] 

Výhody: možnost srovnávat projekty s různou dobou životnosti a různou měrou 

investičních nákladů a objemu výroby. 

Nevýhody: pracuje pouze s částí peněžních příjmů – ziskem, nebere v úvahu faktor času 

– statická metoda. 

 

Prostá doba návratnosti (DS) - zjišťuje dobu, za kterou se investice splatí z peněžních 

příjmů, které investice přinese. Za efekty investic je považován nejen zisk po zdanění, 

ale i odpisy. 

𝐷𝑁 =
𝐼𝑁

𝑅
 

Čím kratší je doba návratnosti, tím je investice pro podnik přijatelnější. Pokud je však 

doba návratnosti delší než životnost investice nebo požadovaná návratnost, neměla  

by být investice realizována.[6] 

Výhody: vypovídá o likviditě investice. 

Nevýhody: nebere v úvahu výnosy po době splacení a časové rozložení výnosů v době 

splácení. 
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2.4.2 Dynamické metoda 

Tento typ metod respektuje časovou hodnotu peněz a také i míru rizika v průběhu 

životnosti investice. Používá se, pokud je doba pořízení investice delší a má dlouhou 

ekonomickou životnost. [6] 

Proces, kdy se zahne čas do investování, nazýváme diskontování, které lze řešit pomocí 

diskontního faktoru obsahující diskontní sazbu neboli alternativní náklad kapitálu. 

1

(1 + 𝑟)ⅈ
 

Čistá současná hodnota (NPV) – je to rozdíl mezi předpokládanými čistými příjmy  

a investičními náklady do projektu vloženými se zohledněním časové hodnoty peněz. 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉 − 𝐼𝑁 

Investice se přijme, pokud čistá současná hodnota je kladná (NPV>0). 

 

Vnitřní výnosové procento (IRR) - tato metoda je rovněž založena na principu 

současné hodnoty. Na rozdíl od ní však spočívá v tom, že diskontní míra není daná,  

ale hledáme takovou její hodnotu, při které se současné očekávané výnosy z investice 

rovnají současné hodnotě výdajů na investici. Výpočet vnitřního výnosového procenta 

použijeme v případě, když budeme chtít zjistit nutnou výnosnost investice k pokrytí 

investičních nákladů a dále k porovnání s diskontní mírou zahrnující riziko. [7] 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟1 +
𝑁𝑃𝑉 +

𝑁𝑃𝑉 +  + 𝑁𝑃𝑉 −
∗ (𝑟2 − 𝑟1) 

Pokud je vnitřní výnosové procento > diskontní míra zahrnující riziko (WACC),  

pak je projekt přijatelný. 

 

Diskontovaná doba návratnosti (DDN) - výhodou tohoto ukazatele je překonání 

největších nevýhod tradičního ukazatele doby návratnosti, který ignoruje princip časové 

hodnoty peněz a počítá se často ze zisku, nikoliv z cash-flow. Diskontovaná doba 

návratnosti tedy vychází ze stejného vzorce jako doba návratnosti, ale roční cash-flow 

ve výpočtu diskontuje na současnou hodnotu. [8] 

 

2.4.3 Metody pro hodnocení veřejných investic 

Analýza minimalizace nákladů (CMA) sleduje náklady nejen v okamžiku pořízení 

projektu, ale v celém jeho životním cyklu. Využívá se v případě, že kvalitativní  

i kvantitativní výstupy jednotlivých hodnocených projektů nebo variant projektů  

by měly být relativně homogenní a shodné. Používá se zde nejčastěji ukazatel:  

Náklady životního cyklu -  LCC = PV + IN 

 

http://www.febmat.com/clanek-doba-navratnosti/
http://www.febmat.com/clanek-casova-hodnota-penez/
http://www.febmat.com/clanek-casova-hodnota-penez/
http://www.febmat.com/clanek-doba-navratnosti/
http://www.febmat.com/clanek-diskontovani-oduroceni/
http://www.febmat.com/clanek-soucasna-hodnota-pv/
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Analýza nákladů a užitku (CBA) zkoumá efektivnost veřejného projektu v průběhu 

jeho celého životního cyklu (hodnoceného/referenčního období): 

a) Přímé příjmy a výdaje projektu.  

b) Přínosy (užitky) a náklady (újmy) projektu, bez ohledu na to, kdo je jejich 

adresátem, tyto následně převádí na peněžní toky. 

Obecná osnova CBA analýzy: 

I. Definice podstaty projektu 

II. Vymezení struktury beneficientů – domácnosti, podniky, stát, ostatní organizace 

III. Popis nulové a investiční varianty 

IV. Vymezení, členění a kvantifikace všech relevantních užitků a nákladů  

pro všechny fáze projektu 

V. Převod ocenitelných užitků a nákladů na hotovostní toky 

VI. Stanovení finanční CF – za pomocí přímých příjmů a výdajů projektu 

VII. Stanovení ekonomických CF – vytyčení celospolečenských dopadů projektu  

za pomocí finančního CF + přínosů a nákladů projektu 

VIII. Výpočet kriteriálních ukazatelů 

IX. Citlivostní analýzy 

X. Analýza rizik 

XI. Posouzení projektu na základě vypočtených kriteriálních ukazatelů 

XII. Rozhodnutí o přijatelnosti a financování investice 

 

Jedná se o metodu, která se při hodnocení stavebních investic používá nejčastěji. 

Výsledným cílem CBA je umožnit hodnocení neziskových investic obvyklými 

metodami. Kriteriální ukazatele nabývají podoby ukazatelů NPV, IRR a doby 

návratnosti. 

 

Analýza efektivnosti nákladů (CEA) řeší problém, jak lze nejlépe dosáhnout 

stanoveného cíle, při zachování požadovaných kvalitativních parametrů, a nebo  

jak dosáhnout maximalizace výstupu, který může být získán za určité předem stanovené 

náklady. 

 

Analýza užitečnosti nákladů (CUA) je analýzou hodnotící více kritérií,  

která umožňuje za pomocí matematických postupů vyhodnotit užitečnost projektu  

na základě výstupů. Užitečnost projektu vyjadřuje míru uspokojení potřeb uživatele 

projektu. Výstupy mohou být vyjádřeny technickými i peněžními jednotkami. [9] 
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3 ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROJEKTŮ 

Při vytváření investičního záměru je důležité zvolit správné zdroje financování, což není 

jednoduchou záležitostí. Je třeba brát v úvahu, že každý zdroj s sebou nese určité 

náklady, které ovlivňují rentabilitu projektu. Finanční zdroje investičních projektů  

lze rozdělit z pohledu získání na vlastní a cizí. [10] 

 

3.1 Členění finančních zdrojů 

Zdroje financování (kapitálu) lze třídit podle několika hledisek. Nejobvyklejší je členění 

na zdroje vlastní, které je možno získávat interně nebo externě a na zdroje cizí,  

které pocházejí pouze od externích subjektů. Podle doby jejich splatnosti dělíme zdroje 

financování na dlouhodobé a krátkodobé. [11] 

3.2 Financování z vlastních zdrojů 

K vlastním zdrojům financování ve veřejném sektoru lze řadit vlastní rozpočtové zdroje 

obce. Patří sem přebytky výsledného hospodaření z předchozích let, které si obec 

shromažďuje na bankovních účtech, v pokladnách či ve vytvořených fondech. Peněžní 

fondy, které si obec vytváří, mohou být účelové nebo neúčelové. Účelové fondy 

na rozdíl od neúčelových jsou prostředky soustředěné v příslušném fondu pouze  

na předem určené potřeby. [12] 

 

3.3 Financování z cizích zdrojů 

Hospodaření obce se může dostat do situace, kdy obec nebude schopna pokrýt svými 

finančními prostředky veškeré své potřeby, tudíž bude muset využít financování z cizích 

Obrázek 5 - Členění finančních zdrojů [11] 

 

Obrázek 106 - Členění dotací [vlastní zpracování dle 16]Obrázek107 - Členění 

finančních zdrojů [11] 

 

Obrázek 108 - Členění dotací [vlastní zpracování dle 16] 

 

Obrázek 109 - NUTS 2 – Regiony soudržnosti [9]Obrázek110 - Členění dotací 

[vlastní zpracování dle 16]Obrázek 111 - Členění finančních zdrojů [11] 

 

Obrázek 112 - Členění dotací [vlastní zpracování dle 16]Obrázek113 - Členění 

finančních zdrojů [11] 

 

Obrázek 114 - Členění dotací [vlastní zpracování dle 16] 

 

Obrázek 115 - NUTS 2 – Regiony soudržnosti [9]Obrázek116 - Členění dotací 

[vlastní zpracování dle 16] 

 

Obrázek 117 - NUTS 2 – Regiony soudržnosti [9] 
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zdrojů. Tuhle situaci lze nazvat jako krátkodobý či dlouhodobí nedostatek vlastních 

finančních prostředků. [13] 

Zapůjčené cizí peněžní prostředky lze rozdělit na návratné a nenávratné zdroje 

financování. [14] 

 

3.3.1 Návratné zdroje financování 

Jedná se pouze o dočasné vypůjčení finančních prostředků, které obec musí dříve,  

či později splatit. Mluvíme o splátkách jistin spolu s úroky. Mezi návratné zdroje 

financování patří úvěry, emise cenných papírů, směnky, leasing apod. [14] 

 

Bankovní úvěry jsou poskytovány krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé. 

Střednědobé jsou splatné 1 až 5 let a úvěry s delší dobou splatnosti jsou řazeny mezi 

dlouhodobé. Dále může obec využít překlenovací úvěr, který je možné použít několikrát 

během rozpočtového období a kontokorentní úvěr, který mohou čerpat jen pro jedno 

rozpočtové období. Každý bankovní úvěr musí být nejdříve schválen zastupitelstvem 

obce. Obce lze považovat za méně rizikové klienty, ale za poskytnutý úvěr se musí 

zaručit. Splácení investičního úvěru probíhá v roční, čtvrtletní nebo měsíčních 

splátkách. [2] [14] 

 

Emise akcií lze rozdělit do dvou skupin – na kmenové a prioritní. Majitel kmenové 

akcie je společníkem akciové společnosti, který má právo podílet se na jejím řízení. 

