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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá tématem financování projektu ze strukturálních fondů  

EU. Nejprve jsou vymezena teoretická východiska řízení obce, projektu a projektového 

managementu. Další část práce analyzuje současný stav města Kunovice. Následně je 

zpracován konkrétní návrh na financování projektu ze strukturálních fondů EU a další 

alternativy financování projektu. Závěr práce tvoří vyhodnocení možností financování 

projektu.  

 

ABSTRACT 

This master thesis deals with the issue of project funding from the Structural Funds of 

the EU. At first are defined theoretical ways out of the municipality, project and project 

management. The next part analyzes contemporary state of the town Kunovice. 

Subsequently, the prepared concrete proposals for funding from EU structural funds and 

other alternative financing. The conclusion is evaluating the possibility of financing the 

project. 
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ÚVOD 

Od 1. května 2004 je Česká republika (ČR) plnoprávným členským státem 

Evropské unie, z čehož plyne řada odpovědností a povinností, kterými jsou například 

(např.) převedení části pravomocí v oblasti hospodářské politiky na unijní orgán či 

příspěvek peněžních prostředků do evropské pokladny, ale i možnost získávání financí 

z Evropské unie (EU) prostřednictvím Strukturálních fondů EU. 

Ze strukturálních fondů EU je financována celá řada programů, které jsou 

určeny k podpoře různých druhů aktivit. Prostředky ze strukturálních fondů nejsou 

poskytovány jako neúčelová dotace nebo dokonce dar. K jejich získání musí žadatelé 

zvládnout řadu aktivit, například musí vytvořit vhodný záměr, vyhledat dotační program 

a zpracovat projekt do podoby žádosti o dotaci.  

Obce v České republice můžeme definovat jako základní územní jednotku státu 

a veřejnoprávní korporace, které mají vlastní majetek, v právních vztazích vystupují 

svým jménem a nesou odpovědnost, jež vyplývá z těchto vztahů. Obce pečují  

o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů 

chrání veřejný zájem.
1
  

Jeden  základních faktorů, který má vliv na rozvoj a chod obcí, můžeme zařadit 

stálost a stabilitu jejich financování. Na základě statistik Ministerstva financí můžeme 

zjistit, že se každoročně zvyšuje zadluženost obcí, přičemž největší vliv na tuto 

skutečnost má to, že obce přijímají čím dál častěji úvěry o větších objemech. Obce při 

své činnosti využívají různé nástroje, pomocí kterých mohou efektivně a smysluplně 

využívat prostředky, kterými disponují.  

Činnost obce je z převážné části financovaná z daňových příjmů státu (ze 

státního rozpočtu), dále pak z nedaňových příjmů, což jsou příjmy z vlastní hospodářské 

činnosti, a v poslední řadě z kapitálových příjmů (prodej dlouhodobého hmotného 

majetku). Významný podíl na financování činnosti obce mají i dotace, a to jak ze 

státního rozpočtu, z rozpočtu krajů, tak i ze strukturálních fondů EU.  

Diplomová práce je zaměřena na financování projektu bezbariérového přístupu 

do budovy Městského úřadu (MÚ) v Kunovicích. Město Kunovice se již dlouhodobě 

                                                 
1
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.  
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snaží realizovat projekty na podporu bezbariérové politiky. Základem této koncepce je 

dlouhodobé zkvalitňování života zdravotně handicapovaných občanů ve městě 

prostřednictvím postupného odstraňování bezpečnostních rizik a bariér. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 Vymezení problému a cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce bude analyzovat a nalézt vhodný způsob 

financování projektu bezbariérového přístupu. Práce se zaměřuje na zpracování různých 

alternativ financování projektu, který je součástí bezbariérové politiky města a má za 

úkol zpřístupnit budovu městského úřadu osobám se sníženou schopností pohybu  

a orientace. Diplomová práce je rozdělena na tři části, teoretickou část, analýzu 

současné situace a návrh vlastního řešení daného problému. 

Teoretická část se orientuje na definování a osvojení si základních pojmů 

v oblasti řízení a hospodaření obce, strukturálních fondů EU, dále v řízení projektu  

a projektového managementu a v poslední řadě na hodnocení efektivnosti investic. 

Získané znalosti z těchto oblastí pak poslouží pro vypracování navrhované části práce. 

Druhá část přibližuje některé charakteristiky města Kunovice podstatné pro jeho 

rozvoj. Je analyzována geografická poloha, obyvatelstvo, míra nezaměstnanosti či 

sociální a zdravotní péče ve městě. Dále provedu analýzu finanční situace města 

zaměřenou na jeho příjmy, výdaje a výsledek hospodaření. Následuje zpracování 

rozpočtového výhledu v letech 2015 - 2019 a na závěr pro souhrnné vyjádření 

současného stavu města je použita SWOT analýza. 

Poslední a nejdůležitější část je rozdělena následovně: 

 popis projektu bezbariérového přístupu, 

 rozpočet bezbariérového přístupu, 

 financování projektu ze strukturálních fondů EU, 

 řízení projektu, který je financován prostřednictvím strukturálních fondů 

EU, 

 analýza možných alternativ financování bezbariérového přístupu.  

V rámci řízení projektu se orientuji na projektovou žádost, odhad poptávky  

a analýzu konkurence (předrealizační fáze). Ve fázi realizace určuji projektový tým  

a jeho povinnosti, harmonogram a požadavky na povinnou publicitu projektu. Dále jsou 

identifikována, vyhodnocena a eliminována možná rizika projektu. V případě, že dotace 
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z EU nebude schválena, zpracuji další možnosti financování projektu bezbariérového 

přístupu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Obce 

„Obce je základní územní jednotkou státu.  Tvoří ji obyvatelstvo, které společně 

užívá vymezené území (katastrální území) v hranicích obce a které má právo na 

samosprávu zakotvené v ústavě. V demokratických zemích má obec postavení 

územního samosprávného společenství, nestátního subjektu.“
2
 

 

Z hlediska právního postavení můžeme obce definovat: 

„Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Je to 

veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající (zák. č. 128/2000 Sb.).“
3
 

 

Občané se podílejí nařízení obce: 

 nepřímo prostřednictvím volených zástupců, 

 přímo, např. v ČR dobrovolnou prací (např. v různých komisích nebo aktivní 

účastí na veřejných schůzích obce). 

 

Volené orgány obcí rozhodují o zabezpečování úkolů, které se dotýkají obce, 

včetně zabezpečování veřejných statků pro občany. Při rozhodování orgánů obce se 

uplatňuje pravidlo nadpoloviční většiny všech členů daného orgánu.
 4

 

Majetek obce musí být využíván hospodárně a účelně v souladu s jejími zájmy 

a úkoly, které vyplývají ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat  

o rozvoj a zachování svého majetku. 

„Finanční hospodaření obce se řídí jejich rozpočtem. Hospodaření obce za 

uplynulý kalendářní rok přezkoumá okresní úřad nebo auditor.“
5
 

                                                 
2
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 341. 

3
 KALINOVÁ, Miluše. Právní základy finančních služeb., 2007, s. 139. 

4
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 341. 

5
 KALINOVÁ, Miluše. Právní základy finančních služeb., 2007, s. 139. 
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Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem prosazování společenských 

zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí 

vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. 

2.1.1 Funkce a působnost obce 

Obec plní funkce vymezené zákonem o obcích: 

 vlastní samosprávnou funkci, v ČR tzv. samostatná působnost obce 

v záležitostech, o kterých může samostatné rozhodovat (tzn. má určité zákonem 

upravené pravomoci). 

 

Rozhodující je pro obec jako základní územní samosprávný celek plnění 

samosprávní funkce v rámci tzv. samostatné působnosti, kdy obec: 

 je veřejnoprávní korporací, 

 je reprezentantem veřejných zájmů, 

 pečuje o všestranný sociální-ekonomický rozvoj, 

 zabezpečuje veřejné služby pro své občany a může k tomu zřizovat neziskové 

organizace, 

 vlastní majetek a může s ním nakládat, 

 může zakládat obecní podniky, může vkládat svůj majetek do společných 

podniků, 

 musí mít určitou suverenitu, 

 v mezích zákona je nositelem veřejné moci, 

 schvaluje územní plán obce.
6
 

2.1.2 Orgány obce 

Svou působnost realizují obce prostřednictvím svých orgánů. Patří sem: 

 zastupitelstvo obce, 

 rada obce, 

 starosta, 

 obecní úřad. 

                                                 
6
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 346 – 347. 
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2.1.2.1  Zastupitelstvo obce 

„Zastupitelstvo obce je složeno z  členů zastupitelstva obce. Mandát člena 

zastupitelstva obce vzniká zvolením. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně 

v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. Výkon funkce člena 

zastupitelstva obce se považuje za výkon veřejné funkce.“
7
 

 

Zastupitelstvo v rámci samostatné působnosti rozhoduje a schvaluje zejména: 

 volbu starosty, místostarosty, 

 zřizování a rušení výborů, 

 program rozvoje obce, 

 rozpočet obce a závěrečný účet, 

 využití trvalých a dočasných peněžních fondů, 

 výši osobních a věcných nákladů obecního úřadu, 

 přijetí nebo převzetí úvěru, 

 uzavírání smluv o poskytnutí dotace, 

 vklady obce do obchodních společností a nadací, 

 obecně závazné vyhlášky, 

 vstup obce nebo vystoupení obce ze svazku obcí.
8
 

2.1.2.2  Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její 

výkon odpovídá zastupitelstvu obce, tvoří ji: 

 starosta, 

 místostarosta,  

 další členové rady. 

Funkci rady obce plní v obci, kde není zřízena rada obce, starosta.
9
 

 

Pravomoci rady obce: 

 připravuje materiály pro jednání zastupitelstva obce, 

 zabezpečuje hospodaření obce,                                     

                                                 
7
 KALINOVÁ, Miluše. Právní základy finančních služeb., 2007, s. 140. 

8
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 352 – 353. 

9
 KALINOVÁ, Miluše. Právní základy finančních služeb., 2007, s. 141. 



15 

 

 rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, 

 rozhoduje o záležitostech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 

 vydává nařízení obce, 

 schvaluje organizační řád obecního úřadu.
10

 

2.1.2.3 Obecní úřad 

Obecní úřad tvoří: 

 starosta – stojí v čele obecního úřadu, 

 místostarosta, 

 tajemník obecního úřadu,  

 zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.
11

 

Starosta zejména: 

 zastupuje obec navenek, je tedy představitelem obce, 

 svolává zastupitelstvo obce, 

 připravuje, svolává a řídí schůze rady obce, 

 jmenuje a odvolává tajemníka, 

 odpovídá za informovanost veřejnosti o činnosti obce.
12

 

 

2.1.3 Rozpočtová pravidla obcí
13

 

2.1.3.1 Příjmy rozpočtu obcí  

Rozhodující skupinou příjmů rozpočtů obcí, jsou nenávratné příjmy. 

Z ekonomického hlediska je můžeme rozdělit na cizí a vlastní.  

Do skupiny vlastních příjmů se podle druhového hlediska rozpočtové skladby 

řadí nenávratné příjmy: 

 Daňové příjmy – tvoří rozhodující podíl v celkových příjmech rozpočtů obcí. 

Patří ekonomického z hlediska mezi příjmy běžné, každoročně se opakující.  

Dělíme je: 

o daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů. 

                                                 
10

 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 354. 
11

 KALINOVÁ, Miluše. Právní základy finančních služeb., 2007, s. 141. 
12

 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 355. 
13

 Tamtéž, s. 443 – 506. 
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o daně ze zboží a služeb v tuzemsku, 

o daně a poplatky z vybraných činností, 

o daně a cla ze zahraničí, 

o majetkové daně, 

o pojistné SZ a veřejné zdravotní pojištění, 

o ostatní daňové příjmy. 

 Nedaňové příjmy - jsou z ekonomického hlediska příjmy běžné, tzn. 

neinvestičního charakteru, provozního charakteru, mezi které především patří: 

o příjmy z vlastní činnosti, odvody zřízených organizací, příjmy 

z pronájmu, 

o úroky, dividendy, kursové zisky, 

o přijaté sankce a vratky transferů, 

o příjmy z prodeje nekapitálového majetku, 

o přijaté splátky půjček. 

 Kapitálové příjmy – patří z hlediska ekonomického mezi příjmy kapitálové 

(měly by být zdrojem financování investic). Patří sem i sponzorské dary na 

pořízení investic. 

o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, 

o příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. 

 

Cizí příjmy tvoří: 

 Nenávratné přijaté dotace – přijaté dotace jsou jednak neinvestiční (běžné), 

jednak investiční (kapitálové). Většina dotací plyne do rozpočtů obcí ze státního 

rozpočtu. Dělíme: 

o běžné a kapitálové 

 od rozpočtů centrální úrovně, 

 od rozpočtů územní úrovně, 

 z vlastních fondů, 

 ze zahraničí. 

 Návratné příjmy – po roce 1990 obce jako základní územní samosprávní celky 

začaly využívat návratné finanční prostředky, mezi které patří: 

o bankovní úvěry, 
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o příjmy z emise cenných papírů, 

o návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, 

o další návratné příjmy (směnky, leasing). 

2.1.3.2 Výdaje rozpočtu obcí
14

 

Výdaje územních rozpočtů obcí, od roku 2001, můžeme třídit z různých hledisek. 

Důležité je závazné třídění podle platné rozpočtové skladby, která umožňuje třídit 

výdaje územních rozpočtů z druhového hlediska: 

 Běžné výdaje – Největší objem běžných výdajů je poskytován formou 

příspěvků na provoz vlastním příspěvkovým organizacím, druhou objemnější 

výdajovou položkou jsou transfery na úhradu přímých neinvestičních nákladů 

základních škol, u nichž jsou zřizovatelem obce. Dělíme: 

o neinvestiční nákupy 

 platby za provedenou práci, 

 povinné pojistné placené zaměstnavatelem, 

 nákup zboží a služeb, 

 úroky, kursové ztráty, 

 poskytované zálohy a výdaje související s neinvestičními nákupy. 

o neinvestiční transfery 

 neinvestiční transfery podnikům a obecně prospěšným 

organizacím, 

 neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům, 

 neinvestiční transfery vlastním fondům, 

 neinvestiční transfery obyvatelstvu, 

 neinvestiční transfery do zahraničí. 

o neinvestiční půjčky 

 (ve stejném členění jako neinvestiční transfery). 

 Kapitálové výdaje 

o investiční výdaje 

 investiční nákupy, 

 nákup akci a majetkových podílů. 

                                                 
14

 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 506 – 510. 
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o investiční transfery 

 (ve stejném členění jako neinvestiční transfery). 

o investiční půjčky 

 (ve stejném členění jako neinvestiční transfery). 

 

2.2 Fondy Evropské unie 

2.2.1 Cíle regionální politiky 

V období let 2007 – 2013 byly v oblasti regionální politiky vytyčeny tři základní 

cíle: 

Konvergence 

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

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

nižší než 75% průměru EU.“
15

 

Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod 

(HND) na obyvatele je nižší než 90% průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou 

unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, KF a ESF a v České republice pod něj spadají 

všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. Na cíl konvergence připadá pro 

Českou republiku 25,88 miliard EUR.
16

 

 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Jedná se o podporu oblastí, které nespadají pod cíl Konvergence, tedy těch, 

jejichž HDP je vyšší než 75% průměru EU. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF  

a v České republice pod něj spadá Hlavní město Praha. Na tento cíl spadá pro Českou 

republiku 419, 09 milionů EUR.
17

 

 

 

 

                                                 
15

 MAREK, D. a KANTOR, T., Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie., 2009, s. 

24. 
16

 Strukturální fondy: Fondy Evropské Unie. [online]. [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU 
17

Strukturální fondy: Fondy Evropské Unie. [online]. [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU 
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Evropská územní spolupráce                                  

Evropská územní spolupráce se soustřeďuje na podporu vyváženého  

a harmonického rozvoje na území Unie, tedy na podporu další integrace EU pomocí 

přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce. Tento cíl je financovaný  

z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony. Za cíl Evropské územní 

spolupráce bylo vytyčeno pro Českou republiku 389,05 milionů EUR. 

2.2.2 Nástroje regionální politiky 

K dosažení výše uvedených cílů používá v současné době Evropská unie tři 

strukturální fondy. 

Evropský fond regionální politiky 

ERDF je objemem peněz nejrozsáhlejším ze strukturálních fondů. Zaměřuje se 

na posilování hospodářství a modernizaci. Jelikož jsou jeho prostředky určeny pro 

všechny tři cíle programu, má široký záběr a zasahuje do mnoha oblastí. Podporovány 

jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba železnic a silnic, 

odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, podpora inovačního 

potenciálu podnikatelů, rozvoj a obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních 

památek, výsadba regenerační zeleně, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování 

zdravotní péče a zavádění služeb elektronické veřejné správy.
18

 

Evropský sociální fond 

Evropský sociální fond je nejstarším ze všech strukturálních fondů. V současné 

době je hlavním nástrojem sociální politiky a politiky zaměstnanosti EU. Měl by také 

podporovat politiky členských států, které jsou v úzkém souladu s hlavními směry  

a doporučením Evropské strategie zaměstnanosti a souvisejícími cíli Společenství 

v oblasti sociálního začlenění, boje proti diskriminaci, podpory rovnosti odborné 

přípravy a vzdělání.
19

 

Kohezní fond (KF) 

Kohezní fond neboli fond soudružnosti je na rozdíl od strukturálních fondů 

určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou  

                                                 
18

 Tamtéž, 
19

 MAREK, D. a KANTOR, T., Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie., 2009, s. 