Kmenové akcie podniku jsou trvalou formou externího financování investic, protože 

nejsou splatné. Prioritní akcie podobně jako kmenové představují část vlastního 

kapitálu. Většinou však zajišťují pevný příjem. [2] 

 

Emise obligace je cenný papír věřitelského charakteru. Představuje dlužní úpis 

s předem stanoveným výnosem - úrokem. Na základě subjektů, které obligace vydávají, 

je lze rozdělit do těchto druhů: 

• státní obligace; 

• komunální obligace; 

• podnikové obligace. 

Vlastnosti obligací: 

• časově omezené trvání; 

• obsahují předem stanovené rozložení splátek dlužné částky včetně úroků; 

• nedávají věřiteli práva zasahovat do řízení podniku. 

Tyto faktory působí při rozhodování o emisi obligací pro zdroje financováni projektu: 

• doba splatnosti a způsob splácení obligace; 

• výnosnost obligace. [2] 

 

 



21 

 

Leasing je druh financování, který patří mezi nejnáročnější způsoby. Pronajímatel 

zůstává po celou dobu pronájmu právním vlastníkem majetku. Smyslem leasingu  

je pořízení potřebné věci prostřednictvím splátek nájemného placených během 

podstatné části jeho životnosti.Za výhodu u finančního leasingu se považuje možnost 

zahrnutí leasingových splátek do nákladů podniku a tím snížení zdanění. Nevýhoda  

je v tom, že pro podniky s dobrým přístupem k úvěrovým zdrojům je leasing drahý.[2] 

3.3.2 Nenávratné zdroje financování 

Státní dotace jsou považovány za druhý nejvýznamnější zdroj financování obcí v ČR,  

u krajů tvoří dokonce největší podíl. Dotace pro obce jsou vypláceny ze státního 

rozpočtu, státních účelových fondů, státních mimorozpočtových fondů a taky mohou 

být poskytnuty dotace od krajů. Obcím a krajům v ČR jsou vypláceny jak účelové,  

tak i neúčelové dotace. Převládají dotace účelové, které můžou být buď běžné,  

nebo kapitálové (investiční). Běžné dotace slouží na financování provozních potřeb  

a kapitálové na zajištění určitého standardu poskytovaných veřejných statků. [15] 
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Obrázek 6 - Členění dotací [vlastní zpracování dle 16] 

 

Obrázek 132 - NUTS 2 – Regiony soudržnosti [9]Obrázek 133 - Členění dotací 

[vlastní zpracování dle 16] 

 

Obrázek 134 - NUTS 2 – Regiony soudržnosti [9] 

 

Obrázek 135 - Informace o čerpání finančních prostředků 2014-2020 

[22]Obrázek 136 - NUTS 2 – Regiony soudržnosti [9]Obrázek 137 - Členění 



22 

 

Dalším kritériem pro rozdělení dotací je způsob, jakým je obec nebo kraje získávají. 

Pokud má obec na dotaci automatický nárok a dostává ji pravidelně, aniž by o ni musela 

zažádat, jedná se o nárokové dotace. V případě, že obec musí o dotaci žádat, musí splnit 

určitá kritéria a nemá na ni automaticky nárok – jedná se o dotaci nenárokovou. 

Kritéria pro přidělení dotace mohou být např. počet obyvatel v lokalitě, rozloha obce, 

zadluženost, délka silniční sítě apod. [15] 

 

Dotace z EU napomáhají ke zvýšení životní úrovně ČR. Je to rozsáhlé téma a hlavní 

bod bakalářské práce, tudíž bude této problematice věnována celá následující kapitola. 
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4 REGIONÁLNÍ POLITIKA A DOTACE EU 

Regionální politika EU se řadí mezi nejvýznamnější politiky Evropské unie. Hlavním 

cílem regionální politiky je podpora problémových regionů a kontrola ostatních. 

Současná regionální politika je zaměřena na inovace a rozvoj malých a středních firem. 

Motivy regionální politiky: 

• ekonomické; 

• sociální; 

• politické; 

• ekologické. 

Celá ČR je rozdělena podle klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS  

do 6 úrovní:  

• NUTS 0 vyjadřuje stát tedy Českou republiku; 

• NUTS 1 vyjadřuje území České republiky; 

• NUTS 2 vyjadřuje oblast=region soudržnosti, tj. seskupení krajů. Rozhodujícím 

prvkem pro seskupování krajů do oblasti bylo počet obyvatel. Dělení musí 

souhlasit a být porovnatelné s údaji v NUTS v EU; 

• NUTS 3 vyjadřuje kraje; 

• LAU I vyjadřuje okresy; 

• LAU II vyjadřuje obce. 

Nejdůležitější skupinou z pohledu regionální politiky EU je NUTS 2, kde jsou nejvíce 

financovány projekty ze strukturálních fondů EU. Česká republika je složena z osmi 

regionů soudržnosti.[9] 

Obrázek 7 - NUTS 2 – Regiony soudržnosti [9] 

 

Obrázek 158 - Informace o čerpání finančních prostředků 2014-2020 [22]Obrázek 159 - 

NUTS 2 – Regiony soudržnosti [9] 

 

Obrázek 160 - Informace o čerpání finančních prostředků 2014-2020 [22] 
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4.1 Strukturální fondy EU 

Regionální politika EU se liší v jednotlivých programovacích obdobích, pro které 

Evropská unie stanovuje specifické cíle a podmínky čerpání ze zdrojů EU. 

Hlavním nástrojem regionální politiky EU jsou dva strukturální fondy a Fond 

soudržnosti. Základní rozdíl mezi strukturálními fondy a Fondem soudržnosti spočívá 

hlavně v podporovaných aktivitách. [17] 

Existují dva druhy strukturálních fondu: 

4.1.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Byl založen v roce 1975 a je považován za největší zdroj prostředků. Soustřeďuje 

investice do několika klíčových prioritních oblastí: 

• inovace a výzkum 

• vytváření pracovních míst; 

• podpora malých a středních podniků; 

• infrastruktura. 

Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posílení ekonomické a sociální 

soudržnosti v Evropské unii, aby došlo ke snížení nerovností v zaostávajících regionech. 

4.1.2 Evropský sociální fond (ESF) 

Již od roku 1957 podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských 

zdrojů. Fond je zaměřen na neinvestiční projekty, jako např. rekvalifikace 

nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, 

etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel. 

 

4.1.3 Fond soudržnosti EU (FS/CF) 

Jinak také Kohézní fond je na rozdíl od strukturálních fondů určen na podporu rozvoje 

chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční 

projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu, ochranu 

životního prostředí a na oblast energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. 

Fond vznikl v roce 1993. [18] 

 

4.2 Dotace EU 

Dotace z EU proudí do členských států proto, aby lidé v Unii měli srovnatelnou kvalitu 

života a firmy rovné příležitosti pro účast na mezinárodních trzích. Finanční podporu  

by proto měly získávat pouze smysluplné projekty, které ke zvýšení úrovně napomohou. 
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Dotace jsou rozdělovány v cyklech, kterým se říká programová období. Tomu odpovídá 

„balík“ peněz, který do ČR z Bruselu doputuje. Tato částka je pak dále rozdělena  

do tzv. operačních programů – tematických dotačních celků, které spravují jednotlivá 

ministerstva. Dotace pro ČR se tak rozdělují do několika operačních programů,  

např. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), Životní prostředí (OPŽP) 

nebo Doprava (OPD). 

 

Operační program se pak dále dělí na programy podpory, které jsou více specificky 

zaměřené. Každý program má svůj cíl a také rozpočet, který je mezi projekty rozdělen. 

Žádosti o dotaci na projekt je možné podávat po tzv. vyhlášení výzvy – zveřejnění 

podmínek stanovujících pravidla typu, jaký projekt může o dotaci požádat a kolik peněz 

může získat. [19] 

 

4.2.1 Postup pro získání dotací 

Postup získání dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů zahrnuje deset 

základních kroků.  

Žadatelé by měli začít vytvořením projektového záměru, pokračovat přes vybrání 

vhodného programu až po zpracování a předložení žádosti o podporu. Pokud bude 

projekt schválen, nastává jeho realizace. Jak vypadá dotační systém z pohledu žadatele 

krok za krokem je uvedeno dále: 

 

A. Vytvoření podrobného projektového záměru 

Na začátku je třeba si ujasnit, na co jsou peníze potřebné, a následně vypracovat 

podrobný projektový záměr. Projekt by měl mít přesně specifikovaný cíl, logickou 

strukturu a mělo by být známo, na jaké cílové skupiny je zaměřen. Velkou pozornost  

je třeba věnovat rozpočtu a promyslet financování projektu. Nejprve se určí,  

co je v obci, firmě nebo organizaci potřeba zlepšit a až poté se hledají zdroje 

financování. 

 

B. Nalezení příslušného programu a v něm konkrétní oblasti podpory  

pro plánovaný záměr 

Podle cíle projektového záměru je vyhledán vhodný program, který umožňuje 

financování záměru. Podrobné informace o něm lze najít v programovém dokumentu, 

kde jsou specifikovány podporované oblasti a cíle programu. Obsahuje také přehled 

typů žadatelů, kteří mohou o podporu požádat. Základní orientaci o možnostech čerpání 

z fondů EU poskytují pracovníci Eurocentera. 
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C. Podání žádosti o podporu 

Žádost o podporu představuje klíčový dokument, který rozhodne o úspěchu žádosti. 

Jako průvodce při jeho tvorbě slouží příručky a metodické pokyny řídicích orgánů. 

Kromě tištěných a elektronických verzí příruček jsou pro žadatele k dispozici 

i konzultace s odbornými pracovníky řídicích orgánů nebo zprostředkujících subjektů  

či specifické semináře. Je třeba vyčkat na to, zda se pro daný projektový záměr otevře 

vhodná výzva.  

Existují dva typy výzev: 

• průběžné výzvy, do kterých lze podat žádost v průběhu delšího časového období 

a které se vyhodnocují postupně,  

• kolové výzvy, které jsou otevřeny po několik týdnů až měsíců a všechny podané 

žádosti se vyhodnocují najednou. 

Informace o vyhlašovaných výzvách jsou uvedené v harmonogramu výzev. Ve výzvě 

jsou vždy přesně specifikovány podmínky pro předložení žádosti o podporu – např. typy 

podporovaných oblastí, její délka, typ oprávněných žadatelů, míra podpory či územní 

zaměření.  

Podané žádosti o podporu vyhodnocuje řídicí orgán, nebo jím pověřená instituce,  

tzv. zprostředkující subjekt. Žádost i se všemi povinnými podklady a přílohami  

se podává do stanoveného termínu prostřednictvím elektronického systému. 

 

D. Posouzení žádosti o podporu 

Řídicí orgán či zprostředkující subjekt posuzuje žádosti o podporu podle hodnotících 

kritérií, která jsou součástí výzvy. V Příručce pro žadatele/příjemce najdeme informace  

o průběhu hodnocení – např. jak dlouho trvá proces hodnocení či jaké podmínky  

je nutné splnit pro to, aby byl projekt podpořen. Žadatelé jsou posléze informováni  

o výsledku hodnocení projektů a mohou se případně proti negativnímu výsledku 

hodnocení odvolat. Způsob odvolání se proti výsledku hodnocení je nastaven řídicími 

orgány jednotlivých operačních programů. 

 

E. Realizace projektu 

S úspěšným žadatelem je následně podepsána smlouva, která podrobně stanoví 

podmínky realizace projektu. Jedná se zejména o pravidla pro výběr dodavatelů, 

povinnou publicitu, zásady pro vedení a uchovávání dokladů. Jakékoli změny oproti 

schválené projektové žádosti je nutné řešit s řídicím orgánem, aby se vyhnulo 

nezpůsobilým výdajům. 
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F. Žádost o platbu 

Peníze jsou získány na základě žádosti o platbu podané řídicímu orgánu  

nebo zastupující instituci. Platby mohou mít různé podoby: 

• proplacení už vydaných výdajů (tzv. ex-post platba),  

• poskytnutí prostředků dopředu (tzv. ex-ante platba)   

• využití tzv. kombinovaných plateb  

Konkrétní podmínky žádostí o platbu stanovuje patřičný řídicí orgán.  

 

G. Vyhodnocení a vyúčtování 

Při předkládání žádosti o platbu je třeba prokazovat, že výdaje odpovídají podmínkám 

obsaženým v podepsané smlouvě. Nesmí se proto zapomínat na průběžné pořizování 

fotografií, prezenčních listin, předávacích protokolů. Těmi se později dokládají faktury 

např. za realizovaná školení a semináře. Řídicí orgán následně zkontroluje,  

zda jsou naše nároky oprávněné. V případě, že jsou tzv. způsobilé, máme peníze brzy 

na účtu. Pokud by byly některé výdaje označeny jako nezpůsobilé, např. pokud jsme 

některé doklady nedoložili, případně doložili nesprávně (např. objednávka nesouhlasí 

s fakturou), řídicí orgán přistoupí ke korekci a nárokovanou částku nám o ně zkrátí. 

 

H. Kontrola na místě 

Vedle administrativní kontroly může přijít i kontrola na místo realizace projektu. 

Kontroly se mohou týkat: 

• projektové dokumentace, 

• fyzického stavu projektu,  

• finanční stránky. 

Kontrola vždy sestaví protokol, který shrne poznatky a opatření, která jsou nutná 

zrealizovat, aby nehrozily sankce. Kontroly mohou být plánované i namátkové. 

 

I. Publicita projektu 

Každý příjemce, který získal finanční podporu z fondů EU, má povinnost informovat  

o této pomoci v souladu s publicitou projektů. Ta má svá jasná pravidla, která jsou 

uvedena v příručkách pro žadatele a příjemce.  

• U projektů menšího rozsahu je publicita nejčastěji splněna vyvěšením plakátu  

o velikosti A3 v místě realizace projektu.  

• U finančně náročnějších projektů je třeba informovat okolí pomocí 

velkoplošného banneru či billboardu. Po jeho dokončení jsou pak tyto dočasné 

nosiče nahrazeny pamětní deskou. 

Informace o projektu zůstávají na místě minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 
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J. Udržitelnost projektu 

Dnem proplacení poslední platby starost o projekt nekončí. Od nynějška bude třeba ho 

udržovat naživu i bez dotací po dobu, ke které jsme se uvázali ve smlouvě. Nejčastější 

dobou je pět let, u vybraných projektů může jít jen o tři roky. V případě,  

že by udržitelnost projektu nebyla nezajištěna, bude uložena sankce a v krajním případě 

se bude chtít vrácení části nebo i celé dotace. Udržitelnost projektu vypovídá o kvalitní 

přípravě celého projektu. Udržet výstupy projektu po pět let je jen programová 

podmínka. Kvalitní projekt žije sám od sebe mnohem déle. [20] 

 

4.3 Dotační období 

Dotační období neboli programové období je vždy rozděleno do sedmiletých period,  

ve kterých se postupně uvolňují předem určené finanční podpory.  

Česká republika svým vstupem do Evropské unie v květnu 2004 získala právo čerpat  

ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Vstoupila tak do již probíhajícího 

sedmiletého programového období 2000-2006.[21] 

Dále následovalo programové období 2007-2013. V tomto období bylo v České 

republice využíváno 26 operačních programů. 

 

4.3.1 Programové období 2014-2020 

V programovém období 2014-2020 jsou pro Českou republiku z Evropských 

strukturálních a investičních fondů (ESI) vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard 

eur, což je přibližně 614 mld. Kč. 

 

Záměrem Evropské unie je, aby ESI fondy maximálním možným způsobem přispěly  

k naplňování konceptu Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

Obrázek 8 - Informace o čerpání finančních prostředků 2014-2020 [22] 

 

Obrázek 183 - Alokace finančních zdrojů [23]Obrázek 184 - Informace o čerpání 

finančních prostředků 2014-2020 [22] 

 

Obrázek 185 - Alokace finančních zdrojů [23] 

 

Obrázek 186 - Alokace finančních zdrojů [23]Obrázek 187 - Informace o čerpání 

finančních prostředků 2014-2020 [22] 

 

Obrázek 188 - Alokace finančních zdrojů [23]Obrázek 189 - Informace o čerpání 

https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Informace-o-fondech


29 

 

podporující začlenění. S ohledem na tuto strategii byly v Dohodě o partnerství 

pro programové období 2014-2020 definovány národní rozvojové priority: 

1. Zaměstnanost 

2. Výzkum, vývoj a inovace 

3. Změna klimatu a energetika 

4. Vzdělání 

5. Chudoba a sociální vyloučení 

K jejich naplňování dochází díky jednotlivým programům, skrze které se čerpají 

prostředky z ESI fondů. [23] 

Ty lze rozdělit na deset tematických programů, které jsou zaměřeny na specifické 

oblasti: 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - cílem je dosažení 

konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - klíčovým principem je rozvoj lidských 

zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti.  

Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná 

pracovní síla klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň 

podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému 

ČR. 

 

Operační program Zaměstnanost - cílem je zlepšení lidského kapitálu obyvatel  

a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. Operační program 

je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců 

a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, 

zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb. 

 

Operační program Doprava - navazuje na Operační program Doprava 2007-2013, 

představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní 

infrastruktury v České republice v programovém období 2014-2020. 

 

Operační program Životní prostředí - hlavním cílem je ochrana a zajištění kvalitního 

prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, 

eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů 

změny klimatu.[24] 

 

https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dohoda-o-partnerstvi
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Integrovaný regionální operační program IROP- navazuje na Integrovaný operační 

program a regionální operační programy z programového období 2007-2013.  

IROP usiluje o:  

• vyvážený rozvoj území,  

• zkvalitnění infrastruktury,  

• zlepšení veřejných služeb a veřejné správy   

• zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.  

 

Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech 

obyvatel ČR. Podpora je územně směřována do všech krajů České republiky kromě 

hlavního města Prahy. 

IROP se člení na 5 prioritních os (PO): 

• PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

• PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

• PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

• PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj 

• PO 5 Technická pomoc 

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých 

částech České republiky. Hlavními oblastmi, do nichž podpora směřuje, jsou: 

• silnice II., případně III. třídy, 

• dopravní obslužnost,  

• Integrovaný záchranný systém, sociální integrace,  

• sociální podnikání,  

• zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči,  

• vzdělávání,  

• zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí,   

• územní plánování měst a obcí. 

V IROP jsou využívány kromě dotací i inovativnější formy využívání finančních 

prostředků – ať už jde o finanční nástroje nebo integrované nástroje. [25] 

 

Operační program Praha -je třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze,  

které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky  

a k zajištění kvalitního života obyvatel. Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí 

a podpora vzdělání a vědy. 
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Operační program Technická pomoc - má umožnit a usnadnit čerpání a především 

zajistit efektivní využití finančních prostředků. 

 

Operační program Rybářství - cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice 

a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh  

v požadovaném sortimentu. Současně je také potřeba podpořit zavádění moderních 

intenzivních chovných systémů s cílem zvyšování produkce ryb a přispění k eliminaci 

negativních dopadů na životní prostředí. 

 

Program rozvoje venkova - hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení 

ekosystémů závislých na zemědělství, dále investice pro konkurenceschopnost  

a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo 

krajinná infrastruktura. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Programové období 2021-2027 

Diskuze o programovém období po roce 2020 jsou v plném proudu a Česká republika  

v nich na národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli. Pro členské státy je nutností  

se vyrovnat s řadou nových výzev, které jednotlivé státy a i EU jako celek čekají. 

Pozice ČR je v současné době definována v řadě strategických dokumentů vznikajících 

ve spolupráci s odbornou veřejností. 
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Integrovaný regionální OP
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OP Životní prostředí
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OP Zaměstnanost

OP Technická pomoc

OP Praha

Operační program Rybářství

Alokace finančních zdrojů v mld. Eur

Obrázek 9 - Alokace finančních prostředků mezi programy ESIF [23] 

 

Obrázek 203 - Alokace finančních zdrojů [23] 

 

Obrázek 204 - Alokace finančních zdrojů [23] 

 

Obrázek 205 - Alokace finančních zdrojů [23] 

 

Obrázek 206 - Alokace finančních zdrojů [23] 

 

 

Obrázek 207 - Alokace finančních zdrojů [23] 

 

Obrázek 208 - Alokace finančních zdrojů [23] 
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Dne 29. května 2018 byl komisí představen návrh fondů pro následující dotační období: 

• Fond soudržnosti 

• Evropský námořní a rybářský fond 

• Evropský fond pro regionální rozvoj 

• Evropský sociální fond Plus 

• Azylový a migrační fond 

• Nástroje pro správu hranic a víza 

• Fond pro vnitřní bezpečnost [26] 
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5 ROZVOJ OBLASTI 

Tato kapitola popisuje jednu z hlavních priorit 57. výzvy Infrastruktura pro zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělání SVL z IROP, která byla vypsaná na programové 

období 2014-2020. Prioritou a podporou 57. výzvy jsou sociálně vyloučené lokality,  

na které se váže rozvoj oblasti a s tím úzce spjatý a nezbytný strategický plán rozvoje. 