29. 
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z něj podporovány investiční projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní 

infrastrukturu většího rozsahu a ochranu životního prostředí, nově i na oblast 

energetické účinnosti  

a obnovitelných zdrojů energie. „Členský stát má možnosti čerpat prostředky z KH, 

pokud jeho hrubý národní důchod na obyvatele nepřekročí 90% průměru EU a má 

sestavený program vedoucí ke splnění podmínek hospodářského sbližování (tzv. 

konvergenční program).“
20

 

2.2.3 Příprava období 2014 – 2020 

Jedněmi z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v nadcházejícím 

období budou i ty, jež obsahují fondy určené na podporu politiky soudržnosti, politiky 

rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky. Tyto fondy se budou nazývat 

„Evropské strukturální a investiční fondy“, ve zkratce ESIF, jedná se o dva strukturální 

fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR), Evropský sociální fond 

(ESF), dále o Fond soudržnosti (CF/FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

(EAFRD/EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF). Náplň těchto 

fondů se oproti jejich současnému zaměření příliš nemění. 

„Záměrem Evropské unie je, aby zmíněné fondy maximálním možným způsobem 

přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie EU 2020 

zpracuje každý stát Dohodu o partnerství, kterou schvaluje Evropská komise.“
21

 

2.2.4 Operační programy 

V období 2007–2013 je v České republice využíváno 26 operačních programů, 

které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti: 

 

Cíl Konvergence 

 Regionální operační fond (ROP) NUTS II Severozápad. 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko. 

 ROP NUTS II Jihovýchod. 

                                                 
20

 Strukturální fondy: Fondy Evropské Unie. [online]. [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU 
21

 Strukturální fondy: Příprava období 2014 - 2020. [online]. [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: 

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU 



21 

 

 ROP NUTS II Severovýchod. 

 ROP NUTS II Střední Morava. 

 ROP NUTS II Jihozápad. 

 ROP NUTS II Střední Čechy. 

Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 miliard 

eur: 

 Operační program (OP) Doprava. 

 OP Životní prostředí. 

 OP Podnikání a inovace. 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 Integrovaný operační program. 

 OP Technická pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1:Alokace fondů z prostředků EU v České republice pro ROP v cíli Konvergence  

(Zdroj: http://strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-

programy) 

 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 OP Praha Konkurenceschopnost. 
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 OP Praha Adaptabilita. 

Cíl Evropská územní spolupráce 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko. 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko. 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko. 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko. 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko. 

 OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko). 

 OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, 

Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny). 

 Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, 

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU). 

 Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy).
22

 

 

2.3 Řízení projektu a projektový management 

2.3.1 Řízení projektu 

Řízení projektů je soubor modelů, postupů a metod, technik a nástrojů pro 

plánování a řízení realizace složitých projektů. Řízení projektů má určité specifické 

rysy: 

 Projekt má definovat začátek i konec. 

 Existuje vysoká míra nejistoty. 

 Složení řešitelského týmu projektu je proměnlivé. 

 Používají se pružné organizační struktury. 

 

Při řízení projektů se sledují důležité charakteristiky projektu jako je rozsah, 

náklady, čas, kvalita, rizika, zdroje projektu atd.
23

 

Předmětem projektového řízení je projekt jako jedinečný proces, sestávající  

z řady řízených a koordinovaných činností s definovanými okamžiky zahájení  

                                                 
22

 Strukturální fondy: Programy 2007 - 2013. [online]. [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013 
23

 FIALA, Petr. Řízení projektů., 2002, s. 10. 
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a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, 

včetně omezení daných časem, zdroji a náklady. 

Cílem projektového řízení je zajistit realizaci a naplánování úspěšného projektu, 

kterým se rozumí případ, kdy v plánované době a s plánovanými náklady bylo dosaženo 

cílů projektu s optimálním využitím přidělených zdrojů a bez negativních dopadů 

projektu na okolí. 
24

 

2.3.2 Řízení projektu na úseku strukturální fondů
25

 

Řízení projektu na úseku strukturální fondů má oproti obecné definici řadu 

specifik. Lze určit několik důvodů, proč je projektové řízení důležité: 

 úspora v oblasti lidských zdrojů, 

 úspěšná realizace zamýšlených cílů, 

 zvýšení kvalita, 

 úspora financí. 

 

V rámci projektového řízení na úseku strukturálních fondů je však jeden z výše 

uvedených důvodů sekundární, jedná se o úsporu financí. Případná úspora v nákladech 

by se musela totiž vracet, nebo by musela být kompenzována náklady jinými. 

 

Principy projektového řízení dle manuálu Evropské komise: 

 Užívat logického rámce k analýze problémů a navrhovat udržitelná řešení. 

 Konzultovat a zapojovat klíčové aktéry, kteří mohou přímo nebo nepřímo 

ovlivnit, nebo být ovlivněni projektem. 

 Systematicky připravovat klíčové dokumenty v každé fázi projektu. 

 Jasně definovat cíle v souladu s programovými dokumenty EU. 

 

„V rámci projektového řízení je nezbytné dostát třem základním zásadám: 

 zásada transparentnosti a přehlednosti, 

 zásada monitoringu, 

                                                 
24

 AUTOMA: Význam projektového řízení pro automatizační praxi. [online]. [cit. 2013-11-21]. Dostupné 

z: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=30570 
25

 DOČKAL, Vít. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení: příručka projektového 

manažera., 2007, s. 49 – 53. 
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 zásada komunikace.“
26

 

Zásada transparentnosti a přehlednosti vychází z běžných pravidel pro 

poskytování veřejné podpory. Příjemce musí doložit, že s ní nakládá řádně a že ji 

využívá pouze na určené a schválené aktivity. Tato zásada taky zahrnuje řadu 

povinností příjemce dokládat a po určitou dobu i archivovat související účetní a právní 

dokumenty. 

 

Zásadu monitoringu je možno přirovnat k termínu kontrola, která doprovází 

projekt od jeho zahájení až po jeho skončení. Monitoring je vykonáván na různých 

úsecích: 

 monitoring činností projektového týmu, 

 monitoring činnosti obsahu projektu, 

 monitoring činnosti partner, 

 monitoring ze strany poskytovatele dotace. 

 

Zásada komunikace je třetím klíčovým aspektem pro úspěšné projektové 

řízení. Zahrnuje v sobě nejen intenzivní a efektivní komunikaci mezi členy 

projektového týmu dalších zúčastněných na projektu, ale obnáší i komunikační kanály 

k řídícímu orgánu a pověřeným úředníkům. Neměly by se podcenit zejména: 

 pravidelné schůzky s partnery projektu, 

 pravidelné schůzky s členy projektového týmu, 

 různá školení pořádaná řídícím orgánem 

 pravidelné a časté konzultace problémů s úředníky. 

2.3.3 Projektový management 

Jde o určitou filozofii přístupu k řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který 

musí být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě, při respektování určité 

strategie a při současném využití specifických projektových postupů, nástrojů  

a technik.
27
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 DOČKAL, Vít. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení: příručka projektového 

manažera., 2007, s. 52. 
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V odborné literatuře lze najít několik definic projektového managementu: 

Definice projektového managementu profesora Kerznera: „Projektový 

management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole 

zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 

specifických cílů a záměrů.“
28

 

Následující definice projektového managementu vychází z  teorií světově 

uznávaného sdružení Projekt Management Institute, PMI. „ Projektový management je 

aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto 

splnily požadavky projektu.“
29

 

Přestože se ve svém doslovném znění obě definice liší, je jejich podstata 

obdobná: projekt je určité krátkodobě vynaložené úsilí doprovázené aplikací metod  

a znalostí, jehož účelem je přeměna nemateriálních a materiálních zdrojů na soubor 

předmětů, služeb nebo jejich kombinace, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. 

Úspěšný projektový management může být definován jako dosažení 

plánovaného cíle projektu, a to při dodržení časového limitu, předpokládaných nákladů 

nebo jiných čerpaných zdrojů, s dosažením požadovaného cílového výkonu nebo 

úrovně technologie a s akceptací zákazníka projektu.
 30

 

2.4 Projekt 

2.4.1 Definice projektu 

Existuje řada definic, které se snaží tento pojem definovat, uvedu některé z nich: 

„Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy založený na strategickém 

plánu, navržený, realizovaný a organizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka 

anebo zadavatele.“
31

 

„Projekt je prostorově a časově ohraničený soubor technologicky a organizačně 

souvisejících činností, jehož účelem je dosažení stanoveného cíle při zadaném časy, 

zdrojích, kvalitě a nákladech.“
 32
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 SVOZILOVÁ, Alena., Projektový management, 2006, s. 19. 
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 Tamtéž, s. 19. 
30

 SVOZILOVÁ, Alena., Projektový management, 2006, s. 19 – 20. 
31

 FIALA, Petr. Řízení projektů., 2002, s. 10. 
32

 Tamtéž, s. 10. 
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„Projekt musí splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami 

programu tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorování ukazatelů příslušného 

opatření. Projekt musí být udržitelný minimálně po stanovenou dobu.“
33

 

Pro projekty je dále charakteristické to, že jsou: 

 nerutinní a jedinečné, 

 nástrojem ke změně, 

 složené ze vzájemně propojených aktivit, 

 realizované lidmi, kteří spolu za normálních okolností běžně nepracují, 

 dočasné, 

 mají zřetelně stanovený začátek a konec, 

 často riskantní a plné nejistoty, 

 navržené tak, aby dosáhly jasného cíle.
34

 

 

Úspěšnost projektu je dána tzv. kritérii úspěchu projektu, která jsou měřítkem, 

dle kterého posuzujeme poměrný úspěch, nebo neúspěch projektu. Hlavním 

požadavkem je jejich jednoznačnost, srozumitelnost a měřitelnost. Existují tři základní 

soubory kritérií: 

 zisková kritéria financujících subjektů a dodavatelů, 

 kritéria vlastníků projektu či zadávající firmy, 

 tradiční kritéria konečného provozovatele.
35

 

2.4.2 Typy projektů
36

 

Rozlišujeme dva typy projektů: 

 Investiční projekty jsou primárně zaměřeny na pořízení investičního majetku, 

který dále slouží jako nástroj k realizaci výstupů a naplňování cílů projektu. 

Tento typ projektů je také označován jako infrastrukturální (např. infrastruktura 

pro vzdělání či pro rozvoj cestovního ruchu). Není smyslem těchto projektů 

                                                 
33

 Ministerstvo pro místní rozvoj., Příručka pro žadatele 7. a 8. výzva – Společný regionální program., 

2006, s. 9. 
34

 MAREK, D. a KANTOR, T., Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie., 2009, s. 

60. 
35

 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA., 2012, s. 

35. 
36

 MAREK, D. a KANTOR, T., Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie., 2009, s. 

60 – 61. 
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pouze fyzická realizace stavby (školy, hotelu), ale i pořízení nástroje pro 

umožnění provozování dalších veřejně prospěšných aktivit (zvýšení úrovně 

vzdělávání, respektive tvorba nových pracovních míst v odvětví cestovní ruchu  

a zvýšení příjmů z turismu). 

 Projekty neinvestiční se zaměřují na podporu realizace činností, kde pořizování 

majetku je pouze podpůrnou záležitostí a je značně omezeno. Příkladem tohoto 

typu investice mohou být nejrůznější realizace v oblasti vzdělávání či 

poskytování sociálních služeb (zavádění nových druh vzdělávacích programů či 

nových forem výuky). 

2.4.3 Cíle projektu 

Cíle projektu představují slovní popis účelu, jehož má být prostřednictvím 

realizace projektu dosaženo.  Cíl projektu můžeme definovat jako novou hodnotu – 

předmět, služba nebo jejich kombinace, která je výsledkem projektu a je reprezentována 

popisem určitého stavu, jenž má nebo bude existovat. 

Cíle projektu jsou podstatným prvkem řízení a mají pro projekt samotný zcela 

zásadní význam, protože: 

 jsou základem kontraktu, 

 po svém schválení se stávají centrálním bodem komunikace mezi sponzorem  

a manažerem projektu, 

 poskytuje rámec požadovaných parametrů a cílů měření pro kontrolní procesy, 

 deklarují stadium dosažení úspěšného ukončení projektu, 

 jsou základem pro plánovací procesy projektu. 

 

Cíle projektu a jejich jednoznačná definice vytvořená před zahájením prací na 

projektu jsou předpokladem uzavření kontraktu, který spravedlivě a správně popíše 

obchodní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem. 

2.4.3.1  Metody pro stanovení cíle práce 

V souvislosti s projektem a projektovými cíli zacházíme vždy se třemi 

základními pojmy – výsledky, časem a zdroji – tzv. trojimperativem projektového 

řízení, kdy je účelem optimální vyvážení těchto tří požadavků. Základním poznatkem je 

provázanost těchto tří veličin (např. pokud se změní jedna z nich a druhá má zůstat 
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stejná, musí se změnit odpovídajícím způsobem třetí). Trojimperativ bývá většinou 

znázorněn jako trojúhelník.
 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2:Trojimperativ (Zdroj: 

http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=77&idkapitola=6) 

 

Další pomůcka pro stanovování cílů projekt je logický rámec (LR), který je 

součástí metodiky návrhu a řízení projektu označované jako „Logical Framework 

Approach“ (LFA), která uceleně řeší přípravu, realizaci a návrh i vyhodnocení projektu.
 

38
 

LFA se úzce pojí k projektové žádosti a zajišťuje, aby se tvůrci projektu řídili 

přesným programem aktivit, aby mohli vypracovat podrobný plán akce, určit přesné 

kroky, které povedou k cílům, jež si projekt stanoví, a také aby mohli přesně naplánovat 

využití zdrojů.
39

 

2.4.4 Rozpočet projektu 

Rozpočet projektu je jednou z nejdůležitějších charakteristik projektu a je 

naprosto nezbytným podkladem pro koordinaci všech dílčích dodávek a činností, které 

jsou součástí projektu, a pro kontrolu postupu projektu vzhledem k jeho plánu. 

Rozpočet projektu je souborem číselných údajů a parametrů, které dávají do souvislosti 

časová, množstevní a finanční kvanta, která souvisí s plánem a realizací dílčích 

elementů projektu. 
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 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA., 2012, s. 
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67. 
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 MAREK, D. a KANTOR, T., Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie., 2009, s. 

70. 
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Rozpočet projektu je nedílnou součástí Plánu projektu a obsahuje všechny 

informace o tom, jaký je plán čerpání projektu, a to: 

 v jeho celkovém souhrnu, 

 v časovém fázování podle předpokladu postupného čerpání těchto zdrojů, 

 v rozpisu do detailních položek podle jednotlivých nákladových druhů projektu. 

 

Druhy nákladů projektu 

Typický rozpočet obsahuje položky v následujícím členění: 

Přímé náklady lze přímo přiřadit k projektu jako účetní vyjádření zdrojů 

čerpaných při realizaci projektu např.: 

 práce, 

 materiál, 

 cestovné, 

 licence a poplatky, 

 pojištění, 

 pořízení nebo pronájem nových technologií, 

 náklady na financování projektu. 

 

Nepřímé náklady se do projektu většinou promítnou na základě procentních 

koeficientů předepsaných ekonomickým manažerem podniku a zpravidla zahrnují: 

 osobní náklady, 

 daně a odvody, 

 podíl krytí nákladů společných a podpůrných funkcí podniku – marketing, 

externí služby 

 náklady na provoz budov a technologií společnosti apod. 

 

Ostatní náklady nejsou zahrnuty v žádné předchozí kategorii a jejich výše je 

stanovena na základě specifických analýz: 

 manažerská rezerva, která je vytvořena pro krytí vlivů neznámých rizik, 

 rozpočet na krytí obtížně předvídatelných vlivů – rezervy vytvořené na známá – 

identifikovaná rizika 
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 vyplacené bonusy obchodníkům, provize a jiné náklady, které jsou k projektu 

vázány jinými vazbami než předchozí kategorie.
40

 

2.4.5 Organizační struktura projektu 

Kvalita projektového managementu je i při využití rozsáhlých metodologií  

a pravidel plně závislá na lidech a také na aktivitách celého projektového týmu a jeho 

snaze dosáhnout vytyčeného cíle. Aby bylo řízení projektu efektivním procesem, je 

potřeba vytvořit přechodnou strukturu rolí, popsat vztahy mezi těmito rolemi, či rozdělit 

rozhodovací autoritu (řídící a výkonné složky) tak, aby bylo dosaženo cíle projektu.
41

 

Organizační struktura projektu je prostředí, ve kterém probíhá největší množství 

interakcí mezi jednotlivými účastníky projektu, které se dějí za účelem: 

 koordinace a řízení projektových prací, 

 monitorování a kontroly procesů projektu, 

 veškeré odborné, řídící a doprovodné projektové komunikace. 