 

5.1 Sociálně vyloučené lokality 

Sociálně vyloučenou lokalitou je považována ta, kde dochází ke koncentraci více než  

20 osob žijících v nevyhovujících podmínkách (indikováno počtem příjemců  

na živobytí), které obývají fyzicky či symbolicky ohraničený prostor. Sociálně 

vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám,  

jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek kontaktů mimo sociálně 

vyloučenou lokalitu. Základní charakteristikou propadu na sociální dno je nahromadění 

důvodů, které vedou k životní krizi (ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy 

s bydlením, nemoc a mnohé další). Sociálně vyloučení lidé obvykle nestojí před jedním 

problémem, ale před jejich komplexem. S postupným propadem na dno přestává být 

zřejmé, co je původním důvodem propadu a co jeho následek.[27] 

 

 

situace sociálníhoo vyloučení;

zhoršený přístup k ekonomický zdrojům

prohlubování 
sociálních problémů

nemožnost zařadit se do běžného 
života;

diskriminace;

negativní postoj

Událost, například 

nezaplacení nájmu, 

dluhu, ztráta zaměstnání 

K úniku z pasti 

sociálního vyloučení je 

nutná pomoc z venku 

Bydlení, oddlužení, 

zaměstnání, vzdělání 

Obrázek 10 - Past sociálního vyloučení [vlastní zpracování dle 27] 

 

Obrázek 212 - Mapa ČR: poloha Starého Města [31] 

Obrázek 213 - Past sociálního vyloučení [vlastní zpracování dle 27] 

 

Obrázek 214 - Mapa ČR: poloha Starého Města [31] 

Obrázek 215 - Past sociálního vyloučení [vlastní zpracování dle 27] 
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Specifickou roli v sociálním vyloučení hraje etnicita, zejména etnicita přisouzená. 

Podstatná část populace se nesprávně domnívá, že v případě sociálního vyloučení  

se jedná primárně o problém etnický, nikoliv sociální. Zjednodušeně řečeno,  

že důvodem chudoby a sociálního vyloučení části romské populace není její sociální 

situace, ale etnický původ. Přitom v současné době je již zřejmé, že ne všichni Romové 

žijí v prostředí sociálního vyloučení a ne každý, kdo se v podmínkách sociálního 

vyloučení nalézá, je Rom. [27] 

 

V roce 2014 bylo provedeno porovnání s rokem 2006 a stále přibývá lokalit,  

kde Romové netvoří většinu sociálně vyloučených obyvatel. V lokalitách přibývají 

obecně chudí, velmi často nezaměstnaní lidé, jejichž životní situace v zásadě replikuje 

situaci romské populace. Ohroženo chudobou či sociálním vyloučením je v celé ČR 

přibližně 1,5 milionů lidí a z toho téměř 100 tisíc dětí do šesti let a bezmála 180 tisíc lidí 

starších 65let. [28] 

 

 

Obrázek 11 - Sociálně vyloučené obyvatelstvo [vlastní zpracování dle 28] 

 

Celkem bylo v 297 městech a obcích identifikováno 606 sociálně vyloučených lokalit. 

Celkový počet lokalit se v porovnání s rokem 2006 téměř zdvojnásobil z 310 na 606. 

[28] 
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Obrázek 12 - Počet vyloučených lokalit [vlastní zpracování dle 28] 

 

Tento problém se čím dál více prohlubuje, proto byl vypsán již zmiňovaný dotační 

program, aby umožnil snadnější kroky k nápravám sociálně vyloučených lokalit  

a zejména dětí v tomto prostředí, díky zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu 

vzdělání pro SVL. Bezprostředně na zmiňovanou problematiku navazuje rozvoj území, 

na který udělá jistě pozitivní vliv zájmové, neformální a celoživotní vzdělání a přiláká 

tak více jak mladých zakládajících rodin, tak lidí, kteří hledají lepší prostor pro svůj 

život. Proto, aby město prosperovalo a mělo dobrou pověst, je důležité, aby městský 

úřad měl aktivní účast na potřebných projektech a komunikoval s vedením různých 

organizací města, se kterými pak společně vytváří strategický plán rozvoje města, 

o němž pojednává následující kapitola. 

 

5.2 Strategický plán rozvoje 

„Slovo „strategie“ má svůj základ v řeckých slovech „strategos“ (=generál), a „agein“ 

(=vést).Je to tedy dlouhodobý plán činnosti, zaměřený na dosažení určitého cíle.“  [29] 

 

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města, 

obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším 

časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený 

městským nebo obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných 

a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru  
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na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování 

jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán rozvoje 

dále poskytuje určitou orientaci pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich 

dlouhodobějších podnikatelských plánů. 
Strategický plán sestavuje zpravidla větší skupina autorů s různým odborným 

zaměřením. Doba sestavování plánu je přibližně půl roku až rok. U komplikovaných 

plánů může být i delší. Plány jsou často oponovány neziskovými organizacemi.  

Správný strategický plán má následující části:  

• Vize-jedna nebo dvě věty, které říkají, jakého cíle chtějí autoři plánu dosáhnout 

• Teze - cca 1 strana, shrnující klíčové oblasti, které má plán řešit 

• Shrnutí současného stavu 

• Formulace cílových skupin plánu (pro koho je plán určen) 

• SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb) 

• Přehled jednotlivých oblastí rozvoje (např. doprava - kultura - životní prostředí 

apod.) 

• Harmonogram plnění plánu 

• Závěr obsahující doložku o schválení zastupitelstvem a době platnosti [30] 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neziskov%C3%A1_organizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT
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6 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ OBLASTI 

Praktická část bude zaměřena na finanční analýzu a rozvoj území díky správnému 

využití finančních prostředků. Hlavním zdrojem čerpání finančních prostředků budou 

dotační programy EU, konkrétně Integrovaný regionální operační program (IROP). 

Na zkoumání dané problematiky bylo vybráno město Staré Město, které leží  

ve Zlínském kraji, jihovýchodně od Brna. Je to moderní město s tradičními zvyky  

a stále se rozrůstající infrastrukturou jak v oblasti školství, kultury, tak i rozrůstající  

se počtem obyvatel. 

6.1 Popis města 

Staré Město leží v Dolnomoravském úvalu, v rovině na pravém břehu řeky Moravy. 

Staré Město leží na železniční trati Břeclav–Přerov, na mezinárodní silnici E 50 a silnici 

I. třídy I/55. Katastr obce měří 2 084 ha a sousedí s 8 obcemi – Uherským Hradištěm, 

Huštěnovicemi, Jalubím, Kněžpolí, Kunovicemi, Kostelany nad Moravou, Velehradem 

a Zlechovem. Hlavním vodním útvarem, historickou i současnou krajinnou dominantou 

regionu, je řeka Morava, která se při ojedinělých meteorologických podmínkách stává 

nebezpečným živlem, jako tomu bylo při povodni v červenci 1997. 

 

Po řadu století bylo Staré Město spjato s Uherským Hradištěm a zastávalo funkci jeho 

předměstí. Součástí Uherského Hradiště bylo v letech 1943–1954 a naposled od roku 

1971 do 26. listopadu 1990, kdy bylo rozhodnuto o jeho osamostatnění. 

Obrázek 13 - Mapa ČR: poloha Starého Města [31] 
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Od 1. ledna 1991 se stalo Staré Město samostatnou obcí a od 1. ledna 1996 byl změněn 

název obce na Staré Město bez přívlastku „u Uherského Hradiště“. Městem bylo 

vyhlášeno 1. listopadu 1997. 

Počet obyvatel se rapidně nemění už necelých 10 let. Nejpočetnější zastoupení města 

tvoří skupina obyvatel od 15-59 let, a to v průměru kolem 4 000 obyvatel. Následuje 

skupina lidí nad 60 let, která se pohybuje kolem počtu 1 600 obyvatel. Nejmenší část 

populace je zastoupena dětmi, a to ve věku 0-14 let, která ale v posledních letech stále 

stoupá. 

Proměnlivost počtu obyvatel a jednotlivého věkového zastoupení zobrazují následující 

grafy:

 

Obrázek 14 - Počet obyvatel Starého Města [vlastní zpracování dle 31] 

 

Obrázek 15 - Věkové zastoupení obyvatel Starého Města [vlastní zpracování dle 31] 
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V současné době (k 30. 4. 2018) žije ve Starém Městě 6 716 obyvatel. 

Staré Město je proslulé svým rozmanitým společenským, kulturním i sportovním 

děním. K oblíbeným společenským akcím patří plesy, Staroměstský den, Vánoční 

jarmark, košty vína a slivovice. Samostatnou kapitolu tvoří akce spojené s tradiční 

lidovou kulturou, jako jsou fašank, velikonoční obchůzky, soutěže verbířů, vystoupení 

folklorních souborů Dolina a Dolinečka či Vánoční zpívání. Dominantou těchto akcí 

jsou bezesporu tradiční Michalské slavnosti. Věhlas přináší Starému Městu pořádání 

každoročních motocyklových závodů pod názvem Slovácký okruh o cenu Bohumila 

Kováře, jakož i mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN Staré Město, který patří  

k největším šachovým turnajům v naší republice. Milovníky turistiky a nevšedních 

zážitků uspokojí plavba po Baťově kanálu či výlety po cyklostezce lemující kanál. [31] 

 

6.2 Projekty města z IROP 

Staré město je zařazeno do NUTS3 Zlínský kraj a NUTS2 Střední Morava. 