 

Základní subjekty projektového managementu jsou: 

 manažer projektu 

o má odpovědnost za projekt jako celek, 

o vede, monitoruje a kontroluje projekt, 

o plánuje, organizuje a koordinuje práce, 

o odpovídá za výběr pracovní skupiny a její transformaci do týmu, 

o podává zprávy o postupu vzhledem k plánu, 

o udržuje spojení se všemi úrovněmi, 

o jedná s vyšším a středním managementem o uvolnění potřebných osob do 

týmu.
42

 

 projektová kancelář, pokud to rozsah projektu vyžaduje, 

 asistent manažera projektu, pokud to rozsah projektu vyžaduje, 

 projektový tým
43

 - pro zajištění fungování skupiny pracovníků jako úspěšného 

projektového týmu je nutné dodržovat určité zásady: 

o zajistit, aby projektový tým rozuměl cíli projektu, 

                                                 
40

 SVOZILOVÁ, Alena., Projektový management, 2006, s. 155 – 156. 
41
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 FIALA, Petr. Řízení projektů., 2002, s. 15. 
43

 SVOZILOVÁ, Alena., Projektový management, 2006, s. 28- 29. 
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o poskytnout příležitost pro realizaci názorů všech členů týmu, 

o určit efektivní úvazky členů týmu, 

o vytvořit atmosféru důvěry a odhodlání, 

o zajistit, aby všichni věděli, co se musí udělat, 

o týmově analyzovat a řešit všechny problémy, 

o plánovat, koordinovat, monitorovat a kontrolovat práce všech členů týmu.
44

 

2.5 Projektový cyklus 

Řízení projektového cyklu má zajistit celkové zdokonalení, a to tak, že během 

klíčových částí přípravy a implementace programů a projektů dohlíží na řádné 

posouzení proveditelnosti, strukturovaný monitoring a rozhodování a hodnocení 

podložené potřebnými informacemi.
45

 

V zásadě je možno vymezit osm etap projektového cyklu:
 46

 

 

1. Existence problému. 

Problémy jsou v zásadě nežádoucí,  v případě projektových záměrů jsou však 

základním předpokladem pro úspěch, jelikož zaručují vyšší bodové ohodnocení 

projektové žádosti. 

Obecně je možné konstatovat, že problém „strukturální postiženost“ značí, že 

existuje potřeba strukturální intervence. 

Analýza potřeb (poptávky regionů) je také nejdůležitější bod projektové žádosti. 

V některých případech nemusí být problém na první pohled zjevný a může se jednat 

spíše o příležitost k rozvoji.  Již v první etapě projektový manažer zjišťuje základní rysy 

projektového záměru v kontextu jeho životaschopnosti či naopak nereálnosti. 

Mezi vhodné dokumenty, které napomohou projektovému manažerovi zvládnout 

první etapu projektového cyklu, patří zejména následující:  Prameny stanovující 

způsobilost místa realizace, zejména příslušná evropské legislativa, české právní 

předpisy. 

                                                 
44

 FIALA, Petr. Řízení projektů., 2002, s. 16. 
45
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První etapa projektového cyklu se může zdát jednoduchá, ovšem ve skutečnosti se jedná 

o několikanásobnou kumulativní podmínku, aby vůbec mohla být tato etapa úspěšně 

dokončena. 

 Musí existovat problém, není možno hledat nejprve dotační příležitost a až poté 

vhodný projektový záměr. 

 Musí existovat vůle problém řešit. 

 Problém existuje v regionu, který je způsobilý pro strukturální intervenci. 

 Realizace projektu napomůže řešit postiženost regionů vyjádřenou v různých 

strategických či programových dokumentech. 

 

2. Zajištění konsensu žadatele ohledně dotačních podmínek. 

Druhá etapa projektového cyklu je jednou z  nejkratších a v zásadě  

i nejjednodušších. Často má formu několikaminutové konzultace potenciálního žadatele 

s projektovým manažerem, v případě, kdy žadatel nesouhlasí s nastavením podmínek 

dotačních titulů, je projektový cyklus u konce. Úkolem projektového manažera není 

v tomto případě přesvědčovat žadatele o tom, že by měl o dotace usilovat. Měl by pouze 

nabízet výhody a nevýhody, přirozeně objektivně vyhodnotit převahu výhod nad 

nevýhodami. Závěrečné rozhodnutí je však na zájemci. 

 

3. Vyhledání vhodného dotačního titulu a posouzení jeho přijatelnosti. 

Třetí etapa projektového cyklu patří vůbec mezi nejdůležitější, protože v jejím 

rámci musí dojít k zásadnímu rozhodnutí – zda přistoupit k dalším již časově  

a mnohdy i finančně náročným etapám, či nikoliv.  Ve fázi zpracování či podání 

projektové žádosti totiž může docházet k vzniku smluvních závazků žadatele vůči 

ostatním subjektům. 

Třetí etapa je též zajímavá i z dalšího pohledu. Do třetí etapy by mělo docházet 

k největší úmrtnosti projektových záměrů, v případě, že dobře posouzený projektový 

záměr postoupí do etap dalších, pravděpodobnost na jeho úspěch neúměrně vzrůstá. 

Role projektového manažera není tedy tak spjata se psaním projektové žádost, jak se 

často mylně uvádí, ale s etapami mnohem důležitějších – etapami podání žádosti 

předcházejícími. 
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„Dotační titul je nejobecnějším termínem vystihujícím příležitost získat 

finanční podporu na projektový záměr. V případě dotačních titulů v rámci strukturálních 

fondů EU v ČR se jedná o složitou a hierarchicky uspořádanou skladbu dle tří cílů  

a jednoho základního programového rámce do 26 operačních programů 

konkretizovaných ve stejném počtu pokynů pro žadatele.“
47

 

Posouzení přijatelnosti projektového záměru provádí řídící orgán po podání 

projektové žádosti. Dobrý projektový manažer však ví, že dříve než přistoupí k etapě 

zpracování projektové žádosti, provede si vlastní kvalifikované posouzení projektového 

záměru. Předběžné posouzení projektového záměru by mělo obnášet dva kroky – 

posouzení povinných ukazatelů a tzv. bodových kritérií. Předběžné vyhodnocení 

projektovým manažerem je účinný nástroj, jak s určitou mírou přesnosti vyhodnotit 

reálnosti či nereálnost projektového záměru. 

Posouzení binárních ukazatelů a bodových kritérií není jediným aspektem 

„autoevaluace“ projektového záměru. Projektový manažer musí pokud možno 

zohledňovat i načasování odevzdání projektové žádosti. Měl by být schopen vyhodnotit 

reální šance projektového záměru v porovnání s konkurencí ostatních podávaných 

k dané výzvě. 

Finanční alokace je suma financí určená k přerozdělení na jednotlivá opatření 

dle let v příslušném operačním programu. Lze tak určit význam jednotlivých opatření 

pro řídící orgán. Finanční alokaci na výzvu lze též vyvodit z alokací na jednotlivé roky. 

„Finanční alokace na výzvu značí sumu, o kterou se v dané výzvě soutěží.“
48

 

 

4. Zpracování projektové žádosti 

Případný neúspěch u prvních tří etap projektového cyklu mohou způsobit vnější 

faktory na projektovém manažerovi nezávisle, od čtvrté etapy je většinou strůjcem 

případného neúspěchu sám projektový manažer. 
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Projektové žádosti lze vyplňovat elektronicky. V období 2007 – 2013 existují dvě 

hlavní aplikace: 

 Elektronický účet E-Account 

E-Account slouží nejen pro předkládání projektových žádostí, ale i pro 

následnou administraci projektu, veškerá podání jsou činěna elektronicky a pravost 

údajů je zaručena certifikovaným elektronickým podpisem. 

  

Registrační žádost má za cíl určit způsobilost projektu z hlediska finančního 

zdraví žadatele a z hlediska souladu s nastavením programu. Žadatel zde tedy 

nedefinuje a nevysvětluje konkrétní obsah projektu, ale uvádí pouze jeho stručnou 

anotaci, plánovaný rozpočet, a k registrační žádosti též přikládá své finanční výkazy. Na 

základě těchto podkladů je vyhodnocen finanční rating žadatele a je souzen soulad 

anotovaného projektu s cíli programu. 

Specifikace jednotlivých stupňů ratingu
49

. „Důležitým aspektem pojícím se 

k registrační žádosti je vznik způsobilosti výdajů v případě jejich schválení. Přirozeně 

se tak děje s rizikem, že projekt ještě není schválen a dotace nebyla přidělena.“
50

 

Plná žádost obnáší již detailní informace o projektu a jeho finanční  

a ekonomické realizovatelnosti. Obecně se však vyžadují tyto informace: 

 identifikace žadatele, 

 detailní rozpočet projektu, 

 detailní popis projektu, 

 rozpracovaný podnikatelský záměr k projektu (studie proveditelnosti). 

„Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy také označována jako 

technickoekonomická studie, je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně 

významných hledisek popisuje investiční záměr. Jeho účelem je zhodnotit všechny 

realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož  

i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí.“51
 Osnova studie 

proveditelnosti.
52
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Mimo samotnou plnou žádost a k ní přiloženou studii proveditelnosti musí 

žadatel k získání dotace dokládat i některé další specifické přílohy (např. prokázání 

vlastnictví, územní či stavební povolení apod. 

 Elektronický formulář Benefit                   

Dalším způsobem, jak žádat o dotace ze strukturálních fondů, je formulář 

Benefit 7+.  Žadatel, předtím než může pracovat s elektronickou žádostí Benefit, si musí 

založit svůj účet, k čemuž je zapotřebí registrace bez nutnosti disponovat elektronickým 

podpisem. Po výběru požadované výzvy založí uživatel pomocí aplikace novou žádost  

a tím se aktivují jednotlivé položky. Struktura a obsah žádosti Benefit.
53

 

 

5. Předrealizační příprava 

Zveřejnění informace, že projektový záměr byl schválen, patří mezi 

nejpozitivnější momenty projektového cyklu, přesto je opatrnost na místě. Dokud není 

vydáno závazné rozhodnutí o poskytnutí dotace, nelze považovat projektovou žádost za 

úspěšnou. Řídící orgán může požadovat vydání rozhodnutí předložením další 

dokumentů ze strany žadatele. Projektový manažer by neměl předrealizační přípravu 

podcenit. Potřebné základní dokumenty by měl získat již v etapě zpracování žádosti. 

V případě, že je žádost o poskytnutí dotace vyhodnocena pozitivně, je žadatel 

informován prostřednictvím svého elektronického účtu. Schválení projektu ovšem ještě 

neznamená, že bude projekt nakonec podpořen, poněvadž vydání závazného rozhodnutí 

o poskytnutí dotace je často podmíněno doložením dalších dokumentů. 

Požadované dokumenty je možno rozdělit do tří skupin: 

 Doklady související s žadatelem: doložení bezdlužnosti vůči veřejné správě  

a zdravotním pojišťovnám, doložení živnostenských či jiných oprávnění, 

doložení vlastnického práva žadatele k nemovitostem. 

 Doklady související s realizací projektu: doložení platného stavebního povolení, 

doložení schopnosti projekt spolufinancovat, prohlášení o souladu poskytované 

dotace s pravidly pro veřejnou podporu, doložení existence samostatného 

bankovního účtu pro projekt. 

 Ostatní doklady: prohlášení o závažných formálních změnách, doložení jiných 

správních aktů, souhlas žadatele s dotačními podmínkami. 

                                                 
53

 viz. Příloha č. 3 



36 

 

6. Vlastní realizace 

Zobecnění šesté etapy projektového cyklu je možné jen základním způsobem,  

a to dvěma hlavními a rovnocennými složkami: 

 složka obsahová, 

 složka administrativní. 

 

Podstatou obsahové složky je vlastní realizace plánovaných výstupů, spadá sem 

i správa projektu po jeho skončení. Naopak smyslem složky administrativní je dodržení 

všech formálních podmínek a omezení, které jsou s realizací spojeny. Obsah realizace 

projektu je tvořen koncovými hodnotami, které mají na základně projektu vzniknout. 

Vzhledem k tomu, že dotace ze strukturálních fondů jsou intervencí z veřejných 

zdrojů, musí být poskytovány na základě četných a přísných pravidel. Z tohoto důvodu 

je administrativní složka minimálně stejně důležitá jako samotné výstupy projektu  

a časová dotace na její zvládnutí je obdobná času, který příjemce potřebuje na realizaci 

výstupů. Případné nedodržení stanoveného způsobu administrace může mít za důsledek 

krácení či dokonce vrácení dotace. 

Realizace projektu má své stálé a neopominutelné komponenty. Bez ohledu na 

typ projektu či dotační titul je musí projektový manažer sledovat, tyto komponenty se 

týkají jak obsahové složky (plnění indikátorů, finanční aspekty projektu a jeho výstupů), 

tak složky administrativní (vyhlášení veřejných zakázek, povinná publicita, forma 

veřejné podpory). Projektový manažer musí jednotlivým komponentům plně  

a bezchybně dostát, v případě, že se tak nestane, je často důsledkem i vrácení dotace. 

 

7. Ukončení a udržení projektu 

Závěrečná projektová etapa je dalším úsekem projektového cyklu. Lze ji rozdělit 

na dva stupně:„ukončení projektu“ a „ukončení projektového řízení“. „V zásadě nastává 

schválením závěrečné monitorovací zprávy a proplacením způsobilých výdajů.“ 
54

 

Ukončení projektu má významově širší konotace, projekt je ukončen až tehdy, 

pokud příjemce splní veškeré podmínky, a to i ty, které se pojí k období po proplacení 

(vyúčtováním závěrečné platby). 
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Náležitosti ukončení projektu: 

 věcné, 

 administrativní. 

Věcné náležitosti se pojí k obsahu projektu, tzn. sleduje se kvalita (počet výstupů 

projektu a tyto údaje se srovnávají s plánovaným závazkem). „Administrativní 

náležitosti pak souvisejí s  procesně-formální stránkou realizace projektu. Jednoduše se 

sleduje, zda byla obsahová stránka projektu dosažena správným, povoleným  

a plánovaným způsobem.“
55

 

 

Mezi věcné náležitosti ukončení projektu patří: 

 multiplikační efekty, 

 splnění indikátorů, 

 vznik nákladů a jejich řádné proplacení. 

K administrativním aspektům patří: 

 řádné doložení účetních dokladů a jejich archivace, 

 doložení publicity, 

 audit, 

 veřejné zakázky. 

 

„Udržitelnost projektu je důležitou podmínkou pro úspěšné zvládnutí 

projektového řízení. Udržitelnost projektu není nic jiného než zachování určitých 

výstupů projektu i po skončení finanční podpory, jinými slovy, projekt musí v nějaké 

formě pokračovat i po obdržení závěrečné platby.“                   

Nejčastější způsoby, jak dostát podmínce udržitelnosti: 

 zachování majetku nabytého z dotace ve vlastnictví příjemce, 

 zachování ekonomických trendů či hodnot, 

 zachování pracovních míst hrazených z dotace, 

 udržení právního statutu právnické osoby, která vznikla na základě dotací. 
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8. Vyhledání nového problému 

„V případě, že je projektové záměr úspěšný a projektový manažer jej dokázal 

přivést až do závěrečné etapy projektového cyklu, má většinou u žadatele patřičný 

respekt a tím i vliv na jeho další rozhodnutí.“ 
56

 Jedná se o situaci, kdy úspěch jednoho 

projektu vyvolá poptávku po projektech dalších. 

2.6 Řízení rizik
57

 

V průběhu celého projektu musí mít projektový tým na paměti, že hrozí řada 

nebezpečí, která mohou být příčinou ohrožení úspěchu projektu, proto musí projektový 

tým ostražitě sledovat zejména možné nepříznivé vlivy na projekt a musí připravovat 

opatření, která by snížila ohrožení projektu, a zvýšila tak pravděpodobnost úspěšného 

ukončení projektu. S riziky musí počítat projektový tým po celou dobu projektu. 

 

Řízení rizik zahrnuje z pohledu rizikového inženýrství (obecně dle ČSN /české 

technické normy/ 31 000) následující procesy:                        

1. Stanovení kontextu 

V této fázi jsou identifikovány cíle a vnitřní a vnější parametry, které mají být 

zohledněny při managementu rizik. V návaznosti na rozsah projektu a organizační 

pravidla jsou v této fázi stanoveny postupy a zodpovědnosti pro konkrétní postup 

managementu rizik v daném projektu. 

 

Můžeme postupovat při managementu rizik dvojím způsobem: 

 Jakmile identifikujeme nebezpečí, snažíme se ho hned posoudit a zároveň najít 

na něj vhodnou odezvu. 

 Nebo nejdřív identifikujeme všechna významná nebezpečí a ta pak postupně, 

jedno po druhém, posoudíme a nakonec se pokusíme pro všechny posouzené 

případy nalézat vhodné odezvy. 
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2. Identifikace rizik 

Snažíme se identifikovat nebezpečí, která mohou ohrozit projekt. Není možné 

sestavit úplný seznam všech možných nebezpečí, je potřeba identifikovat významná 

nebezpečí, která mohou výrazně ovlivnit úspěch projektu. V této etapě se nejčastěji 

používá metoda brainstormingu. Často mají některé firmy zpracovaný seznam 

nebezpečí na základě vyhodnocení minulých projektů a projektový tým nad jeho 

položkami zvažuje, které případy jsou současný projekt konkrétní a aktuální a které ne. 

Manažer projektu má k dispozici celou řadu metod použitelných pro identifikaci 

rizik projektu: 

 poučení z historických projektů, 

 brainstorming, 

 metoda Delphi, 

 individuální diskuse se specialisty, 

 Crawfordovy lístky, 

 identifikace kořenů problémů, 

 SWOT analýzy.
58

 

 

3. Analýzu rizik 

Vycházíme z připraveného seznamu rizik a snažíme se odhadnout 

pravděpodobnost výskytu určitého nebezpečí a odhadnout výši předpokládaného 

nepříznivého dopadu na projekt. Využívá se techniky expertních odhadů, pokud 

nemáme tabulky, které by dovolovaly hodnoty pravděpodobnosti přesně určit. 