V uplynulých letech město využilo dotační prostředky z Regionálních operačních 

programů (ROP) Střední Morava a prostředky z dotačního období 2014-2020 programu 

IROP. Z IROP jsou financovány tyto projekty: 

 

Revitalizace ulice Karolíny Světlé, Staré Město 

Projekt řeší rekonstrukci chodníků v rozsahu celé ulice včetně zajištění jejich 

bezbariérovosti a kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení zahrnující výměnu 

svítidel. Realizací projektu vzniklo 540,975 m2 nově zrekonstruovaných chodníků  

s povrchem ze zámkové dlažby. Bylo zrušeno 9 nevyhovujících stožárů veřejného 

osvětlení a vytvořeno 9 nových světelných míst. Hlavním cílem projektu bylo zejména 

zvýšení bezpečnosti pro pěší, zlepšení nevyhovující dopravě - bezpečnostní situace, 

zlepšení podmínek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a dále celkové 

zatraktivnění zájmového území a zlepšení prostředí k životu obyvatel města.  

Celkové náklady projektu jsou 1 691 782,00 Kč. Na projekt byla poskytnuta finanční 

podpora z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie. Získal 

dotaci ve výši 1.425.000Kč. [32] 
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Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy ve vazbě  

na budoucí uplatnění na trhu práce. Dalším cílem je umožnit bezproblémový přístup  

ke vzdělání všem skupinám, tj. i dětem se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Cíle 

bude dosaženo vybudováním nových učeben v půdním prostoru budovy prvního stupně 

základní školy (počítačové učebny, jazykové a přírodovědné učebny a učebny 

pracovních činností), bezbariérovým zpřístupněním všech podlaží budovy 

prostřednictvím osobního výtahu, vybudováním bezbariérových toalet a zabezpečením 

internetového pokrytí s wi-fi připojením obou budov prvního stupně základní školy.  

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie. Získal dotaci v rámci  

47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura základních 

škol (SVL), specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury  

pro vzdělávání a celoživotní učení. [32] 

Celkové předpokládané náklady činí 28 981 063 Kč, dotace pokryje 90 % výdajů.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 - Základní škola Staré Město I. stupeň [vlastní zdroj] 
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Modernizace učeben II. stupně ZŠ 

Projekt řeší modernizaci 9 odborných učeben (2 počítačové učebny, 2 učebny jazyků, 

přírodopisu, fyziky a chemie, pracovních činností, cvičná kuchyně), včetně kabinetů  

a přípraven v objektu budovy II. stupně ZŠ Komenského. K učebnám bude zřízen 

bezbariérový přístup pomocí výtahu, bezbariérově budou upraveny toalety a vstup  

do budovy. Projekt zajistí internetové pokrytí všech učeben II. stupně ZŠ, wi-fi 

připojení. V rámci projektu bude vytvořeno školní poradenské pracoviště. V okolí 

školní budovy proběhnou sadové úpravy. 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie. Získal dotaci v rámci  

47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura základních 

škol (SVL), specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury  

pro vzdělávání a celoživotní učení.  

Celkové předpokládané náklady projektu se vyšplhaly na 33 727 366,00 Kč, očekávaná 

dotace činí 90% výdajů. [32] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 - Základní škola Staré Město II. Stupeň [vlastní zdroj] 
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Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání - přestavba kotelny ZŠ 1720  

a stavební úpravy MŠ Rastislavova 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie. Město Staré Město 

uspělo se žádostí o dotaci na akci Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba 

kotelny ZŠ 1720 a stavební úpravy MŠ Rastislavova v Integrovaném regionálním 

operačním programu, specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělávání  

a celoživotní učení, výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání (SVL). 

Předmětem projektu je stavební rekonstrukce objektu kotelny Základní školy č. p. 1720 

v ulici Komenského, který již neslouží původnímu účelu, a stavební úpravy prostoru 

bývalé ZUŠ v objektu mateřské školy Rastislavova č. p. 1800. Vznikne plně vybavené  

a bezbariérové zázemí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, které zajišťuje 

příspěvková organizace města – Středisko volného času Klubko. Realizací projektu 

dojde ke zvýšení kapacity zařízení a tím k uspokojení většího počtu zájemců  

o volnočasové aktivity pořádané SVČ Klubko. [32] 

Celkové předpokládané náklady jsou 15,9 mil. Kč, dotace pokryje 90 % způsobilých 

výdajů, tedy 12,2 mil. Kč.  

Obrázek 18 - zařízení č. 1: bývalá kotelna ZŠ, Komenského [vlastní zdroj] 
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Pro finanční analýzu a zhodnocení rozvoje oblasti díky správnému využití finančních 

prostředků byl vybrán projekt číslo 4, což je Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání-

přestavba kotelny ZŠ 1720 a stavební úpravy MŠ Rastislavova, protože tento projekt 

ovlivní hodně aspektů ve Starém Městě. Mezi ovlivněné aspekty patří hlavně podpora 

sociálně vyloučených lokalit, které se ve Starém Městě nachází a s tím spojená lepší 

vzdělanost a příprava do života jak předškolních, tak školních dětí. Staré Město získalo, 

jak už bylo zmíněno, podporu na více projektů zaměřených na školství, ale projekt 

Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání - přestavba kotelny ZŠ 1720 a stavební 

úpravy MŠ Rastislavova působí jako mimoškolní vzdělávací program, který je jedním 

z projektů pro napomáhání udržitelného rozvoje oblasti. Následující kapitola bude 

zaměřena na jednotlivé body tohoto projektu. 

 

 

 

Obrázek 19 - Zařízení č. 2: bývalá ZUŠ, Rastislavova [vlastní zdroj] 
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7 ROŽŠÍŘENÍ KAPACITY PRO ZÁJMOVÉVZDĚLÁNÍ 

V rámci této kapitoly bude popsán projekt Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání - 

přestavba kotelny ZŠ 1720 a stavební úpravy MŠ Rastislavova. Realizovaný projekt  

je hlavní náplní této bakalářské práce. Dále se bakalářská práce bude zabývat 

financováním projektu za pomocí dotace z IROP a možnou alternativou financování  

bez poskytnutí dotace. 

7.1 Popis realizovaného projektu 

Ve Starém Městě jsou dlouhodobě identifikovány problémy nedostatečné kapacity, 

nabídky a přístupnosti vzdělávání zájmového, neformálního, celoživotního. 

Nedostatečnost místní infrastruktury dopadá na všechny generace obyvatel spádového 

území. Ve Starém Městě trvale stoupá poptávka po neformálním vzdělávání. Přibývá 

obyvatel, především mladých rodin. Podobně se vyvíjí osídlení ve spádových obcích, 

které znázorňuje následující tabulka: 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [33]  

 

Tabulka 1 - Věková struktura obyvatel v oblasti Staroměstska 
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V oblasti MAS stále přibývá dětí, během pěti let vždy o 10 % oproti předchozí pětileté 

periodě. To platí již 20 let.  

 

 

Obrázek 20 - Nárůst dětí v oblasti Staroměstska [vlastní zpracování dle 33] 

 

Důsledkem je perspektiva dostupné infrastruktury pro děti a mládež a také potřeba její 

technologické inovace. Za pomocí rozvojového dokumentu se do popředí dostává 

problematika bezpečného a racionálního pohybu dětí mezi školou, zájmovými 

aktivitami a domovem. Rozšiřuje se zájmové spektrum u dětí i dospělých. To jsou fakta, 

která zde mají velkou váhu, neboť výhody SVČ Klubko jsou v oblasti MAS vysoko nad 

střední úrovní kraje. Podíl účastníků pravidelných činností (kroužků) je 5,3 % 

z celkového počtu obyvatel. Krajský střed proti tomu 3,4 %. Tím je kvantitativně 

doložen místní společenský význam. 
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Pravidelné kroužky – počet účastníků, dle věku v jednotlivých školních rocích 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [33] 

 

SVČ Klubko je příspěvkovou organizací města s formální spádovou oblastí 13 000 

obyvatel. Ve skutečnosti organizace slouží oblasti s více než 20 tisíci obyvatel. Hlavní 

činnost organizace míří na děti a mládež, kterých podle statistik počtu narozených bude 

v období udržitelnosti mírně přibývat. Organizace je ve Starém Městě rozmístěna  

na třech pracovištích (zařízeních). Organizace má statut školského zařízení. Proto  

jí Zlínský kraj převádí rozpočtové transfery na úhradu osobních nákladů pedagogů 

volného času. Organizační struktura se v posledních letech měnila, tak jak se rozrůstá 

působnost a rozsah činnosti. Organizace měla za rok 2016 5,63 osob – přepočtený počet 

pedagogů; fyzicky to je 5 osob na plný úvazek a 2osoby na dílčí k 31. 12. 2016. 

 

Činnost SVČ Klubko je realizována na třech stálých pracovištích: 

Hlavní pracoviště je umístěno v budově bývalé podnikové MŠ (U školky 1409,  

Staré Město), která je pro rozsah činnosti a množství dětí navštěvujících SVČ 

prostorově a technicky nedostatečná. 

Tabulka 2 - Počet účastníků v jednotlivých letech 
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Odloučené pracoviště CEV Žabka – centrum ekologické výchovy pracuje v pronajatých 

prostorech ve Starém Městě v ulici Nad Hřištěm. Jedná se o nájem 2 místností a skladu 

v budově, kterou spravuje jiná městská organizace. Nárazově, např. na akce apod., je 

zde možnost pronájmu dalších prostor, které ale jinak slouží veřejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 - Hlavní pracoviště [vlastní zdroj] 

Obrázek 22 - Odloučené pracoviště [vlastní zdroj] 
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Odloučené pracoviště na náměstí Hrdinů ve Starém Městě nabízí aktivity pro rodiče  

s dětmi a je využíváno pro kroužky a akce SVČ Klubko. Budova je stavebně dožitá 

(původně dočasná stavba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí problémy, které má projekt odstranit: 

Ačkoliv je SVČ dislokováno ve třech místech, žádný z objektů není bezbariérový. 

Žádný z objektů neposkytuje komplexní zázemí pro činnosti a množství účastníků,  

kteří o ně mají zájem nebo se jich účastní. 

 

Projekt je připraven tak, aby v nově zbudované vzdělávací kapacitě soustředil 

celoročně, každodenně a celodenně maximum sladitelných aktivit pro více cílových 

skupin a jejich potřeb, jak vzešly z přípravných šetření (analýz). 