Analýza rizik může být: 

 Kvantitativní, když určíme hodnotu pravděpodobnosti a hodnotu ztráty přímo 

číselnou hodnotou. 

 Kvalitativní, když použijeme pro stanovení pravděpodobnosti a ztráty slovní 

hodnoty nebo nějaké bodovací stupnice. 

 

4. Hodnocení rizik 

Podstata hodnocení spočívá v tom, že se posuzuje významnost rizika pomocí 

dvou hledisek. První z nich je pravděpodobnost výskytu faktoru rizika a druhé intenzita 
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negativního vlivu, který má výskyt faktoru rizika na výsledky projektu. Určitý faktor 

rizika je pak tím významnější, čím pravděpodobnější je jeho výskyt a čím vyšší je 

intenzita negativního vlivu tohoto faktoru v případě jeho výskytu na efekty projektu.
59

 

 

5. Ošetření rizik 

„Pokud jsme posoudili hodnotu určitého rizika a rozhodli se jej nějak ošetřit, 

měli bychom se zamyslet nad tím, jak budeme na riziko reagovat. Cílem této fáze je 

snížit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, aby projekt byl s vysokou 

pravděpodobnosti úspěšně realizovatelný. Nejjednodušší reakcí je rozhodnout se riziko 

pasivně přijmout (akceptovat).“
60

 

To, jak velkou hodnotu rizika si můžeme dovolit akceptovat, by mělo vyplynout 

z firemní strategie řízení rizik. Na vyšší hodnotu rizika bychom měli reagovat nějakým 

přiměřeným opatřením, které by snížilo hodnotu rizika. Typická řešení v praxi jsou: 

 nepříjemnou událost pojistit, 

 vyloučit riziko nalezením jiného řešení, 

 vytvořit záložní plán B pro případ, že riziko nastane, 

 zmírnit riziko tím, že navrhneme opatření, které by snížilo např. velikost dopadu 

nepříznivého události. 

 

6. Monitorování a přezkoumávání 

Pokud jsme provedli analýzu rizika a pokračujeme implementací projektu, je 

potřeba všechna rizika neustále sledovat. Monitorování a kontrola rizik obsahuje: 

 sledování stavů a jevů, které mohou vznik budoucího rizikového stavu 

indikovat, 

 sledování kritických jevů a trendů procesů mimo projekt, 

 kontrola účinnosti obranných a korekčních opatření, 

 zachycení vzniku dalšího dříve neidentifikovaného rizika, 

 koordinace řízení rizik projektu a obdobnými aktivitami na úrovni společnosti.
61

 

Dokument, který obsahuje seznam všech možných rizik, se nazývá registr rizik. 
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7. Komunikace a konzultace 

Během všech fází řízení rizika je třeba konzultovat se všemi zúčastněnými 

stranami. „Jde především o zachycení rozdílného vnímání rizik jednotlivými stranami, 

které mohou mít i velmi významný vliv na přijímaná rozhodnutí v projektu.“
62

 

2.7 Hodnocení efektivnosti investic 

2.7.1 Finanční analýza 

Pro posuzování efektivnosti investičních projektů a jejich výběr existuje v teorii 

a praxi několik metod. Liší se od sebe někdy velice zásadně, jindy jde o jiné technické 

postupy, které nakonec dospívají ke stejným závěrům. 

Podle toho, zda příslušné metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 

nepřihlížejí či přihlížejí k faktoru času, můžeme je rozdělit na: 

 statické metody 

 dynamické metody. 

Statické metody lze použít jen tehdy, když faktor času nemá podstatný vliv na 

rozhodování o investicích. Abstrahování od časového faktoru není zcela správné, ale 

většinou nemá podstatný vliv na ohodnocení a výběr příslušné varianty. Podstatnou 

úlohu zde hraje i výše diskontní sazby, čím je nižší, tím je vliv faktoru času méně 

významný.
63

 

„Dynamické metody vyhodnocování investičních projektů by měly být 

používány všude tam, kde se počítá s delší dobou pořízení dlouhodobého majetku  

a delší dobou jeho ekonomické životnosti.“
64

 Respektování času ve výpočtech 

efektivnosti investičních projektů podstatné ovlivňuje úvahy o přijetí či nepřijetí 

projektu, o výběru vhodné varianty projektu. 

 

Jiným hlediskem pro členění metod hodnocení investičních projektů může být 

pojetí efektů z investičních projektů. „Dle něj můžeme metody hodnocení efektivnosti 

rozdělit na: 
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 metody, u nichž jako kritérium hodnocení vystupuje očekávaná úspora nákladů 

(nákladová kritéria hodnocení efektivnosti) 

 metody, u nichž je kritériem hodnocení očekávaný účetní zisk (zisková kritéria 

hodnocení efektivnosti) 

 metody, kde je kritériem hodnocení očekávání peněžní tok z projektu (čistý 

peněžní příjem z projektu).“
65

 

2.7.1.1  Metody opírající se o nákladová kritéria 

U metod opírajících se o nákladová kritéria hodnocení efektivnosti investičních 

projektů vystupuje jako efekt investování úspora nákladů, a to jak nákladů spojených 

s fungováním (tj. nákladů provozních), tak nákladů investičních.
66

 

 

2.7.1.2  Metody opírající se o zisková kritéria 

„Zde je efektem investování zisk, přesněji řečeno zisk snížený o daň ze zisku. 

Jedná se o metody komplexnější než nákladová kritéria.“
67

 

Nejčastěji se v praxi i teorii setkáváme s těmito metodami vyhodnocování 

efektivnosti investičních variant: 

 Průměrné roční náklady. 

 Diskontované náklady. 

 Čistá současná hodnota a index rentability. 

 Vnitřní výnosové procento. 

 Průměrná výnosnost. 

 Doba návratnosti.
 68

 

 

Metoda průměrných ročních nákladů 

Při této metodě hodnocení investičních projektů se porovnávají průměrné roční 

náklady příslušných srovnatelných investičních variant projektů. Srovnatelností se má 

na mysli především stejný rozsah produkce, který investiční varianty zajišťují, a také 
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stejné ceny. Varianta s nejnižšími průměrnými náklady je považována za tu 

nejvýhodnější. 

 

Vzorec: VJiOR .  

Kde: R= roční průměrné náklady varianty 

O= roční odpisy 

i= požadovaná výnosnost/úrok 

J= investiční náklad 

V= ostatní roční provozní náklady
69

 

 

Metoda diskontovaných nákladů 

Je založena na stejném principu jako metoda průměrných nákladů, ale místo 

průměrných ročních nákladů jednotlivých variant investičních projektů porovnává 

souhrn investičních a diskontovaných provozních nákladů jednotlivých variant projektu 

za celou dobu jeho životnosti. Nejvýhodnější varianta je varianta, které má nižší 

diskontované náklady. 

 

Vzorec: dVJD  

Kde: D= diskontované náklady investičního projektu 

J= investiční náklad 

Vd= diskontované ostatní roční provozní náklady
70

 

 

Čistá současná hodnota 

„Je to dynamická metoda vyhodnocování efektivnosti investičních projektů, 

která za efekt z investice považuje peněžní příjem z projektu, jehož základ tvoří 

očekávaný zisk po zdanění, odpisy a event. ostatní příjmy. Můžeme je definovat jako 

rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a kapitálovým 

výdajem. Jestliže se kapitálový výdaj uskutečňuje delší dobu, pak je čistá současná 

                                                 
69

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2006., s. 78 – 79. 
70

 Tamtéž., s. 86. 



44 

 

hodnota rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z projektu a diskontovanými 

peněžními příjmy z projektu a diskontovanými výdaji v jednotlivých letech.“
 71

 

 

Vzorec: K
i

PnČ
n

N

n 1

1

1

 

Kde: Č= čistá současná hodnota 

P= peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 

i= požadovaný výnos 

N= doba životnosti 

K= kapitálový výdaj
72

 

 

Index rentability 

S čistou současnou hodnotou investičního projektu přímo souvisí index 

rentability, který představuje relativní ukazatel vyjadřující poměr očekávaných 

diskontovaných příjmů z investice k počátečním kapitálovým výdajům. 

Vzorec: 
K

i
P

I
n

N

n

n

z

1

1

1
 

Kde: Iz= index ziskovosti (rentability)
 73

 

 

Upravená čistá současná hodnota 

„Jedná se o takovou čistou současnou hodnotu, která zahrnuje – kromě základní 

čisté současné hodnoty – také současné hodnoty finančních důsledků vyplývající 

z přijetí investičního projektu.“ 
74

 

Upravená čistá současná hodnota (Ču) se teda skládá ze dvou částí: 

 základní čisté současné hodnoty projektů Čz 

 souhrnu současných hodnot všech finančních důsledků projektu (F) 

Vzorec: FČZFneboČnČZČU  
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Vnitřní výnosové procento (VVP) 

Je to další dynamická metoda hodnocení efektivnosti investičních projektů, která 

za efekt považuje peněžní příjem z projektu a respektuje časové hledisko. Je pokládána 

za téměř stejně vhodnou metodu jako čistá současná hodnota. „VVP můžeme definovat 

jako takovou úrokovou míru, při které současná hodnota peněžních příjmů z projektu se 

rovná kapitálovým výdajům. Jinak lze VVP definovat v návaznosti na čistou současnou 

hodnotu – je to taková míra, při níž čistá současná hodnota se rovná nule.“
 75

 

 

Vzorec: K
i

P
n

N

n

n
1

1

1

 

Kde: Pn= peněžní příjmy v jednotlivých letech 

K= kapitálový výdaj 

n= jednotlivá léta živnosti projektu 

N= doba životnosti projektu 

i= zvolený úrokový koeficient 

 

Dle VVP jsou za přijatelnější investiční projekty považovány ty, které vyjadřují 

vyšší úrok než požadovaná minimální výnosnost projektu. Požadovaná minimální 

výnosnost se odvozuje od výnosnosti dosahované na kapitálovém trhu, event. od 

průměrných nákladů podnikového kapitálu.
 76

 

 

Průměrná výnosnost investičního projektu 

Průměrná rentabilita nepovažuje za efekt z projektu úsporu nákladů nebo 

peněžní příjem, ale zisk, který projekt přináší. Jde obvykle o průměrný roční zisk po 

zdanění, který jedině může zobrazovat přínos pro podnik. Protože jde o roční zisk, může 

být tato metoda aplikovaná bezprostředně i na investiční varianty s odlišnou dobou 

životnosti, podobně jako průměrné roční náklady. 

Vzorec: 
p

N

n

n

p
IN

Z

V
.

1  

Kde: Vp= průměrná výnosnost investiční varianty 
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Zn= roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti 

Ip= průměrná roční hodnota investičního majetku v zůstatkové ceně 

N= doba životnosti 

n= jednotlivá léta životnosti 

 

Varianta s vyšší průměrnou výnosností je považována za lepší. Pro posouzení 

nepřijatelnosti, či přijatelnosti investičního projektu se požaduje, aby výnosnost 

investiční varianty byla alespoň taková, jaká je stávající výnosnost firmy jako celku, 

event. výnosnost finanční investice se stejným stupněm rizika.
77

 

 

Doba návratnosti 

Doba návratnosti investice je tradičním a často používaným kritériem hodnocení 

projektu, zejména v bankovních kruzích. Je to doba, za kterou se investice splatí 

z peněžních příjmů, které investice zajistí, zjednodušené ze svých zisků po zdanění  

a odpisů. „Za efekt z investice je zde považován nejen zisk po zdanění, ale i odpisy. 

Čím je kratší doba návratnosti, tím je investice hodnocena příznivěji.“
 78

 

 

Vzorec: 
a

i

nn OZI
1

 

Kde: I= pořizovací cena 

Zn= roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti 

On= roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti 

N= jednotlivá léta životnosti 

a=  doba návratnosti 

 

Návratnost je určena tím rokem životnosti investičního projektu, v němž platí 

požadovaná rovnost.
 79
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V této části se zaměřím na analýzu současného stavu, finanční analýzu včetně 

rozpočtového výhledu města Kunovice v letech 2015 – 2019 a SWOT analýzu. 

 

3.1 Charakteristika současných Kunovic 

Informace pro zpracování této části jsem získala ze Strategického plánu rozvoje 

města, z Českého statistického úřadu (ČSÚ), z webových stránek a z interního zdroje 

města. 

3.1.1  Úvod
80

 

Kunovice byly od roku 1971 součástí města Uherského Hradiště (UH) jako jeho 

městská část. V roce 1990 občané v místním referendu vyjádřili vůli město 

osamostatnit. 1. ledna 1991 se začala psát historie samostatných Kunovic. V roce 1997 

byly Kunovice prohlášeny městem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Znak města Kunovice (Zdroj: Město Kunovice) 

 

V druhé polovině 19. století byla do Kunovic zavedena železnice, což zvýšilo 

jejich hospodářský význam. V první polovině minulého století byly ve městě 

zbudovány dvě cihelny, parní mlýn s elektrárnou a zejména závod Avia, díky kterému 

se Kunovice proslavily leteckou výrobou. Ten byl v  50. letech přestavěn na závod Let 

Kunovice, jejichž provozovatelem je v současnosti společnost Aircraft  Industrie a.s. 

                                                 
80

 Strategický plán rozvoje města Kunovice 2009-2016 



48 

 

Součástí podniku je také letiště s mezinárodním statutem. Vhodná geografická poloha 

umožnila Kunovicím rozvinout potenciál významné zemědělské oblasti, a to zejména 

v ovocnářství, zelinářství a vinařství.  

Město žije bohatým kulturním životem a místními tradicemi – především jízda 

králů, „Kunovské léto“, masopust a hody s právem se staly významnými kulturními 

akcemi, o kterých se ví v celém regionu Slovácka. Také stavění máje a pálení 

čarodějnic na jaře a vánoční zpívání v zimě přitahují každoročně hodně lidí z blízkého  

i vzdálenějšího okolí.
 81

 

 

Atraktivity města Kunovice
82

: 

 Farní kostel sv. Petra a Pavla a Duchovní park  - z 16. stol je přirozenou 

dominantou obce a současně nejvýznamnější památkou. V průběhu let byl 

postupně rozšiřován a rekonstruován. V roce 1991 došlo k vysvěcení dvou 

nových kostelních zvonů z rukou olomouckého arcibiskupa. 

 Panský dvůr - Bývalý "kunovický zámek", dnes nazývaný Panský dvůr, o němž 

první písemná zmínka pochází z roku 1592, představuje dnes komplex pozdně 

renesančních budov ve středu města. Po plánované rekonstrukci bude objekt 

určen jako centrum kultury, rozvoje a především podnikatelský inkubátor, místo 

pro začínající podnikatele.                                                      

 Kaple. P. Marie - v blízkosti kostela se připomíná již v roce 1517, byla zvaná  

i jako kaplí Nejsvětější Trojice, jejím patronem byl velehradský klášter. 

 Letecké muzeum Kunovice - Unikátní sbírka čítající na 20 letadel dokumentuje 

historii letecké výroby v regionu a výzbroj čs. vojenského letectví v uplynulých 

letech, ale jsou zde k vidění i stroje ze zahraničí. 

 Památkový domek - Jedna z památek, jež reprezentují lidové stavitelství na 

Slovácku. Domek byl postaven v první třetině 19. století. Expozice zachycuje 

stav obydlí v Kunovicích do roku 1930. 
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Okolí města nabízí širokou paletu atraktivních turistických cílů, která dává vybrat 

zájemcům o přírodní krásy, zajímavosti a památky, tradici, dobré víno, aktivní sport 

jako je turistika, cyklistika i hipoturistika i relaxační pobyty v lázních i poznání historie.  

 

Atraktivity v okolí města Kunovice: 

 Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty, 

 Baťův kanál, 

 Přírodní park Chřiby,         

 Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, 

 Golfové hřiště JEZERA (Ostrožská Nová Ves), 

 Aquapark Uherské Hradiště, 

 Stadion 1. FC Slovácka (Uherské Hradiště), 

 Letní areál (Ostrožská Nová Ves), 

 Archeoskanzen Modrá, 

 Lázně Luhačovice, 

 Státní zámek Buchlovice, 

 Státní hrad Buchlov, 

 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. 

 

Organizační zajištění distribuce informací návštěvníkům a občanům města 

zajišťuje Městské informační centrum. Obsahovou náplní jeho činností je především 

poskytovat informace ohledně nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí 

s možností koupě vstupenek. Poskytuje informace o památkách i možnostech ubytování 

a stravování ve městě i jeho okolí. Prodává upomínkové předměty a láká zájemce na 

návštěvu prostřednictvím propagačních materiálů. 

 

Kulturní zařízení
83

: 

 Pálenice, 

 Sportovní hala, 

 Slovácká búda,            
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 Slovácký sklípek. 

 

Všichni občané města mají příležitost aktivně trávit svůj volný čas. Ve městě se 

nachází víceúčelové sportovní hřiště, sokolské hřiště, tenisové kurty, softbalové hřiště  

a koupaliště. Dlouholetou tradici má v Kunovicích házená a fotbal. Dobrých výsledků 

dosahuje oddíl stolního tenisu a i oddíl kulturistiky. 