Byla provedena nezávislá anketa k projektovému záměru, aby se ověřila potřebnost  

a atraktivnost investice. Anketa byla uskutečněna formou krátkého dotazníku. Otázky 

byly položeny lidem, kteří navštěvují organizaci SVČ Klubko.  

Byly položeny následující otázky s předem daným druhem odpovědí (červená čísla 

udávají počet odpovědí): 

 

 

  

Obrázek 23 - třetí odloučené pracoviště [vlastní zdroj] 
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1. Činnost SVČ Klubko je nyní 

A) dostatečná a probíhá ve vyhovujících místnostech a s vyhovujícím vybavením 

20 

B) přecházení přes ulici Brněnskou do kroužků v SVČ Klubko je problém 18 

C) kroužky jsou ve stísněných prostorách, vzájemně se ruší 40 

 

2. Nové prostory v bývalé kotelně II. stupně ZŠ a v MŠ Rastislavova mohou 

A) zlepšit dostupnost a bezpečnost a ušetřit čas hlavně pro děti 38 

B) rozšířit výběr druhu a času volnočasových aktivit a jejich náplň 42 

C) poskytnout zázemí pro prázdninové projekty, tábory apod. 32 

20 odpovědí

18 odpovědí

40 odpovědí

ČINNOST SVČ KLUBKO JE NYNÍ?

38 odpovědí

42 odpovědí

32 odpovědí

NOVÉ PROSTORY MOHOU?

Obrázek 24 - Přehled odpovědí na první otázku [vlastní zpracování] 

Obrázek 25 - Přehled odpovědí na druhou otázku [vlastní zpracování] 
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3. V nových zařízeních bych měl/a zájem zejména o činnosti rozšířené o: 

A) přírodovědné kroužky (chovatelský, malý badatel apod.) 20 

B) technické kroužky (modeláři, merkur, lego, malý kutil apod.) 24 

C) jazykové kroužky 26 

D) přírodovědné a jazykové kroužky pro maminky s dětmi 40 

E) využívání technologií (animování, novinářský kroužek atd.) 14 

 

Celkem přišlo 72 odpovědí – 40 elektronicky, 32 ručně vyplněných dotazníků. 

Výsledkem je potvrzení problému stísněnosti, zčásti i polohy, bezpečné přecházení dětí. 

Nejvíce žádané je v této souvislosti lepší dostupnost a obecně rozšiřování nabídky. 

Šetření tak dokresluje dosavadní projektový záměr. Město tedy podstoupilo všechny 

potřebné kroky k získání dotace. Starému Městu byla schválena dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti  

pro vzdělávání a celoživotní učení, výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální  

a celoživotní vzdělávání (SVL). Dotace tvoří velkou část finančních prostředků  

na realizovaný projekt, proto v následující části práce je podrobně rozebráno 

financování projektu. 

  

20 odpovědí

24 odpovědí

26 odpovědí

40 odpovědí

14 odpovědí

V NOVÝCH ZAŘÍZENÍCH BY MĚLY BÝT ČINNOSTI 
ROZŠÍŘENÉ O?

Obrázek 26 - Přehled odpovědí na třetí otázku [vlastní zpracování] 
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7.2 Plánované financování projektu 

Organizace SVČ Klubko Staré Město, příspěvková organizace, vystupuje v právních 

vztazích vlastním jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.  

Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je jejím zaměstnancem. Ředitele 

jmenuje a odvolává rada města. Ředitel organizaci řídí, plní povinnosti vedoucího 

organizace vyplývající z obecně závazných předpisů a pokynů zřizovatele. Ředitel 

jmenuje a odvolává svého zástupce, který jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti  

v plném rozsahu jeho povinností, odpovědností a práv. 

Organizační řád a směrnice ředitele vymezují jasná pravidla a kompetence 

zaměstnanců. 

 

 

Následující tabulky zobrazují pokrytí celkových nákladů v letech 2014-2016. Největším 

systémovým finančním tokem je převod financí z kraje. 

 

Rok 2014 

Náklady celkem     5.039 tis. Kč 

Kryté úhradami     1.071 tis. Kč 

Převodem z kraje     2.002 tis. Kč 

Od zřizovatele         770 tis. Kč 

Z projektů a ostatních fondů    1.280 tis. Kč 

Zisk            84 tis. Kč 

  

Obrázek 27 - Struktura zaměstnanců [33] 
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Rok 2015 

Náklady celkem     19.498 tis. Kč 

Kryté úhradami     1.128 tis. Kč 

Převodem z kraje     2.129 tis. Kč 

Od zřizovatele         780 tis. Kč 

Z projektů a ostatních fondů             15.576 tis. Kč 

Zisk                     113 tis. Kč 

 

Rok 2016 

Náklady celkem     4.272 tis. Kč 

Kryté úhradami     1.028 tis. Kč 

Převodem z kraje     2.131 tis. Kč 

Od zřizovatele         760 tis. Kč 

Z projektů a ostatních fondů       352 tis. Kč 

Zisk              0 tis. Kč 

 

Po přehledu celkových nákladů lze konstatovat, že organizace SVČ Klubko  

se před rekonstrukcí pohybovala v ziskových částkách. Ovšem po rekonstrukci dojde 

k zvýšení výkonů a krytí osobních nákladů, tudíž je potřeba navýšit i nové zdroje  

pro pokrytí budoucích celkových nákladů. Nové náklady a nové zdroje na pokrytí 

nákladů zobrazují následující body: 

 

Nové náklady:  

• materiál    30 000 Kč; 

• provozní náklady   60 000 Kč; 

• osobní náklady   80 000 Kč.  

∑ 170 000 Kč – navýšení nákladů 

 

Nové zdroje:  

• úhrady účastníků  30 000 Kč; 

• příspěvek zřizovatele   100 000 Kč; 

• převod z kraje za výkony  40 000 Kč. 

                                                      ∑ 170 000 Kč – pokrytí navýšených nákladů 
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Rozdílová varianta předpokládá nadále tři zdroje financování pravidelné činnosti. 

V nulové variantě to jsou ročně: 

• Úhrady účastníků cca 1 mil. Kč, 

• Příspěvek zřizovatele cca 0,8 mil. Kč, 

• Převod z kraje na osobní náklady pedagogů cca 2,2 mil. Kč. 

Úhrada provozní ztráty by měla být kryta: 

• Převod z kraje na osobní náklady pedagogů cca 40 000 Kč, 

• Příspěvek zřizovatele cca 100 000 Kč, 

Provozní udržitelnost projektu je zajištěna formou systémových dotací z veřejných 

rozpočtů. 

 

7.2.1 Etapy projektu: 

Projekt je rozdělen do tří na sebe navazujících etap: 

 

1. etapa - Projektová příprava 

• Předpokládané datum zahájení: 27. 10. 2016 

• Předpokládané datum ukončení: 14. 4. 2017 

• Předpokládaná doba trvání (v měsících): 5,60 

Etapa zahrnuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci interiéru, 

studii proveditelnosti, podání žádosti o dotaci 

 

2. etapa - Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – stavební úpravy MŠ 

Rastislavova 

• Předpokládané datum zahájení: 15. 4. 2017 

• Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2018 

• Předpokládaná doba trvání (v měsících): 9,50 

Etapa obsahuje realizaci pro zařízení na MŠ Rastislavova v dílčím plánování: Výběrové 

řízení na stavební práce 5-8/2017, dodávka stavebních prací 9-11/2017, výběrové řízení 

na vybavení interiéru 9-11/2017, dodávka vybavení 12/2017, kolaudace 12/2017-

1/2018. 

 

3. etapa -Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 

• Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2018 

• Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019 

• Předpokládaná doba trvání (v měsících): 13,00 
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Etapa obsahuje realizaci pro zařízení v bývalé kotelně ZŠ Komenského v dílčím 

plánování: výběrové řízení na stavební práce 2-4/2018, dodávka stavebních prací 

5-11/2018, výběrové řízení na vybavení interiéru 8-10/2018, dodávka vybavení  

11-12/2018, kolaudace 12/2018-2/2019. 

 

7.2.2 Finanční analýza 

Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti údržby a reinvestic. 

 

Investice: 

2016: 

• bez výdajů 

 

2017: 

• majetek 352 872 Kč (vybavení zařízení Rastislavova 1800) 

• stavba 1 242 844 Kč (stavební dodávka zařízení Rastislavova 1800) 

• ostatní 477 950 Kč – z toho 401 478 Kč způsobilé výdaje (projektová 

dokumentace pro DUR + DSP Komenského 1720) 

2018: 

• stavba 13 085 544 – z toho 10 991 886 způsobilé výdaje (stavební realizace 

zařízení Komenského 1720) 

• ostatní -477 950 Kč (přeúčtování projektové dokumentace do stavby) 

2019: 

• majetek 1 194 602 Kč (vybavení zařízení Komenského 1720) 

∑ 15 875 802 Kč - potřebné investice 

7.2.3 Zdroje financování: 

2016: 

• žádné zdroje 

2017: 

• město: předfinancování 2. etapy (zařízení Rastislavova 1800, stavba  

a vybavení), 10 % způsobilých výdajů a nezpůsobilá část z 1. etapy – 

projektová dokumentace Komenského 1720 

• Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF): 85 % způsobilé části 1. etapy 

(projektová dokumentace) 

• Státní rozpočet: 5 % způsobilé části 1. etapy (projektová dokumentace) 

  



55 

 

2018: 

• Město: předfinancování 3. etapy Komenského 1720 stavba do vyrovnané bilance 

• ERDF: 85 % 2. etapy  

• Státní rozpočet: 5 % 2. etapy 

2019: 

• Město: vrácení částky předinvestování 

• ERDF: 85 % zbylé části příspěvku 

• Státní rozpočet: 5 % zbylé části příspěvku uznatelného na celý projekt  

po ukončení 

 

Potřebné finanční zdroje: 

Měna:      CZK 

Celkové zdroje:    15 875 802,00 

Celkové nezpůsobilé výdaje:  2 081 691,00 

JPP nezpůsobilé:    0,00 

Celkové způsobilé výdaje:  13 794 111,00 

Jiné peněžní příjmy (JPP):  0,00 

CZV bez příjmů:    13 794 111,00 

Příspěvek Unie:    11 724 994,35 

Národní veřejné zdroje:   2 069 116,65 

Podpora celkem:    12 414 699,90 

Vlastní zdroj financování:   1 379 411,10 

% vlastního financování:   10,00 

Zdroj financování vlastního podílu:  Finanční prostředky z rozpočtu obce 

 

Projekt bude z 90% pokryt dotací z Integrovaného regionálního operačního systému  

a z 10% vlastními zdroji obce. 



56 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [33] 

Nezpůsobilé výdaje projektu 

Důvodem nezpůsobilých výdajů je, že stavební práce na zařízení Komenského čp. 1720 

z části zahrnují i další části objektu bývalé kotelny, než je ta, která má sloužit jako 

pracoviště volnočasového vzdělávání. V principu jde o nezpůsobilou část střešní 

rekonstrukce nad ostatními prostory a obvodových úprav kolem ostatních prostor. 

Celkové náklady na nezpůsobilé výdaje město hradí ze svého rozpočtu. 

Tabulka 3 - Členění rozpočtu projektu 
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7.3 Skutečné financování projektu 

Skutečné financování projektu je v souladu s propočty v přípravné fázi projektu. První 

Staré Město muselo krýt předinvestiční a investiční výdaje z vlastních příjmů (zdrojů), 

které kryly bez úvěrové podpory. Rozpočtová opatření, resp. schválené výdajové 

položky rozpočtu, byly upraveny pro 1. a 2. etapu v plném rozsahu výdajů  

(jako bez dotace). Pro 3. etapu byl upraven rozpočet města na rok 2018 a 2019  

s využitím refundace dotace předchozích etap. Investiční výdaje při plánované etapizaci 

jsou sladěné s plánem dalších kapitálových výdajů tak, aby se nadále udržoval vysoce 

kreditní peněžní tok a zdravě rozpočtová bonita města. 

Následující tabulka přehledně zobrazuje postupné uvolňování dotace a podrobně 

rozebírá jednotlivé finanční toky. V roce 2018 IROP přispívá částkou 4 076 602,00 Kč 

a město z vlastních zdrojů pokrývá částku 69 431,00 Kč. Kdežto v roce 2019  

je příspěvek dotace značně vyšší a to částkou 8 338 098,00 Kč a financování z vlastních 

zdrojů města se taky zvýšilo a to na částku 1 309 980,00 Kč. 

Po součtu všech financovaných částek celková stavba činí 13 794 111,00 Kč  

(bez nezpůsobilých výdajů, které jsou hrazeny městským rozpočtem). Z toho 

12 414 700 Kč je dotace z IROP a 1 379 411,00 Kč je poskytnuto vlastním rozpočtem 

Starého Města. 

 

Tabulka 4 - Souhrn financování projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [33] 

 

Město mělo zajištěné finanční prostředky na pokrytí 1. a 2. etapy výstavby,  

která probíhala v roce 2017 a 2018. Nakonec dostali příspěvek od IROP již v průběhu 

roku 2018 a to ve dvou fázích. Poslední etapu výstavby město taktéž financovalo  

ze svých zdrojů a to díky upravenému rozpočtu na rok 2018 a 2019. Tato etapa bude 

pokryta 3. fází příspěvku, který zatím nebyl poskytnut. 
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Finanční prostředky z dotace byly uvolněny ve třech fázích: 

 

1. fáze - poskytnutí finančních prostředků proběhlo v květnu 2018 ve výši 550 550 Kč 

za účelem proplacení projektové přípravy. 

2. fáze - poskytnutí finančních prostředků proběhlo v prosinci 2018 ve výši  

3 324 355 Kč. Tyto finanční prostředky sloužily na veškeré provedené způsobilé části 

projektu v roce 2017 a 2018. 

3. fáze - zatím nebyla proplacena, ale bude sloužit na pokrytí financí v roce 2018 a 2019 

jako refundace předchozích etap, které byly kryty z vlastního rozpočtu města. Zbývá 

dodat 8 539 795 Kč. 

 

Podíl poskytnutých finančních prostředků znázorňuje následující graf: 

 

V tabulce a grafu lze vidět, že nejnákladnější část projektu se pohybuje v roce 2019  

a závisí na upraveném rozpočtu města na rok 2018 a 2019 s využitím refundace dotace 

předchozích etap.  

Dále je v bakalářské práci navržen alternativní zdroj financování uvedeného projektu. 

Dotace z IROP byla sice schválena, ale je vyplácena až po provedení určité etapy 

projektu. Projekt musí být striktně dodržen podle kritérií, které byly předepsány  

ve výzvě pro poskytnutí dotace. Podmínky pro dodržení bývají často náročné, a proto 

byla vytvořena alternativa financování projektu, pokud by podmínky nebyly dodrženy  

a dotace by tudíž nebyla poskytnuta. 

1.etapa
550 550 Kč

2.etapa
3 324 355 Kč

3.etapa
8 539 795 Kč

FÁZE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Obrázek 28 - Poskytnutí jednotlivé fáze dotace [vlastní zpracování] 
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7.4 Návrh alternativy financování projektu 

Pokud by se tedy financování projektu mělo obejít bez dotovaného programu, muselo 

by město výrazně zasáhnout do svých úspor, což je při tak velké investici nemožné  

a město by projekt nerealizovalo. I přesto, že se město pohybuje za poslední 4 roky 

v ziskových číslech, projekt by se mohl z větší části financovat pomocí úvěru a zbytek 

přímo z rozpočtu města. 

Předpokládaná cena projektu byla stanovena na 15 875 802 Kč, s tím že nejnáročnější 

část financování projektu je obsažena v roce 2019 asi 61 % objemu projektu.  

To znamená, že v roce 2019 je potřeba zafinancovat 9 648 078 Kč, kdež to v začátku 

projektu v roce 2018 je potřeba částka 4 146 033 Kč. V tabulce níže uvádím náklady  

na jednotlivé roky výstavby a zdroje financování. 

 

Tabulka 5 - Financování projektu a návrh úvěru 

Rok Úvěr Vlastní zdroje Celkem 

2018 - 4 146 033 Kč 4 146 033 Kč 

2019 8 338 098 Kč 1 309 980 Kč 9 648 078 Kč 

Celkem 8 338 098 Kč 5 456 013 Kč 13 794 111 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jelikož město Staré Město dlouhodobě využívá bankovní služby České spořitelny, a. s., 

byl zvolen úvěr od této společnosti. Výše úvěru byla stanovena na 8 340 000 Kč, doba 

splácení 5 let. Česká spořitelna už poskytla městu úvěr vícekrát a úroková sazba  

se pohybuje kolem 3,25 %. 

Existují dvě možnosti splácení úvěru. Město může zažádat o úvěr s konstantní anuitou 

nebo s konstantním úmorem. Rozdíl mezi těmito úvěry je uveden v následujících 

tabulkách, kde každý úvěr je napočítán zvlášť a poté je pro město vybrán úvěr 

s menšími celkovými náklady. 

Jako první byla zvolena varianta s konstantním úmorem, s dobou splácení 5 let, 

úrokovou sazbou 3,25 % přičemž úroky z úvěru se budou platit už první rok. Obci byl 

úvěr poskytnut 1. 1. 2019. 

Tabulka 6 - Úvěr s konstantním úmorem (v Kč) 

Rok Stav dluhu Úmor Úrok 

2019 8 340 000 1 668 000 271 050 

2020 6 672 000 1 668 000 216 840 

2021 5 004 000 1 668 000 162 630 

2022 3 336 000 1 668 000 108 420 

2023 1 668 000 1 668 000 54 210 

  8 340 000 813 150 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z výpočtu vyplívá, že cena za poskytnutí úvěru s konstantním úmorem je 813 150 Kč. 

Tudíž celkové náklady na financování projektu pomocí úvěru jsou 9 153 150 Kč. 

 

Druhou možností je poskytnutí úvěru s konstantní anuitou. Všechny parametry  

pro stanovení výpočtu jsou stejné jako u výpočtu úroku s konstantním úmorem. 

 

Tabulka 7 - Úvěr s konstantní anuitou (v Kč) 

Rok Stav dluhu Úmor Úrok Anuita 

2019 8 340 000 1 563 046 271 050 1 834 096 

2020 6 776 954 1 613 845 220 251 1 834 096 

2021 5 163 109 1 666 295 167 801 1 834 096 

2022 3 496 814 1 720 450 113 646 1 834 096 

2023 1 776 364 1 776 364 57 732 1 834 096 

  8 340 000 830 480 9 170 480 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky vyplívá, že cena za poskytnutí úvěru s konstantní anuitou je 830 480 Kč,  

což je více než u úvěru s konstantním úmorem. Celkové náklady pro financování 

projektu tímto úvěrem jsou 9 170 480 Kč, což převyšuje úvěr s konstantním úmorem  

o 17 330 Kč. 

 

Závěr alternativní varianty financování projektu 

Z hlediska financování projektu střednědobým úvěrem je výhodnější úvěr s konstantním 

úmorem. Celkové náklady pro město na tento úvěr jsou 9 153 150 Kč s dobou splácení  

5 let. Bohužel díky úvěru se celkové náklady na projekt zvýšily o 9,75 %, což tvoří 

částka přeplacení úvěru, která je 813 150 Kč. Výhodou financování pomocí úvěru  

je rozprostření jednotlivých menších částek do 5 let, což je pro město přijatelnější  

a reálnější než výrazně jednorázově zasáhnout do svým vlastních zdrojů, což při tak 

velkém finančním rozpočtu je spíše nemožné. Tento druh financování je pro Staré 

Město sice méně efektivní, ale přijatelný alternativní způsob bez použití dotačních 

prostředků. 
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8 ROZVOJ OBLASTI STAROMĚSTSKA 

Podle demografických výkazů MOS (městská obecní statistika) vychází spádové území 

Starého Města jako nadprůměrně „mladé“ s výraznou rozvojovou perspektivou. Většina 

obcí zažívá silnou výstavbu nového bydlení a stabilní přírůstky narozených dětí.  

Z národních anket na téma „město příjemné k životu“ opakovaně vychází Uherské 

Hradiště na vrcholných pozicích. Přitom nelze pochybovat, že je tak vnímána celá 

aglomerace, tj. včetně Starého Města a okolí. Reakcí na takto pozitivní obecnější vývoj 

musí být úprava potřebné servisní infrastruktury, tedy i zájmového a volnočasového 

prostředí. 