 

Základní statistické údaje o městě Kunovice: 

Tabulka 1: Základní statistické údaje o městě Kunovice (Zdroj: ČSÚ, interní zdroj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statust obce: město

Kraj: Zlínský

Úřad práce: Uherské Hradiště

Okres: Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou 

působnosti:
Uherské Hradiště

Katastrální výměra: 2855 ha

z toho: zemědělská půda 2124 ha

          nezemědělská půda   731 ha

Vodovod: ano

Rozvod plynu: ano

Kanalizace: ano

Nadmořská výška: 198 m

Vybavenost obce:

Pošta ano

Škola 1 MŠ, 2 ZŠ,SŠ,VOŠ,VŠ

Městská policie ano

Lékárna ano

Zdravotnické zařízení ano

Ekonomické subjekty: 52

z toho:FO 43

          PO 9

Nezaměstnanost (okr. 

UH):
cca 9 %

Nezaměstnanost  (Zlínský 

kraj)
8,20%

Průměsrá mzda (okr. UH): 22 881,- Kč

Hromadná ubytovací 

zařízení:
1

Počet držitelů průkazu 

ZTP a ZTP/P
cca 140
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3.1.2  Geografická poloha
84

 

Město Kunovice se nalézá na jihovýchodní Moravě v jihozápadní části 

Zlínského kraje 3 kilometry (km) jižně od Uherského Hradiště, leží ve středu tohoto 

okresu, s jehož správním centrem přímo sousedí. Okres je dle územního členění 

součástí Zlínského kraje, NUTS II Střední Morava.  

Město se nachází na řece Olšavě nedaleko jejího ústí do řeky Moravy  

v nadmořské výšce 185 metrů. Rozkládá se na ploše 2854,9 hektarů v úrodné nížině 

Dolnomoravského úvalu. Z jihu je ohraničeno Hluckou pahorkatinou, patřící  

k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby. 

Vhodná geografická poloha umožnila Kunovicím rozvinout potenciál významné 

zemědělské oblasti, a to zejména v zelinářství, ovocnářství a vinařství.  

 

Obrázek 4: Lokalizace Kunovic (Zdroj: Strategický plán rozvoje města Kunovice) 
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Město Kunovice přestavuje významný dopravní uzel v podobě železniční  

a silniční dopravy. I přes svou velikost se na katastru města nachází letiště, které 

umožňuje mezinárodní přepravu osob. Letecká přeprava má díky zvyšujícím se 

požadavkům na rychlou přepravu vysoký potenciál rozvoje pro oblast cestovního ruchu 

nejen města, ale i celého regionu.  

V rámci silniční dopravy je město prostřednictvím komunikace E50 a E55 dobře 

propojeno s  významnými územními středisky, krajskými městy Zlínem, Brnem  

a Olomoucí. Výstavba komunikace R55 Hulín – Otrokovice umožní lepší napojení 

města prostřednictvím dálnice D1 směrem na Ostravu a D2 na Břeclav a Bratislavu. 

Vzhledem k opětovnému zahájení jednání o rychlostní komunikaci Břeclav – Vídeň  

s Evropskou komisí lze v budoucnu očekávat také lepší dopravní spojení s blízkým 

Rakouskem. 

Nejbližší spádové město pro Kunovice je Uherské Hradiště. Město Uherské 

Hradiště s  26 tis. obyvateli flexibilně doplňuje nabídku občanské vybavenosti, 

veřejných služeb i pracovních příležitostí. Blízkost obou měst navíc podtrhuje také 

společná historie, kdy v 50. a 70. – 80. letech 20. století byly Kunovice součástí 

Uherského Hradiště. 

 

3.1.3  Členství v regionálních organizacích
85

 

Díky silným historickým vazbám k okolním městům a obcím je město Kunovice 

součástí Mikroregionu Dolní Poolšaví a Regionu Slovácko. 

 

Mikroregion Dolní Poolšaví 

Město Kunovice je zastřešující jednotkou pro svazek obcí, které se v roce 2005 

sdružily za účelem vzniku vyššího administrativního celku pod názvem Mikroregion 

Dolní Poolšaví. Oblast mikroregionu se rozkládá na dolním toku řeky Olšavy a tvoří 

přirozený kulturní a krajinný celek. Sdružuje devět členů, z nichž tři jsou místními 

částmi města Uherské Hradiště, a je tvořen celkem 7 458 hektary plochy, na nichž žije 

více než 11 500 obyvatel. Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi  

a vzájemně koordinovaný postup při zajišťování rozvoje cestovního ruchu.  
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Druhým rozsáhlejším celkem zahrnujícím katastrální území města je oblast 

Slovácka. Slovácko je rozsáhlý národopisný region rozkládající se na jihovýchodní 

Moravě. Geograficky je odděleno od Hané a Brněnska Ždánickým lesem a Strážovskou 

pahorkatinou. Na severu jej lemují Chřiby, na východě se táhne pásmo Bílých Karpat 

s vrcholy Javořina a Velký Lopeník. Horské a podhorské části Slovácka se mění 

v roviny a údolí, jimiž protékají řeky Olšava a Morava se svými přítoky.   Z  hlediska 

etnografického rozlišujeme na Slovácku několik specifických subregionů: Horňácko, 

Moravské Kopanice, Dolňácko (Uherskohradišťské, Uherskobrodské), Podluží  

a Hanácké Slovácko. 

Obrázek 5: Mapa Slovácka (Zdroj: Region Slovácko) 

 

3.1.4  Obyvatelstvo 

K 1. 7. 2012 ve městě žilo na 5 483 obyvatel, z čehož bylo 48% mužů a 52% 

žen. 

 

Vývoj počtu obyvatel 

Počet obyvatel z dlouhodobého hlediska mírně rostě – jednak díky vyššímu 

přirozenému přírůstku obyvatel a také díky migraci. V posledních šesti letech dochází 
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k mírnému kolísání. V období let 2007 - 2009 se počet obyvatel zvýšil, zatímco v roce 

2011 došlo k poklesu na 5472 obyvatel.  

 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v letech 2007 – 2012 (Zdroj: ČSÚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel (Zdroj: ČSÚ) 

 

Věková struktura obyvatelstva 

Vývoj struktury obyvatel dle věku se ve sledovaném období 2007 – 2012 téměř 

nemění, což nevytváří změnu poptávky po veřejných službách a struktuře zboží od 

stávající situace. Ovšem můžeme sledovat úbytek populace v produktivním věku  

(15- 64) a postupný nárůst počtu obyvatel ve věku nad 65 let. Průměrný věk obyvatel 

v roce 2012 dosahuje hodnoty 41,9, což je nejvíce za posledních 6 let. 

 

 

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Stav 

obyvatel k 

1. 7.

5 354 5 446 5 500 5 498 5 472 5 483

v tom: muži 2 533 2 588 2 628 2 615 2 613 2 630

          ženy 2 821 2 858 2 872 2 883 2 859 2 853
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Tabulka 3: Věková struktura obyvatelstva 2007 – 2012 (Zdroj: ČSÚ) 

 

 

 

3.1.5  Míra nezaměstnanosti 

Vysoká koncentrace pracovních příležitostí v samotném městě a jeho několika 

podnikatelských zónách, tak i v sousedících městech Uherské Hradiště a Staré město 

poskytuje příznivé podmínky pro pracovní uplatnění.  

Úroveň míry nezaměstnanosti na Uherskohradišťsku (nejnižší sledovaná územní 

jednotka) v roce 2012 činí 10,26%, což je nejvyšší nezaměstnanost za celé sledované 

období. V letech 2007 a 2008 byla úroveň nezaměstnanosti nejnižší (okolo 6%), v roce 

2009 došlo k vzestupu nezaměstnanosti na 9,61%, což bylo zapříčiněno hospodářskou 

krizí, která ten rok započala. 

 

Tabulka 4: Míra nezaměstnanosti na Uherskohradišťsku (Zdroj: ČSÚ) 

 

3.1.6  Sociální a zdravotní péče
86

 

Sociální péče ve městě nabývá podoby péče o seniory a osoby s mentálním  

a zdravotním postižením. Ve městě se nachází: 

 Dům pro seniory - slouží k zajištění komfortu vlastního bydlení seniorů za 

účelem prodloužení samostatnosti a soběstačnosti nájemníků.  
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 Strategický plán rozvoje města Kunovice 2009-2016 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Stav obyvatel 

k 31. 12
5 423 5 500 5 498 5 504 5 499 5 501

v tom věku:           

0 - 14
783 795 783 784 792 793

15 - 64 3 800 3 836 3 819 3 787 3 763 3 734

65 + 840 869 896 933 944 974

Průměrný 

věk
40,6 40,7 41,0 41,3 41,7 41,9

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Míra 

nezaměstnanosti 

(v %)

5,31 5,81 9,61 10,18 9,2 10,26
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 Oblastní charita Uherské Hradiště - zajišťuje plošnou pečovatelskou péči 

osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné fyzické osoby.  

 Senioři vyžadující trvalý lékařský dohled a péči v současné době mohou 

využívat nabídky Domova pro osoby se zdravotním postižením a Domova 

pro seniory na ul. Cihlářská. Zařízení je určeno k zajištění klidného  

a důstojného života klientů. V současné době dosahují kapacity počtu  

4 lůžkových míst. Výhledově by však mělo dojít k jejich rozšířena na 20. 

 Ve městě dále působí Domov pro osoby se zdravotním postižením na ul. Na 

Bělince, který je umístěn v bývalé podnikové mateřské škole. 

 

Sociální péči pro další specifické sociální skupiny doplňuje nabídka města 

Uherské Hradiště ve formě Azylového domu pro matky s dětmi pro krátkodobý pobyt 

žen v obtížných životních situacích, Azylový dům pro bezdomovce, denní stacionář pro 

seniory i Sociálních služeb pro nevidomé nebo zrakově postižené občany. Azylový dům 

pro muže je také dostupný ve Starém Městě. 

Zdravotní péči ve městě zajišťuje několik dětských a praktických lékařů  

i specialistů (stomatologie, gynekologie, chirurgie s cévní poradnou). Nabídku léků  

a léčiv se zdravotnickými potřebami nabízí 2 lékárny. Další odborné a rehabilitační 

služby jsou pro občany dobře dostupné v sousedním Uherském Hradišti. Léčebné 

služby v podobě ambulantní, ale i lůžkové péče nabízí okresní Uherskohradišťská 

nemocnice, a. s. 

 

3.2 Analýza finanční situace Kunovic 

V této kapitole provedu analýzu majetku obce, příjmů, výdajů, výsledku 

hospodaření, úvěrů a dluhové služby města Kunovice za posledních 6 let. Informace 

jsem čerpala z Rozvahy a Závěrečného účtu města Kunovice. 

3.2.1  Majetek města 

Majetek města lze chápat jako zdroj příjmů, výhodnou investici a zároveň slouží 

jako prostředek k uspokojování potřeb občanů. Obec vystupuje při hospodaření  
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s majetkem zcela samostatně a je za své úkony s ním provedené plně odpovědná. 

Spravování majetku se obecně považuje za jednu z nejdůležitějších aktivit, kterou 

územní samosprávné celky vykonávají v rámci své samostatné působnosti.
 87

  

Jak vidíme v tabulce aktiv, nejvyšší položkou jsou stálá aktiva, konkrétně 

dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří 88% veškerého majetku města. Jedná se 

především o položku stavby tvořící 77% majetku, dále následují pozemky 5,7%  

a neopomenutelná je i hodnota dlouhodobého finančního majetku 4,1%. 

Nezanedbatelná položka u oběžného majetku je krátkodobý finanční majetek 

představující 5,1% aktiv města. Je tvořen především Základním běžným účtem 

územních samosprávných celků (24 mil.) a dluhovými cennými papíry k obchodování 

(12 mil.) 

 

Nejvýznamnější položkou aktiv města jsou tedy stavby či budovy a pozemky. 

Město vlastní: 

 budovu Městského Úřadu, 

 budovy mateřské školy a dvou základních škol, 

 budovy podnikatelského inkubátoru Panský dvůr, 

 hřiště a sportoviště, 

 bytové domy, 

 nebytové domy, 

 pomníky, sochy a památky. 

 sklady, garáže, 

 pozemky, na nichž se nacházejí budovy a stavby ve vlastnictví města, 

 lesní pozemky, 

 pozemky v zástavě. 

 

Z tabulky pasiv je zřejmé, že nejvýznamnější položkou je vlastní kapitál, který je 

tvořen zejména Jměním účetní jednotky, které představuje 83% pasiv města, skládající 

se z jmění účetní jednotky (392 mil.) a z transferů na pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku (303 mil.). Účetní jednotka netvoří fondy u vlastních zdrojů a rezervy u cizích 
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 Veřejná správa online: Nejčastější závady při přezkumech hospodaření v oblasti majetku. [online]. [cit. 

2014-04-15]. Dostupné z:http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6320269 
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zdrojů. Výsledek hospodaření je složen z výsledku hospodaření běžného účetního 

období (29 mil.) a z výsledku hospodaření minulého účetního období (33 mil.) U cizích 

zdrojů jsou nejvyšší položkou dlouhodobé závazky, která představuje dlouhodobý úvěr 

města (55 mil).  

 

Zjednodušená rozvaha města k 31. 12. 2013: 

Tabulka 5: Aktiva města (Zdroj: Rozvaha města Kunovice k 31. 12. 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6: Pasiva města (Zdroj: Rozvaha města Kunovice k 31. 12. 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav k 31. 12 

2013 (Kč)

AKTIVA CELKEM 753141150

Stálá aktiva 707855101

Dlouhodobý nehmnotný 

majetek
1367940

Dlouhodobý hmotný 

majetek
670146498

Dlouhodobý finanční 

majetek
31068582

Dlouhodobé pohledávky 190000

Oběžná aktiva 24406677

Zásoby 60574

Krátkodobé pohledávky 11543415

Krátkodobý finanční 

majetek
38764139

Stav k 31. 12 

2013 (Kč)

PASIVA CELKEM 753141150

Vlastní kapitál 686645428

Jmění účetní jednotky 623408118

Fondy účetní jednotky 0

Výsledek hospodaření 63237309

Cizí zdroje 66495722

Rezervy 0

Dlouhodobé závazky 55990770

Krátkodobé závazky 10504952
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3.2.2 Příjmy a výdaje obce, výsledek hospodaření 

Rozpočtové příjmy města 

Příjmy územně samosprávného celku jsou veškeré nenávratně inkasované 

prostředky, opětované i neopětované, včetně přijatých darů a dotací, a přijaté splátky 

půjček v rámci rozpočtové politiky. 

 

Tabulka 7: Rozpočtové příjmy města (Zdroj: Závěrečný účet města) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Struktura příjmů města (Zdroj: vlastní) 

 

Město mělo po celé sledované období podobnou skladbu běžných příjmů. Co do 

objemu nejvýznamnější roli v hospodaření města hrály příjmy daňové (průměrně 71,9% 

běžných příjmů ve sledovaném období). Podíl na běžných příjmech se relativně měnil  

v rozmezí 66,2 – 80,7%). Tyto změny byly důsledkem celosvětové finanční krize, kdy 

Údaje (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Daňové příjmy celkem 51564 45585 48397 49508 53164 55978

Nedaňové příjmy celkem 8178 12364 13214 12286 13132 10204

Kapitálové příjmy 186 2879 3921 4957 10637 2000

Přijaté dotace 5751 20291 92234 75143 33795 3230

z toho: neinvestiční dotace 4151 4500 11483 7708 9817 3230

           investiční dotace 1600 15791 80752 67435 23958 0

Příjmy celkem 65679 81119 157766 141894 110728 71412
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v roce 2009 došlo k meziročnímu poklesu daňových příjmů o 6,0 mil. korun českých 

(Kč). Do konce roku 2011 objem daňových příjmů na hodnoty roku 2008 nedosáhl.  

Mezi nejvýznamnější daňové příjmy patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmů 

fyzických osob (FO), daň z příjmů právnických osob (PO) a daň z nemovitosti, naproti 

tomu zanedbatelnou položkou jsou správní poplatky. Struktura daňových příjmů 2013: 

 Daň z příjmů FO   25% 

 Daň z příjmů PO   21% 

 Daň z přidané hodnoty  33% 

 Daň z nemovitostí a pozemků 12% 

 Místní poplatky   4,5% 

 Správní poplatky   0,4% 

 Ostatní daňové příjmy  4% 

Mezi důležité nedaňové příjmy patří zejména příjmy z pronájmu a příjmy 

z poskytnutých služeb, výrobků a zboží. Struktura nedaňových příjmů v roce 2013: 

 Příjmy z poskytnutých služeb 36% 

 Příjmy z pronájmu   51% 

 Výnos z finančního majetku  7,8% 

 Přijaté sankční platby   3% 

 Příjmy z prodeje nekapitál. maj. 2,2%   

 

Na celkovém objemu příjmů se významně podílely také přijaté dotace. 

V neinvestiční části se jedná zejména o dotace pokrývající výkon státní správy. Další 

významné součásti neinvestičních dotací jsou ostatní transfery ze státního rozpočtu, 

v roce 2010 také z rozpočtu rozpočtu kraje (v souvislosti se záchrannými pracemi při 

povodních a globálním grantem v oblasti počátečního vzdělávání). Zbývající část dotací 

tvoří dotace investiční, které ve sledovaném období kolísají. Město získalo nejvíce 

investičních dotací v roce 2010 (80,8mil.Kč).       

 

Rozpočtové výdaje města 

Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na běžné (neinvestiční) i kapitálové 

(investiční) účely, opětované i neopětované, a poskytované návratné platby (půjčky)  
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v rámci rozpočtové politiky. Běžné (nebo také provozní) výdaje musí obec/město 

vynaložit ze zákona nebo těmito výdaji financovat provozní aktivity. 