Z výročních zpráv KÚ Zlínského kraje o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za roky 

2012 - 2015 je průkazný poptávkou trvale podporovaný růst výkonů SVČ a DDM,  

které jsou jako školská zařízení podporována z kraje (transferem na úhradu superhrubé 

mzdy pedagogů volného času). Od roku 2012 do roku 2015 se počet pravidelných 

činností účastníků zvýšil z 18 940 osob na 19 875 osob, tj. o 5 %. U SVČ Klubko  

to bylo z 579 osob na 685 osob, tj. o 18 %. Dynamika proti „zbytku“ Zlínského kraje  

je zřejmá. Podobně lze srovnat podíl účastníků na počtu obyvatel spádového území.  

Ve Zlínském kraji je pravidelných účastníků 19 875 z 584 676 obyvatel, tj. 3,4 %.  

Na Staroměstsku je pravidelných účastníků 685 z 13 014 obyvatel, tj. 5,3 %.  

V přepočtu na krajskou relaci by spádové území přesáhlo 20 000 obyvatel, což je 

potvrzením dříve konstatované nadstandardní působností a také atraktivností zařízení ve 

Starém Městě. [33] 

 

Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělání SVL z IROP 

byla vypsaná pro sociálně vyloučené lokality. Staré Město spadá do této oblasti, a proto 

Staré Město zažádalo o dotaci na podporu projektu Rozšíření kapacit pro zájmové 

vzdělávání - přestavba kotelny ZŠ 1720 a stavební úpravy MŠ Rastislavova,  

který je popisován v této bakalářské práci a který především spadá pod podporovanou 

problematiku z 57. výzvy IROP. Osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním 

vyloučením lze ve městě orientačně rozlišovat podle více příčin. Projekt se zaměřuje 

speciálně na obyvatele z ulic, které tvoří SVL. Zde se kumuluje více 

socioekonomických problémů a působí jejich negativní synergie. Zvlášť chybí přirozené 

zázemí pro celoživotně platné řemeslné, technické a přírodovědné kompetence. Děti, 

žáci ze SVL v novém zařízení získají pravidelný prostor k plnění „domácích“ 

povinností školáků, psaní úkolů, doučování a přípravě na další školní výuku.  

Po víceletém úsilí začaly zdejší děti navštěvovat MŠ. Tímto projektem se jejich 

socializace rozšíří věkově a vzdělanostně.  
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1. zařízení – bývalá kotelna ZŠ, Komenského čp. 1720, 686 03 Staré Město 

Zařízení se zaměří na technická a přírodovědná témata. Klub Golem je speciálem  

pro podpory žákům ze SVL a SVP. To jsou žáci, kteří potřebují zvláštní podporu 

v klíčových kompetencích IROP. Pro dospělé zde vzniknou celoživotní profesně 

zaměřené vzdělávací kurzy. 

 

2. zařízení – bývalá ZUŠ, Rastislavova čp. 1800, 686 03 Staré Město 

Zařízení se zaměří spíše na předškolní děti a mladší žáky. Inovace spočívá v neformální 

orientaci na klíčové kompetence IROP praktickými situacemi a z nich odvozených 

dovedností a návyků, technické a řemeslné dovednosti. 

 

Vliv projektu na rovnost příležitostí a nediskriminace 

Vliv projektu je pozitivní, neboť v provozní fázi nabídne nové produkty neformálního 

zájmového celoživotního vzdělávání pro více cílových skupin, které jsou vnímány  

za znevýhodněné: 

• žákům a dalším osobám ze SVL dává chybějící inkluzivní prostor a odbornou 

podporu k plnění školních výukových úkolů; 

• žákům se SVP dává možnost názornou, hravou, zážitkovou cestou kompenzovat 

ztráty ze školního výkladu a prostředí; 

• osobám znevýhodněným na trhu práce (po rodičovské dovolené, starším,  

s dílčím zdravotním hendikepem, s omezeným vzděláním) dává možnost získat 

znalosti a dovednosti potřebné pro nové pracovní uplatnění a osvojení nové 

profese 

 

Uvedené příležitosti jsou otevírány bez vstupních podmínek, které by mohly působit 

diskriminačně. 

Další působení k vyrovnávání příležitostí dává projekt v prostorech klubů pro maminky 

s dětmi, kdy kompenzuje část ztrát z profesní výluky; v Klubíku po vyučování,  

kdy především přespolní děti mohou využít čas čekání na dopravní spoj přípravou 

domácích úkolů, učení se nebo na pohybovou relaxaci pod dozorem. 

 

Vliv projektu na udržitelný rozvoj 

Vliv projektu na udržitelný rozvoj je neutrální z hlediska životního prostředí a pozitivní 

při vnímání dalších faktorů udržitelnosti. Stavební řešení i následný provoz splňují 

veškeré normy ochrany a šetrnosti k životnímu prostředí. Pozitivní je využití již 

existujících staveb včetně okolních ploch bez narušení zeleně, dopravních cest atd. 
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Pozitivní je také přirozená spádovost, která podporuje udržení regionální podoby 

osídlení včetně přiměřené kvality sociální infrastruktury. Projekt nevyvolává nové 

nároky na přístupnost a dostupnost, naopak navazuje na blízkost škol a dalších institucí 

sociální infrastruktury. 

 

V provozní fázi se nezmění řídící ani administrativní struktura příspěvkové organizace 

(viz Obrázek 18), avšak dojde k rozšíření činnosti a zvýšení kapacit, tudíž i k nárůstu 

počtu přihlášených osob do jednotlivých kroužků organizace. Z posledních statistik  

(viz tabulka 2) v roce 2016/2017 SVČ Klubko navštěvovalo celkem 712 účastníků. 

Nové prostory budou splňovat indikátory dle IROP a to v prvním zařízeni minimální 

počet 50 účastníků v jednom vybraném kroužku a v druhém zařízení minimální počet  

20 účastníků v jedné vybrané aktivitě. Nově vybudované prostory jsou navrženy tak, 

aby vyhovovaly navýšeným kapacitám, které se navýší minimálně o 20 %. Tudíž  

na nějakých 854 účastníků. 

 

Obrázek 29 - Přehled počtu účastníků organizace [vlastní zpracování] 

 

Strategický plán města je vytvářen poctivě a pravidelně. I když je Staré Město zařazeno 

mezi sociálně vyloučené lokality nejde to na prostředí města znát. Město prosperuje 

díky spolehlivému radnímu týmu, který je otevřený novým příležitostem a spolupracuje 

s širokým množstvím organizací a spolků působících ve Starém Městě. Spolu tvoří 

strategický plán města a snaží se o maximální prosperitu a spokojenost obyvatel, 

kterých stále přibývá. Za značnou pomoc pro rozvoj území lze považovat i schválený 

dotační program, který nejen zlepší situaci sociálně vyloučené lokalitě, ale také i všem 

předškolním i školním dětem. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo využití dotačních prostředků na rozvoj oblasti Starého 

Města. Vzhledem k tomu, že ve Starém Městě stále přibývá nových mladých rodin  

a stále více dětí, město se rozhodlo zrealizovat projekt Rozšíření kapacit pro zájmové 

vzdělávání - přestavba kotelny ZŠ 1720 a stavební úpravy MŠ Rastislavova. Tento 

projekt je z 90 % financován pomocí dotace z EU a zbylou část zafinancuje městský 

rozpočet. Projekt má napomoci i s rozvojem oblasti a to v rámci sociálně vyloučené 

lokality, pod kterou Staré Město spadá. 

 

Teoretická část byla tedy nejprve zaměřena na problematiku investování peněžních 

prostředků. Je zde charakterizováno dělení investic, investiční prostor, životní cyklus 

stavby a způsoby hodnocení investic, kterým je věnována podstatná část kapitoly. 

Vzhledem k tomu, že šlo o investiční záměr města především za podpory dotace z EU, 

jednalo se tedy převážně o cizí zdroje financování projektu, kterým je věnována 

samostatná kapitola. V souvislosti s dotacemi bylo podrobně popsáno programové 

období 2014-2020, kam spadá i dotační Integrovaný regionální operační program, 

z kterého je projekt financován. V poslední kapitole teoretické části je rozebrán pojem 

sociálně vyloučené oblasti a jejich stále se zhoršující rozsah a s tím spojený strategický 

plán rozvoje města. Poslední dvě kapitoly teoretické časti jsou klíčové, protože se jejich 

problematika objevuje nadále v celé praktické části. 

 

Po vymezení zmíněných pojmů bylo přistoupeno k řešení daného projektu. Nejprve 

bylo stručně popsáno Staré Město a následně samotný projekt. Důvody, které vedly 

k realizaci projektu, přehledně zobrazuje průzkumný dotazník. Z dotazníků rovněž 

vyplívají i požadované cíle projektu. Následně byl projekt rozdělen do 3. etap realizace 

a vyčíslení celkových potřebných nákladů. Město pro financování využilo dotaci 

z IROP ve výši 12 414 700 Kč, což tvoří 90 % nákladů na projekt. Zbylých 10 %  

si město pokrylo z vlastního rozpočtu města a to ve výši 1 379 411 Kč. Staré Město  

si projekt nejprve předinvestovalo samo ze svého upraveného městského rozpočtu  

a následně byly městu ve 3. fázích poskytnuty dotace. V další části byla řešena možná 

alternativa financování, pokud by dotace nebyla poskytnuta. Byl navržen úvěr 

s konstantním úmorem na pokrytí 3. etapy v roce 2019 a zbylou část by pokryl městský 

rozpočet. Tato kombinace finančních zdrojů je poměrně dražší, tudíž je výhodou 

poskytnutá dotace z IROP. Posledním bodem bakalářské práce je vyhodnocení správně 

využitých zdrojů dotace na rozvoj Starého Města.  
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Jelikož dosavadní prostory SVČ Klubko byly nedostačující, díky poskytnuté dotaci 

město vytvoří pro předškolní, školní děti, ale také pro dospělé přijatelné prostředí  

pro jejich vzdělání, pohyb i odpočinek. Díky projektu by se měla zlepšit i situace města 

ze strany sociálně vyloučené lokality a pomoct tak dětem ve složité situaci  

a se zkušenostmi do budoucího života.  

 

Pevně věřím, že tato poskytnutá dotace z EU je správným rozhodnutím a přispěje  

tak nejen Starému Městu, ale celé oblasti Staroměstska k dalšímu rozvoji a prosperitě. 
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