 

Tabulka 8: Rozpočtové výdaje města (Zdroj: Závěrečný účet města) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Struktura výdajů města (Zdroj: vlastní) 

Nárůst objemu provozních příjmů od roku 2008 do roku 2012 byl 12,2 mil. Kč, 

zatímco provozní výdaje vzrostly o 18,2 mil. Kč. To znamená, že z tohoto pohledu má 

hospodaření města sestupnou tendenci. V roce 2013 meziroční nárůst běžných příjmů 

rozpočtu je 5,5 mil. Kč, naopak nárůst běžných výdajů je 13,5 mil. Kč. Tato meziroční 

změna provozního rozpočtu je ukazatelem možného zhoršení hospodaření. 

Investiční aktivita města v letech 2008 - 2012 je vyjádřena částkou  

334,9 mil. Kč, z toho 189,5 mil. bylo hrazeno z dotací (tj. 56,6%). Výše investičních 

výdajů kulminovala v roce 2010, kdy město proinvestovalo téměř 141,9 mil. Kč.  

 

Mezi nejvyšší výdaje města patří: 

 výdaje na základní školy (20 mil.) 

 výdaje na činnost místní správy (10 mil) 

Údaje (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Běžné výdaje 46194 54761 46144 48531 64352 59764

Kapitálové výdaje 19454 45464 141924 107810 20265 19960

Výdaje celkem 65648 100225 188068 156341 84617 79706
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 výdaje na podporu podnikání a inovací (7 mil.) 

 výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů (3,3 mil.) 

 

Výsledek hospodaření 

Na základě zjištěných příjmů a výdajů v předchozí části můžeme určit výsledek 

hospodaření města v letech 2008 – 2013. 

 

Tabulka 9: Výsledek hospodaření (Zdroj: Závěrečný účet města) 

 

Celková bilance ukazuje, že město hospodařilo v jednotlivých letech s příjmy 

v celkových objemech od 65,7 mil. Kč (2008) až do 157,8 mil. Kč (2010). Celkový 

objem výdajů se pohyboval od 65,6 mil. Kč (2008) do 188,1 mil. Kč (2010). Pouze 

v letech 2008 a 2012 hospodařilo město s přebytkem, v ostatních analyzovaných letech 

vykazovalo deficit rozpočtu. Nejvyššího přebytku město dosáhlo v roce 2012,  

a to 26,1 mil. Kč.  

V rámci posouzení hospodaření v minulosti je důležité zaměřit se na plnění  

a vývoj běžných (provozních) příjmů a výdajů. Obecně platí, že meziroční nárůst 

běžných příjmů by měl být vyšší než nárůst běžných výdajů. V období let 2008 – 2013 

byl součet provozních příjmů 345,1 mil. Kč, zatímco ve stejném období město utratilo 

na provozních výdajích 260,0 mil .Kč.  

Hospodaření města v analyzovaném období bylo poznamenáno rokem 2009, tj. 

rokem ekonomické celosvětové krize. V tomto roce došlo k propadu v plnění příjmů ze 

sdílených daní. Město tento výpadek tlumilo zvýšením nedaňových příjmů.  

 

3.2.3  Úvěry obce, ukazatel dluhové služby 

Úvěry města Kunovice a jejich splatnost:  

1. 2024 - dlouhodobý úvěr od Komerční banky, a.s. z roku 2004 na investiční akci 

„Kunovice – napojení kanalizační sítě na čističku odpadních vod (ČOV) 

Uherské Hradiště“. 

Výsledek hospodaření (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Příjmy celkem 65679 81119 157766 141894 110728 71412

Výdaje celkem 65648 100225 188068 156341 84617 79706

Saldo 31 -19106 -30302 -14447 26111 -8294
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2. 2025 - dlouhodobý úvěr ve výši 41,7 mil. Kč z roku 2011 na spolufinancování 

investiční akce „Podnikatelský inkubátor Kunovice“. 

 

 Tabulka10: Struktura splácení dlouhodobých úvěrů města Kunovice (Zdroj: interní) 

 

Vedle těchto investičních úvěrů má město Kunovice do roku 2018 úvěrovým 

rámcem ve výši 70 mil. Kč na financování investičních akcí města. Úvěrový rámec 

slouží na překlenutí doby mezi splatností nákladů investičních projektů a obdržením 

dotací. Úroky z úvěru jsou hrazeny z nesplacené částky úvěru ve výši 6M PRIBOR. 

 

Ukazatel dluhové služby vyjadřuje procentuální poměr dluhové služby a dluhové 

základny (neměl by přesáhnout hodnotu 25%). Dluhová služba je definována jako 

součet splátek jistin a finančních prostředků použitých na úhradu úroků z přijatých 

úvěrů. Dluhová základna je hodnota celkových příjmů po konsolidaci. Dluhová služba 

poskytuje užitečný přehled o výpůjční aktivitě města a o jeho schopnosti splácet dluh.  

 

Tabulka 11: Ukazatel dluhové služby v letech 2008 – 2013 (Zdroj: Závěrečný účet) 

 

Vlastní investiční aktivita města a vliv čerpání úvěru se projevil na zvýšení 

hodnot ukazatele dluhové služby, v roce 2008 byla hodnota indexu 5,7%, 

v následujících letech se pohybovala v rozmezí od 20,0% (2010) - 36,3% (2012). 

 

Údaje v (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dluhová základna 65679 81119 157766 141893 110728 71412

Dluhová služba 3767 22161 31577 49216 40118 8104

Dluhová 

služba/dluhová 

základna (v %)

5,74 27,32 20,02 34,69 36,23 11,35

Úvěr Forma závazku 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Splacená jistina 2286 2286 2286 2286 2286 2286

Úroky 1115 1003 891 779 667 555

Splacená jistina 2667 2667 2667 2667 2667 2667

Úroky 1420 2297 1174 1051 928 805

7488 7253 7018 6783 6548 6313

Struktura splácení dlouhodobých úvěru města

Kunovice – napojení kanalizační 

sítě na čističku odpadních vod 

(ČOV) Uherské Hradiště

Podnikatelský inkubátor Kunovice

Celková dluhová služba
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3.3 Rozpočtové výhled města v letech 2015 – 2019 

Rozpočtový výhled je nástrojem střednědobého plánování a je přínosem i pro 

nejmenší obce. Umožňuje obcím nastavit dlouhodobou udržitelnost financí, vymezit 

finanční možnosti municipality, schopnost územního samosprávného celku dostát svým 

závazkům a zajistit zdravý vývoj financí. 

 

Tabulka 12: Rozpočtový výhled města v letech 2015 – 2019 (Zdroj: Interní zdroj) 

 

V celém období 2015 – 2019 celkový objem investic dosahuje 92,6 mil. Kč.  

V jednotlivých letech se výše investičních výdajů pohybuje v rozmezí od 17,7 (2016) – 

20,5 mil. Kč (2019). Je zřejmé, že město ve sledovaném období 2015 - 2019 nemůže za 

nezměněných podmínek realizovat dodatečné investice nad rámec stávajícího objemu. 

Naopak, v letech 2015 a 2016 je nutné zapojit finanční prostředky přebytků hospodaření 

minulých let, aby bylo možné uhradit splatné závazky a zároveň realizovat plánovaný 

objem investic. Výše těchto investic v  tabulce obsahuje pouze finanční prostředky 

města. O rozšíření úvěrového portfolia město neuvažuje. 

Přestože v sestaveném rozpočtovém výhledu není uvažováno přijetí investičních 

transferů, město se zapojením finančních prostředků z jiných veřejných rozpočtů počítá. 

V následující tabulce jsou shrnuty všechny investiční aktivity města plánované v letech 

2015– 2019.  

 

 

 

 

 

Údaje (tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Běžnépříjmy 69501 76132 69412 70694 76136 76632 78125 79774 81482

Kapitálové 

příjmy
72392 34596 2000 1000 1500 1500 1500 1500 1500

Příjmy celkem 141893 110728 71412 71694 77636 78132 79625 81274 82982

Běžné výdaje 48531 64352 59764 56770 57856 58477 59195 60002 60828

Kapitálové 

výdaje
107808 20265 19960 10061 18675 17750 17900 17700 20550

Výdaje celkem 156340 84617 79706 66831 76531 76227 77095 77702 81378

Saldo -14447 26111 -8294 4863 1105 1905 2530 3572 1604
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Tabulka 13: Plánované investiční akce 2015 – 2019  

(Zdroj: Plán investičních akcí města Kunovice v letech 2015 - 2019) 

 

Mezi nejnákladnější akce patří realizace inženýrských sítí Bělinka - I. etapa 

(11,5 mil Kč) a Hrabůvky – I. etapa (8 mil. Kč), rekonstrukce střechy sportovní haly  

(8 mil. Kč) a realizace inženýrských sítí Hrabůvky I. etapa (8 mil.). 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

1 Protipovodňová ochrana na řece Olšavě 375 500 500 500 500 2 375

2 Zateplení ZŠ U Pálenice 250 250 250 250 250 1 250

3 Smuteční síň (studie, DUR) 200 500 2 500 4 000 7 200

4 Revitalizace říčních systémů lokalita Zelničky 300 1 000 1 000 1 000 500 3 800

5 Revitalizace ul. Panská 3 000 0 3 000

6 MK ul. Za Mlýnem 1 000 500 1 500

7 Rekonstrukce střechy sportovní haly 500 2 000 3 000 2 000 500 8 000

8 MK Pod Kostelem - parkovací stání 800 200 1 000

9 Inženýrské sítě Hrabůvky I. etapa 3 300 2 500 1 000 1 200 8 000

10 Inženýrské sítě ul. Polní 1 000 1 000 500 2 500

11 Inženýrské sítě Bělinka I. etapa 150 350 5 000 3 000 3 000 11 500

12 Rekonstrukce kotelny MŠ 350 3 000 3 350

13 Rekonstrukce kotelny ZŠ Červená cesta 350 3 000 3 350

14 Revitalizace sídliště V Humnech 600 600 1 000 1 200 500 3 900

15 Výústní objekt VO08 1 000 2 000 3 000

16 Propojení ul. Na Rybníku a ul. U Pálenice 500 2 000 800 3 300

17 Dostavba parkoviště a výsadba parku u sportovního areálu 0 200 1 000 600 1 800

18 Inženýrské sítě U Štreky 2 000 2 300 4 300

19 Areál Jízdy Králů 3 500 3 500

20 Letecké muzeum 350 800 800 800 800 3 550

21 REKO sportovního areálu ZŠ U Pálenice 800 3 000 2 500 6 300

22 Územní plán 250 250

24 Úpravy MěÚ Kunovice 350 350 700

25 Rozšíření hřbitova 150 2 000 1 500 1 500 5 150

18 675 17 750 17 900 17 700 20 550 92 575

Poř.č.
Podíl města 

celkem (tis. 

Celkem

Plánovaný rozpočtový výhled
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3.4 SWOT analýzy města Kunovice 

SWOT analýza je jednou z metod hodnocení současné situace města v odlišných 

odvětvích. Analýza představuje důležitý souhrn detailně specifikovaného potenciálu  

i externích a vnitřních limitů určujících mantinely dalšího vývoje města.  

Na základě kapitoly (kap. 3.1) a interview se zástupci města jsem sestavila 

SWOT analýzu se zaměřením na smysluplný a všestranný rozvoj města.  

 

Oblasti rozvoje města, které hodlá město podporovat: 

 Doprava a technická infrastruktura. 

 Podnikání a rozvoj lidských zdrojů. 

 Kvalita života a fyzické prostředí. 

 Cestovní ruch a kultura. 
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Tabulka 14: SWOT analýza města Kunovice (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

Silné stránky: Slabé stránky:

• Letiště s možností využití pro vnitrostátní i 

mezinárodní dopravu.

• Dobrá kvalita komunikací.

• Železniční uzel (výborné spojení s Brnem, 

Slovenskou republikou).

• Výborné podmínky pro rozvoj cykloturistiky.

• Baťův kanál – rekreační přeprava osob.

• Dobré dopravní napojení na hlavní dopravní 

tahy v rámci republiky i Slovenska a 

Rakouska.

• Nízká míra nezaměstnanosti.

• Vysoká četnost kulturních a společenských 

akcí.

• Letecké muzeum Kunovice

• Tradiční průmyslová výroba (letecký průmysl, 

potravinářský průmysl, zemědělská produkce 

rostlinná i živočišná).

• Bohatá historie, živý folklór a tradice.

• Stabilní věková struktura obyvatelstva.

• Existence 2 lékáren.

• Domov pro seniory a Dům pro seniory.

• Dostupné pečovatelské služby.

• 2 ústavy pro osoby se zdravotním postižením.

• Existence bezbariérové trasy „Bezbariérové 

chodníky Kunovice“.

• Dobrá nabídka odborné pracovní síly.

• Atraktivní vzdělávací obory nabízející 

absolventy.

• Výhody trojměstí Kunovice – Uherské 

Hradiště – Staré Město.

• Zastoupení větších podnikatelských subjektů.

• Dobrá nabídka vzdělání na všech úrovních.

• Kvalitní a dostupné vzdělání.

• Vznik Centra sportu na ZŠ U Pálenice.

• Nedostatečné propouštění dopravy centrem 

města v dopravních špičkách. 

• Absence využívání letiště pro veřejnou 

dopravu.

• Nekomplexní síť cyklostezek.

• Nižší zastoupení drobných podnikatelů – nižší 

kupní síla ve městě, vyšší konkurence subjekty 

v UH.

• Nevyužité prostory v centru města k 

podnikatelským účelům

• Špatný technický stav některých prostor a 

zázemí pro pořádání kulturních akcí.

• Zemědělská produkce a chovu skotu v 

blízkosti zástavby.

• Nedostatečné ubytovací kapacity střední a 

vyšší kategorie.

• Absence nadstandardního ubytování.

• Široká nabídka kultury v Uh. Hradišti – odliv 

návštěvníků.

• Nedostatečný počet bezbariérových tras.

• Nezabezpečen bezbariérový přístup do všech 

veřejných institucí ve městě.

• Nedostatečná kapacita Domu pro seniory.

• Absence multifunkčního hřiště

• Špatný technický stav a nedostatek vybavení 

dětských hřišť.
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Na základě vypracované SWOT analýzy můžeme definovat prioritní cíle pro 

rozvoj města:                                                                        

 Zlepšení dopravní situace. 

 Vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání. 

 Trvalá podpora kulturně sociálního prostředí. 

 Propagace města a jeho kulturního bohatství s důrazem na partnerství a cestovní 

ruch. 

 

 

 

• Odklonění dopravy může ohrozit další rozvoj 

města.

• Ukončení podnikání významného 

zaměstnavatele.

• Zánik malých a středních podnikatelských 

subjektů.

•Ztráta zájmu veřejnosti o účast ve folklórních 

slavnostech.

•Nedostatečná infrastruktura. 

• Výraznější růst podílu seniorů na celkové 

populaci.

• Odliv žáků do škol v Uherském Hradišti.

• Omezené možnosti rozvoje sportovních 

dovedností.

• Znovuotevření letiště pro vnitrostátní i 

mezinárodní lety.

• Otevření letiště veřejnému provozu vytvoří 

nová pracovní místa.

• Reorganizace dopravy v centru města.

• Výstavba R55 a odklon tranzitní dopravy z 

města.

• Odklonění železniční dráhy od bytové 

zástavby.

• Vyšší zapojení podnikatelských subjektů do 

veřejného života.  

• Zvýšení propagace města.                  

• Využití nových reprezentativních prostor pro 

kulturní akce přímo v centru města díky 

projektu Panský dvůr.

•Zvýšení podpory kulturně společenského 

života ve městě formou sponzoringu.

• Výstavba dalších bezbariérových tras.

•Zapojení obyvatelstva pro identifikaci dalších 

bezbariérových tras.

• Modernizace a výstavba dětských hřišť s 

pomocí veřejných dotací.

• Výstavba dalšího Domovu pro seniory.

• Snížení energetické náročnosti školských 

budov.

Příležitosti: Hrozby:
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 

Závěrečná část mojí práce je věnována popisu projektu bezbariérového přístupu 

a stanovení jeho cílů, zpracování rozpočtu projektu, zpracování financování projektu ze 

strukturálních fondů EU, řízení projektu financovaného pomocí dotace EU a návrhu 

další alternativ financování. 

4.1 Popis a cíle realizace bezbariérového přístupu 

Při zpracování této kapitoly jsem vycházela z informací poskytnutých mi 

projektantem města, vedoucím odboru investic a územního plánování a vedoucím 

finančního odboru. 

4.1.1  Zdůvodnění potřebnosti bezbariérového přístupu 

Na základě provedené SWOT analýzy města vidíme, že jedním z prioritních cílů 

města je zlepšení dopravní situace. Do tohoto cíle můžeme zahrnout významný, 

v současné době však podceňovaným aspekt dopravy, a to její bezbariérovost. 

V kapitole 3.1.4 je konstatováno, že v posledních několika letech můžeme v Kunovicích 

sledovat úbytek populace v produktivním věku (15- 64 let) a postupný nárůst počtu 

obyvatel ve věku nad 65 let. Stárnutí obyvatelstva není problémem pouze České 

republiky, můžeme jej definovat jako globální. Proto je potřeba dané situaci již dnes 

přizpůsobit infrastrukturu města, do které můžeme zahrnout: 

 místní komunikace, 

 chodníky. 

 přechody, 

 autobusové zastávky a vlakové nádraží, 

 přístupnost veřejných staveb. 

 

Souhrnně můžeme tuto infrastrukturu označit jako bezbariérové trasy. Jak 

vyplývá ze SWOT analýzy, město má nedostatečný počet bezbariérových tras, které 

jsou důležitým předpokladem pro budování bezbariérové politiky ve městě. V roce 

2013 byla ukončena stavba bezbariérové trasy „Bezbariérové chodníky Kunovice“. 

Jejím cílem bylo spojit budovy občanské vybavenosti ve městě Kunovice. 

V následujících letech se plánují realizovat bezbariérové trasy „ Sever- Jih“, pomocí níž 
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se mají Kunovice napojit na bezbariérovou trasu města Uherského Hradiště a také trasa 

„Východ-Západ“, která propojí ostatní trasy právě s budovami sociálních zařízení ve 

městě. 

Z dlouhodobého hlediska je hlavním cílem bezbariérové politiky zvýšení 

dostupnosti a zpřístupnění veřejných budov občanům se sníženou schopností pohybu  

a orientace. 

4.1.2  Popis projektu bezbariérového přístupu 

Vlastní budova MÚ je osobám s omezenou schopností pohybu a orientace velmi 

špatné přístupná, neboť chybí při vstupu do budovy nájezdová rampa a automaticky 

otevírací dveře. Osobám odkázaným na vozíček je však úplně nepřístupné 1. a 2. 

nadzemní podlaží (NP), ve kterém se nachází odbor hospodářsko-správní, odbor 

školství, cestovního ruchu a sportu, odbor finanční, stavební úřad a silniční správní 

úřad. Nedostupnost těchto podlaží pak cílovou skupinu znevýhodňuje.  

Projekt řeší jednak vybudování nájezdové rampy a instalaci automatických dveří 

při vstupu do budovy, a jednak instalaci bezbariérového výtahu, který bude umístěn ve 

výtahové šachtě. Výtah bude mít tři zastávky (úroveň terénu, 1. NP a 2. NP).  

Projekt otevře cestu tělesně postiženým pro osobní vyřízení záležitostí, či vznik 

možnosti zaměstnání tělesně handicapovaných na úřadu, a tím zároveň zlepšení jejich 

sociálního postavení a začlenění do běžného života společnosti.  

 

Plánovaný výtah – zpřístupní veřejnosti prostřednictvím výtahu 1. a 2. NP. 

Vnitřní rozměry kabiny: 1 400 x 2 100 milimetrů (mm), šíře vstupu minimálně 800 mm.  

Součásti výtahu: 

 ovládací panel v provedení dle normových hodnot, 

 dorozumívací zařízení, 

 sklopné sedátko a madlo, 

 v provedení dle platné legislativy a ČSN. 

 

Cílové skupiny 

Bezbariérové přístupy slouží zejména osobám s omezenou schopností orientace 

a pohybu a seniorům. Počet občanů, kteří jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, je ve 
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městě zhruba 140. Dále bylo zjištěno z kapitoly 3.1.7, že v Kunovicích se nacházejí dva 

domovy jak pro seniory, tak i pro osoby se zdravotním postižením, navíc 

v následujících letech se plánuje výstavba dalšího domova pro seniory. Nutnost 

bezbariérových přístupů do budov občanské vybavenosti ve městě je důležitá  

i z hlediska přírůstku a stárnutí obyvatelstva. Proto je poptávka po výstupech projektu 

v řadách obyvatel zaručena. 

Možnost volného pohybu bez bariér je důležitá nejen pro občany s postižením  

a seniory, ale také pro další skupiny obyvatel města - např. rodičů s malými dětmi, osob, 

jejichž pohyblivost je omezena na přechodnou dobu stavem po úrazech apod. Ti všichni 

mohou mít problémy s přístupem do budov. 

 

4.1.3  Cíle bezbariérového přístupu 

Cílem je: 

 odstranit bariéry při vstupu do budovy a výstupu z budovy pomocí nájezdové 

rampy a automaticky otevíracích dveří, 

 zajistit volný pohyb v budově tělesně handicapovaným osobám, 

 zajistit přístup do 1. a 2. NP pomocí výtahu, 

 rozšířit bezbariérovou trasu města, 

 zkvalitnit život zdravotně handicapovaným ve městě, 

 možnost vzniku pracovního místa pro tělesné postižené na městském úřadě, 

 začlenit osoby se zdravotním postižením do společnosti. 
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4.2 Rozpočet projektu bezbariérového přístupu 

Při sestavování rozpočtu projektu bezbariérového přístupu jsem vycházela 

z informací poskytnutých mi projektantem města a vedoucím odboru investic  

a územního plánování. Do rozpočtu jsou zahrnuty náklady na stavební úpravy, 

automatické dveře, osobní výtah, konstrukce zámečnické, elektromontáž a projektovou 

dokumentaci.  Nejvyšším nákladovou položkou projektu je osobní výtah s úpravou pro 

přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace (1300000,- Kč).  Celková 

odhadovaná částka projektu je 2362518,95,- Kč včetně daně z přidané hodnoty (DPH).  

 

Tabulka 15: Rozpočet projektu bezbariérového přístupu (Zdroj: vlastní, interní zdroj) 

 

 

 

 

 

Položky Jednotka
Počet 

jednotek

Náklady na 

jednotku (v Kč)
Náklady v (Kč)

Stavební úpravy kpl. 220801

Výplně otvorů (vstupní dveře) ks 2 72500 145000

Osobní výtah ks 1 1300000 1300000

Konstrukce zámečnické: kpl. 159694

        Práce hod 447 250 111786

        Materiál kpl. 47908

Elektromontáž: kpl. 65000

        Práce hod. 163 240 39000

        Materiál kpl. 26000

Dokumentace ks 1 62000 62000

Celkové náklady

Základ pro DPH

DPH 21%

Celková cena

Rozpočet bezbariérového přístupu

1952495

1952495

410023,95

2362518,95



73 

 

4.3 Financování projektu ze strukturálních fondů EU 

Samostatný projekt bezbariérového přístupu do budovy Městského úřadu nelze 

financovat ze strukturálních fondů EU, jelikož pro tento typ projektů nejsou vypisovány 

v rámci programů žádné výzvy, ale může být součástí jiného projektu města, který 

bude zaměřen na obnovu veřejného prostranství a infrastruktury města a na její 

bezbariérovost. 

4.3.1 Výběr vhodného operačního programu 

Dotace na projekt bude poskytována z Regionálního operačního programu 

NUTS2 Střední Morava, který je určen pro region soudržnosti Střední Morava 

sestávající ze Zlínského a Olomouckého kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní 

dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, 

podporu služeb cestovního ruchu a rozvoje infrastruktury, přípravu menších 

podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu na venkově a v obcích 

především prostřednictvím zkvalitnění sociální, vzdělávací a zdravotnické 

infrastruktury a odstraňování ekologických zátěží.  

ROP Střední Morava zahrnuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na 

logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které 

vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 

Prioritní osy jsou: 

 Doprava. 

 Integrovaný rozvoj a obnova regionu. 

 Cestovní ruch. 

 Technická pomoc.
88

 

 

Projekt bude realizován na základě prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova 

regionu, jejímž cílem je zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Střední Morava, 

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

sociální služby a příznivých podpůrných podmínek pro podnikání v rámci oblasti 

                                                 
88

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Strukturální fondy. [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné 

z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-

programy/ROP-Stredni-Morava 
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podpory Rozvoj měst, která je zaměřena na zvýšení kvality života ve městě  

a podoblasti podpory Fyzická revitalizace území
89

.                       

 

Identifikace operačního programu 

Program:    Regionální operační program NUTS2 Střední Morava 

Prioritní osa:    2. Integrovaný rozvoj a obnova venkova 

Oblast podpory:   2.2 Rozvoj měst 

Podoblast podpory:  2.2.1 Fyzická revitalizace území 

 

V dílčí oblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území jsou podporovány tyto 

projekty: 

 Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití. 

 Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby 

okrasné zeleně.  

 Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba 

infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací. 

 Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží.
 90

 

 

Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, 

zahrnuje tyto způsobilé výdaje: 

Hlavní způsobilé výdaje: 

 stavební úpravy (tj. technické zhodnocení staveb, kde dle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, se jedná o změnu dokončené stavby) stávajících objektů 

včetně jejich zázemí (např. přístavba/rekonstrukce sociálního zařízení atd.), tzn. 

výdaje na komplexní řešení s cílem revitalizace náměstí, parků a dalších 

veřejných prostranství, 

 terénní, sadové a parkové úpravy,  

                                                 
89

 Fyzickou revitalizací území se rozumí obnova a výstavba infrastruktury a místních komunikací, a to 

pouze ve vazbě na občanské vybavení
89

 a veřejná prostranství
89

, odstranění nevyužívaných staveb a 

ekologických zátěží, obnova a stavební úpravy, efektivnější využití veřejných prostranství a 

urbanizovaných ploch. Cílem je komplexní řešení veřejných ploch v příslušné lokalitě vyvolávající 

investice dalších subjektů, především podnikatelských.“
89

 
90

Tamtéž, 
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 stavební úpravy místních komunikací, chodníků, zpevněné plochy, veřejná 

zeleň, veřejné osvětlení,  

 výstavbu parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity.  

 

Vedlejší způsobilé výdaje: 

 nákup a instalace venkovního mobiliáře, za předpokladu, že se bude jednat  

o kategorii dlouhodobého hmotného majetku, 

 výstavba a přeložky inženýrských sítí, 

 vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby 

nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita. Ve 

vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě bude tento výdaj způsobilý 

pouze u projektů nezakládajících veřejnou podporu.
91

 

 

Tato forma podpory je určena pro žadatele, jako jsou:  

 kraje, 

 obce s více než 5000 obyvateli (kromě měst Olomouc a Zlín), 

 dobrovolné svazky obcí, 

 nestátní neziskové organizace.
92

 

 

Projekt, v rámci něhož bude bezbariérový přístup na městský úřad 

realizován, je Revitalizace veřejných prostranství v centru města Kunovice, neboť 

se zaměřuje na obnovu a výstavbu prostranství a infrastruktury, a to ve vazbě na 

občanské vybavení města. Žadatelem dotace je město Kunovice. 

4.3.2 Popis a cíle projektu revitalizace veřejných prostranství 

Popis projektu 

Současný technický stav veřejných prostranství a místních pojízdných 

komunikací, komunikací pro pěší, parkovacích stání neodpovídá dnešním požadavkům 

na bezpečnost provozu a její bezbariérovost. Řešení spočívá v celkové obnově 

prostranství (nám. Svobody) v centru města Kunovic, kde dojde k obnově odpočinkové 

                                                 
91

ROP Střední Morava: Dokumentace k výzvě 46/2013. [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné 

z: http://www.rr-strednimorava.cz/file/4286/ 
92

 Tamtéž, 
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a klidové zóny, obnově a výstavbě chodníků pro pěší, veřejného osvětlení i napojení na 

stávající funkční komunikace. Předmětem projektu je také obnova autobusového zálivu 

na ulici Panská, realizace bezbariérového přístupu do budovy Městského úřadu  

a rozšíření parkovacích stání u víceúčelové sportovní haly. Součástí projektu je  

i vysázení zeleně a vybavení mobiliářem ve výše zmíněných lokalitách. Celý projekt je 

řešen jako bezbariérový. Celková investovaná částka do bezbariérových úprav je okolo 

7 mil. Projekt je určen všem uživatelům dané lokality bez rozdílu, obyvatelům města  

a pravidelným, nepravidelným a potencionálním uživatelům lokality. 

 

Cíle projektu revitalizace veřejných prostranství 

Hlavním cílem projektu je komplexně vyřešit veřejnou plochu v centru města 

Kunovic na náměstí Svobody a na ulicích Panská, Pod Kostelem a Jana Hrubého.  Jedná 

se o další etapu celkové rekonstrukce areálu Panského dvora a přilehlého území, město 

tento areál ve středu města od roku 2008 postupně revitalizuje a dotváří dle aktuálních 

potřeb občanů. Dílčím cílem projektu je zlepšení situace pro handicapové obyvatele 

města a přijíždějící návštěvníky, dále také zvýšení bezpečnosti silničního provozu  

a snížení hlučnosti i prašnosti v dané lokalitě. Cílů projektu bude dosaženo díky 

investici města za přispění strukturálních fondů EU do fyzické revitalizace území. 

 

Harmonogram projektu revitalizace veřejného prostranství 

Datum zahájení projektu: 02. 01. 2015 

Datum ukončení projektu: 30. 06. 2017 

Doba trvání projektu:  30 měsíců 

 

4.3.3 Rozpočet revitalizace veřejných prostranství  

Při zpracování rozpočtu a financování projektu Revitalizace veřejných 

prostranství v centru města Kunovice jsem využila  informace získané od vedoucího 

odboru investic a územního plánování, vedoucího finančního odboru a projektanta 

města. V rozpočtu revitalizace veřejných prostranství jsou zahrnuty i náklady na 

vybudování bezbariérového přístupu. 
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Tabulka 16: Rozpočet projektu revitalizace veřejných prostranství (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak vidíme, v předchozí tabulce celková výše způsobilých výdajů projektu činí 

12340964,- Kč. Do rozpočtu projektu jsou zahrnuty výdaje na publicitu a marketing  

a nákup služeb, náklady na stavební část a nákup technologií a jiné náklady. Projekt 

nemá žádné nezpůsobilé výdaje. Největší část výdajů (10406252,- Kč) je vynaložena na 

samotnou realizaci projektu (stavební úpravy a práce, demolice, veřejné osvětlení, 

úprava autobusového zálivu, mobiliář a parkovací stání).  

4.3.4 Financování projektu revitalizace veřejných prostranství 

Budeme uvažovat, že při návrhu financování projektu město získá maximální 

podíl dotace ze způsobilých výdajů projektu (85%), zbylých 15% bude žadatel 

financovat z vlastních zdrojů.  

 

Přehled financování projektu revitalizace veřejných prostranství (v Kč): 

Celkové výdaje projektu:   12 340 970 

Celkové způsobilé výdaje
93

:   12 340 964 

Celkové nezpůsobilé výdaje
94

:   0 

Vlastní podíl žadatele (15%):  1 851 145,5 

Dotace z rozpočtu ROP (85%):  10 489 824,5 

                                                 
93

 způsobilé výdaje – lze na ně poskytnout dotaci, 
94

 nezpůsobilé výdaje – nelze na ně poskytnout dotaci, 

Název výdaje Výdaj celkem ( v Kč)

Řízení projektu 0

Publicita a marketing projektu 25000

Nákup služeb 115000

Náklady na stavební část  a 

nákup technologií
10406252

Dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek
0

Jiné náklady 1794712

Způsobilé výdaje celkem 12340964

Nezpůsobilé výdaje celkem 0

Celkové výdaje projektu 12340964

Rozpočet projektu
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Jak vyplynulo z kapitoly 3.3, město v letech 2015 - 2019 plánuje realizovat řadu 

dalších projektů, dále také splácí dva dlouhodobé úvěry (kap. 3.2.3) a současně v letech 

2009, 2010, 2011 a 2013 muselo město hospodařit s deficitem. Využití dotace je 

nezbytné proto, aby mohl být projekt realizován. Vlastní podíl žadatele činí 

1851145,5,- Kč. Prostředky na financování projektu revitalizace veřejných prostranství 

budou vyčleněny z rozpočtu města Kunovice. Dále město také vyčlení ze svého 

rozpočtu prostředky na překlenutí doby mezi splatností nákladů projektu  

a obdržením dotace, neboť jak je konstatováno v kap. (3.3), město o rozšíření 

úvěrového portfolia neuvažuje. 

 

Tabulka 17: Struktura výdajů v letech 2015 – 2017 (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 18: Cash flow přípravy a realizace projektu revitalizace veřejných prostranství  

(Zdroj: interní, vlastní) 

 

 

 

 

Způsobilé 

výdaje  (v Kč)

Nezpůsobilé 

výdaje

Úroky  z 

úvěru

Splátka 

úvěru

Celkové 

výdaje na 

projekt

Vlastní zdroje
Dotace 

(85%)

Čerpání 

úvěru

Provozní 

příjmy

Jiné 

zdroje

Celkové 

zdroje

Kumulované 

cash flow

1.Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

1.Q 241000 0 0 0 241000 241000 0 0 0 0 241000 0

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

3. Q 2089762 0 0 0 2089762 2089762 0 0 0 0 2089762 0

4. Q 3997019 0 0 0 3997019 3997019 0 0 0 0 3997019 0

1.Q 3997019 0 0 0 3997019 3997019 0 0 0 0 3997019 0

2.Q 2016164 0 0 0 2016164 2016164 0 0 0 0 2016164 0

3. Q 0 0 0 0 0 -10489825 10489825 0 0 0 0 0

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

12340964 0 0 0 12340964 1851139 10489825 0 0 0 12340964 0

Období realizace

2015

2016

2017

Součty

Způsobilé výdaje (v Kč) 2015 2016 2017 Celkem

Zabezpečení výstavby 0 60000 60000 120000

Dokumentace projektu 0 200000 0 200000

Stavební části stavby 0 5043126 5043126 10086252

Ostatní způsobilé výdaje 0 1024655 910057 1934712

Celkem 0 6327781 6013183 12340964

Struktura výdajů v letech 2015 - 2017
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Graf 4: Struktura financování projektu revitalizace veřejných prostranství (Zdroj: vlastní) 

 

Z tabulky 18 a 19 a grafu 4 lze zjistit, že: 

 rok 2015 je přípravnou fázi projektu, protože hodnota výdajů je nulová, 

v tomto roce bude pouze zpracována architektonická studie a určen projektový 

tým, 

 projekt bude financován ze strukturálního fondu EU a z vlastních zdrojů 

žadatele, 

 finanční prostředky na překlenutí doby mezi splatností nákladů projektu  

a obdržením dotace budou vyčleněny z rozpočtu města Kunovice, 

 nejnižší výdaj bude v 1. kvartálu roku 2016 na projektovou dokumentaci  

a finanční, ekonomické, právní a technické poradenství,   

 v 3. a 4. kvartálu roku 2016 a 1. a 2. kvartálu roku 2017 proběhne fyzická 

realizace projektu (stavební práce), zároveň dochází k financování největší části 

projektu, výdaje na realizaci mírně překročí 6 mil. ročně, 

 dotace z ROPu bude obdržena v 3. kvartálu roku 2017, 

 projekt není komerčně založen, tudíž po celou dobu provozu nebude generovat 

žádné příjmy,  
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 hodnota kumulované cash flow projektu je v jednotlivých letech 0, což znamená, 

že celkové výdaje projektu jsou si rovny s celkovými příjmy projektu. 

 

4.4 Řízení projektu revitalizace veřejných prostranství 

V této kapitole vycházím z předpokladu, že projekt bezbariérového přístupu 

bude financován prostřednictvím dotace ze strukturálních fondů EU, tudíž bude 

realizován prostřednictvím projektu Revitalizace veřejných prostranství ve městě 

Kunovice. Kapitola je rozdělena na několik částí, konkrétně na předrealizační fázi, 

realizační fázi, udržitelnost a přínosy projektu a poslední část je věnována rizikům 

projektu. 

4.4.1 Předrealizační fáze 

V předrealizační fázi jsem se zaměřila na zpracování projektové žádosti podle 

formuláře Benefit 7+ , odhadu poptávky a analýzy konkurence. 

 

Jedním ze způsobů, jak můžeme žádat o dotace ze strukturálních fondů EU, je 

prostřednictvím formuláře Benefit 7+. V příloze č. 3 nalezneme popis a strukturu 

formuláře Benefit 7+, na základě kterého je vypracována projektová žádost. 

 

Projektová žádost 

1. Identifikace operačního programu 

Kapitola 4.3.1. 

2. Projekt 

Název projektu:   Revitalizace veřejného prostranství ve městě Kunovice. 

Celkové způsobilé výdaje: 10340970,- Kč 

Příjmy projektu:  0,- Kč 

Stručný obsah projektu: kapitola 4.3.1 

3. Žadatel 

Validní dle ROS:  ano 

Žadatel projektu:  Město Kunovice 

Adresa:   náměstí Svobody 361/, 68604 Kunovice 

IČ:    00567892 
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DIČ:    CZ00567892 

Název území dopadu:  Uherské Hradiště 

Místo realizace:  NUTS5 Kunovice 

Právní forma:   Obec 

Plátce DPH:   ano 

Typ podniku:   velký 

Statutární zástupce:  starostka 

Kontaktní osoba:  vedoucí odboru investic a územního plánování 

 

4. Popis projetu 

Popis a cíle projektu nalezneme v kapitole 4.3.2. 

Zdůvodnění potřebnosti projektu 

Celková situace v jednom z klíčových center města Kunovice je dlouhodobě 

zanedbaná, a to zejména na náměstí Svobody a na ulicích Panská a Pod Kostelem, kde 

se denně střetávají občané i návštěvníci města. Tyto ulice propojují jak objekty 

občanské vybavenosti, tak objekty podnikatelského rázu. Projektem dotčené náměstí 

Svobody a komunikace propojují víceúčelovou sportovní halu, letní areál, pivnici, 

autobusové zastávky, kostel, farní dům, městský úřad a restauraci s penzionem. 

Popis umístění projektu 

Projekt bude realizován na náměstí Svobody a na ulicích Panská, Pod Kostelem 

a Jana Hrubého ve městě Kunovice. Mapa lokalizace projektu.
95

 

Soulad s cíli programu a prioritní osy  

Vzhledem ke svému zaměření je projekt v souladu s programovým dokumentem  

a cíli výzvy ROP Střední Morava, neboť je projekt přímo zaměřen na fyzickou 

revitalizaci území. Výstup projektu naplňuje cíle dané výzvy, program a prioritní osy, 

neboť je komplexním řešením veřejné plochy a vede ke zvýšení ekonomické vyspělosti, 

zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně, čímž zlepšuje kvalitu života 

v regionu soudržnosti Střední Morava. 

 

5. Personální zajištění projektu (projektový tým): 

Projektový manažer:   Starostka města 

                                                 
95

 viz. Příloha č. 4 



82 

 

Koordinátor projektu:   Vedoucí odboru investic a územního plánování 

Účetní projektu:   Vedoucí finančního odboru 

Zástupce koordinátora projektu: Referent odboru investic a územního plánování  

 

6. Horizontální témata
96

 

Projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj, neboť nijak nezasahuje do 

životního prostředí ani žádným způsobem nezvyšuje spotřebu energií. Především jde  

o revitalizaci zanedbané městské části včetně rozšíření městské zeleně, což do důsledku 

naplňuje princip udržitelného rozvoje regionu.  

Projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti, neboť výstupy projektu jsou 

dostupné pro všechny skupiny obyvatel bez rozdílu věku, rasy, vyznání a pohlaví. 

 

7. Harmonogram projektu  

 Zpracování architektonické studie a žádost o dotaci z ROP Střední Morava. 

 Dopracování projektové žádost do stupně prováděcí dokumentace. 

 Provedení výběrového řízení na organizátora výběrového řízení na stavební 

práce. 

 Realizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací projektu. 

 Realizace výběrových řízení na technický dozor investora, finanční dozor 

investora a koordinátora. 

 Fyzická realizace projektu. Kolaudace. 

 Vyúčtování projektu a předložení závěrečné monitorovací zprávy se žádostí  

o platbu. 

 

8. Propagace a publicita 

 oznámení na billboardech, 

 viditelné umístění trvalé informační desky, 

 zvláštní tiskové zprávy, 

 publicita v regionálním a místním tisku, 

 oznámení na webových stránkách města. 

 

                                                 
96

definuje, zda projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. 
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Odhad poptávky 

Ekonomické prostředí 

Ze základních statistických údajů  (kap. 3.1.1) víme, že v regionu UH je 

relativně nízká nezaměstnanosti dosahující 8,2% oproti celému Zlínskému kraji 

(8,67%). Okres Uherské Hradiště má druhou nejnižší nezaměstnanost ve Zlínském kraji, 

nejnižší nezaměstnanost má okres Zlín (7,7%).
97

 Díky pozitivními ekonomickému 

prostředí v regionu dochází k migračnímu přírůstku do regionu, což může mít za 

následek přírůstek obyvatel města Kunovice. 

Demografické prostředí 

Demografické prostředí je zpracováno v kapitole 3.1.5. 

Sociálně kulturní prostředí 

Kapitola 3.1.2 popisuje kulturní prostředí ve městě Kunovice. 

Přírodní prostředí 

V kapitole 3.1.3 nalezneme popis přírodního prostředí města Kunovice. 

Politicko-právní prostředí 

Projekt je podporován napříč politickým spektrem na radnici města Kunovice, 

všechny dotčené odbory podporují realizaci projektu. Rada města odsouhlasila 

vyčlenění prostředků na finanční krytí projektu z vlastních zdrojů. 

Technologické prostředí 

Technologické prostředí nehraje v  projektu velkou roli, protože budou 

používány standardní technologie. 

 

Analýza konkurence 

Při analýze konkurence musíme vzít do úvahy všechna města v okrese Uherské 

Hradiště a také všechny bezprostředně sousedící obce. Měst nacházejících se v okrese 

UH je mimo Kunovice celkem 6. Jedná se o Bojkovice, Hluk, Staré Město, Uherské 

Hradiště a Uherský Brod a Uherský Ostroh. Všechna města nabízejí svým občanům 

a návštěvníkům prvky občanské vybavenosti. Nejvýznamnějším konkurentem je UH, 

které se nachází v bezprostřední blízkosti města Kunovice, zejména může městu 

konkurovat pestrou nabídkou hojně navštěvovaných kulturních akcí (např. Letní 

filmová škola).  Ostatní města nejsou v tomto ohledu tolik významnými konkurenty.  

                                                 
97

 ČSÚ a Interní zdroj. 
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Obrázek 6.: Mapa potenciálních konkurenčních objektů (Zdroj: 

http://www.mapy.cz/#!x=17.630031&y=49.018094&z=10) 

4.4.2 Realizace projektu revitalizace veřejných prostranství 

Realizaci projektu bude mít na starosti projektový tým, který se skládá 

z následujících členů a jejich povinností: 

1. Projektový manažer: Starostka města 

Je vedoucím realizačního týmu, řídí veškeré aktivity spojené s přípravou  

a realizace projektu, monitoring průběhu přípravných prací a schvalování žádostí či 

jednotlivých povolení. Řídí plnění časového a finančního plánu, deleguje odborné 

činnosti na členy projektového týmu. 

 

2. Koordinátor projektu: Vedoucí odboru investic a územního plánování 

Zpracovává a připravuje poklady k podání žádosti o dotaci, koordinuje přípravu 

rozpočtu projektu a jeho sestavení a stanovuje plány termínů dodání a jednotlivých 

dílčích úkolů.  Dále vyhotovuje monitorovací a průběžné závěrečné zprávy pro 

projektového manažera, Radu města a Zastupitelstvo a vede celkovou koordinaci 

stavebních a finančních činností. Koordinuje celkové stavební a finanční činnosti ke 

splnění stanovených milníků sjednaných s poskytovatelem dotace. 
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3. Účetní projektu: Vedoucí finančního odboru 

Zajišťuje řádný průběh účtování finančních toků spojených s výdaji na projektovou 

dokumentaci, případně dalšími náklady spojenými s přípravou projektu. Vede agendu 

spojenou s čerpáním finančních prostředků v rámci projektu, především přijetí faktur  

a jejich řádné zaúčtování. 

 

4. Zástupce koordinátora projektu: Referent odboru investic a územního 

plánování  

Napomáhá při zpracování a přípravě pokladu k podání žádosti z ROP Střední Morava, 

připravuje ve spolupráci s koordinátorem rozpočet projektu a pomáhá při jeho sestavení. 

V případě nepřítomností koordinátora jej zastupuje pro potřeby komunikace 

s poskytovatelem dotace a dodavateli výstupů projektu. 

 

Projektový tým realizuje jednotlivé činností projektu podle schváleného 

harmonogramu projektu. Ganttův diagram
98

 projektu
99

, který vychází 

z harmonogramu projektu revitalizace veřejných prostranství.  V následující tabulce je 

zpracován podrobný harmonogram projektu: 

 

                                                 
98

 Ganttův diagram zaznamenává časovou náročnost a posloupnosti jednotlivých částí projektu, které 

jsou uvedeny v harmonogramu projektu. Slouží také jako vizuální přehled o průběhu sledovaného 

projektu. 
99

 viz. Příloha č. 5 
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Tabulka 19: Harmonogram projektu revitalizace území (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přípravná fáze na projektu započne již v druhé polovině roku 2014, kdy bude 

sestaven projektový tým, během této fáze musí být ve spolupráci s projektantem 

navrženy technické aspekty projektové studie. Následně bude zpracována žádost  

o dotaci. Paralelně s těmito aktivitami dojde k vyhlášení výběrového řízení na 

dodavatele projektové dokumentace a následně dodavatele stavebních prací. Počátkem 

srpna roku 2016 začne samostatná fyzická realizace projektu. Na konci května roku 

2017 od zástupce investora převezmeme hotové dílo po kolaudaci. V měsíci červnu 

roku 2017 dojde k finančnímu ukončení projektu a předložení závěrečné monitorovací 

Název aktivity:
Zpracování architektonické studie a žádost o 

dotaci z ROP Střední Morava.

Začátek aktivity: 2.1.2015

Konec aktivity: 11.10.2015

Název aktivity:
Dopracování projektové žádost do stupně 

prováděcí dokumentace.

Začátek aktivity: 14.10.2015

Konec aktivity: 31.3.2016

Název aktivity:
Provedení výběrového řízení na organizátora 

výběrového řízení na stavební práce.

Začátek aktivity: 15.1.2016

Konec aktivity: 25.2.2016

Název aktivity:
Realizace výběrového řízení na dodavatele 

stavebních prací projektu.

Začátek aktivity: 1.4.2016

Konec aktivity: 31.7.2016

Název aktivity:

Realizace výběrových řízení na technický 

dozor investora, finanční dozor investora a 

koordinátora.

Začátek aktivity: 1.4.2016

Konec aktivity: 30.6.2016

Název aktivity: Fyzická realizace projektu. Kolaudace.

Začátek aktivity: 1.8.2016

Konec aktivity: 31.5.2017

Název aktivity:
Vyúčtování projektu a předložení závěrečné 

monitorovací zprávy se žádostí o platbu.

Začátek aktivity: 1.6.2017

Konec aktivity: 30.6.2017

Harmonogram projektu
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zprávy. Provozní fáze projektu započne po ukončení fyzické realizace projektu 

uvedením výstupu projektu do provozu. 

 

Dalším základním předpokladem pro financování projektu ze strukturálních 

fondů EU, který musí zajistit projektový tým, je povinná publicita projektu veřejnosti. 

 

Konkrétní způsob zajištění publicity 

Město Kunovice bude používat formy publicity projektu na všech dokumentech 

související s předkládaným projektem. V průběhu realizace stavebních prací bude 

v místě realizace projektu umístěn velkoplošný reklamní panel, který bude upozorňovat 

na probíhající projekt s odkazem na financování prostředků z EU. Po ukončení realizace 

projektu bude v daném lokalitě na viditelném místě umístěna pamětní deska.  

O realizace projektu bude veřejnost informována také prostřednictvím krátkých 

tiskových zpráv v místním a regionálním tisku a na webových stránkách města budou 

pravidelně umísťovány informace ohledně projektu. 

 

4.4.3  Udržitelnost a přínosy projektu 

4.4.3.1  Udržitelnost projektu 

Doba udržitelnosti projektu je 5 let, a nejen po tuto dobu zůstanou všechny 

výstupy projektu v plné funkčnosti. Za bezproblémový provoz všech výstupů projektu 

odpovídají pověření pracovníci Městského úřadu v Kunovicích. 

 

Finanční udržitelnost projektu 

Vzhledem k tomu, že projekt není komerčně založen, tudíž nebude za dobu 

provozu generovat zisk. Všechny výstupy projektu budou veřejnosti poskytovány 

zdarma. 

4.4.3.2  Přínosy projektu 

Na základě zaměření projektu a definice cílů musí být určeny cílové skupiny, na 

něž projekt bude mít pozitivní dopad: 
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1. Obyvatelé města Kunovice 

Na tuto skupinu bude mít projekt největší dopad, protože je na ni primárně zaměřen, 

vede k: 

 zvýšení kvality života obyvatel města, 

 pohodlnější a příjemnější cestě do práce pro obyvatele, kteří pracují v lokalitách, 

kterých se projekt týká, 

 bezbariérovému přístupu na Městský úřad, což ocení zejména ty cílové skupiny, 

které jsou definovány v kap. 4.1.2, 

 zvýšení spokojenosti uživatelů víceúčelové sportovní haly (rozšířená parkovací 

stání). 

 

2. Město Kunovice 

Výhody z projektu budou důležité i pro město samotné v návaznosti na 

revitalizaci svých veřejných prostranství a zvýšení atraktivity města ve vztahu 

k místním obyvatelům i potenciálním návštěvníkům, včetně zpřístupnění budovy 

Městského úřadu tělesně hendikepovaným.                       

 

3. Pravidelní uživatelé lokality 

Kunovice představují spádovou oblast pro obyvatele okolních obcí, kteří do 

Kunovic dojíždí do práce, mateřské školky, základních škol. Pro tuto cílovou skupinu 

jsou potencionálními výhodami: 

 zvýšení atraktivity města pro tuto cílovou skupinu, 

 zlepšení situace pro handicapované pravidelně přijíždějící návštěvníky, 

 zlepšení dopravní situace (rekonstrukce autobusové zastávky). 

 

4. Nepravidelní uživatelé lokality 

Do této skupiny spadají osoby, které do Kunovic přijíždí vyřídit úřední 

záležitosti, za obchodním jednáním, na návštěvu příbuzných a návštěvníci kulturních 

akcí (kap. 3.1.1). Přínosy jsou: 

 zvýšení atraktivity města, což může tuto cílovou skupinu vést k prodloužení 

pobytu či další návštěvě Kunovic,  

 kvalitní přístupové cesty, 
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 zlepšení situace pro handicapované nepravidelně přijíždějící návštěvníky, 

 snadnější cesta k prvkům občanské vybavenosti. 

 

Socioekonomické přínosy projektu: 

 zlepšení stavu veřejných prostranství, 

 zlepšení stavu prků a veřejné zeleně, 

 bezbariérový přístup a úpravy, 

 zlepšení bezpečnosti dopravy. 

4.4.4  Rizika projektu 

V průběhu celého projektu musí mít projektový tým na paměti, že hrozí řada 

nebezpečí, která mohou být příčinou ohrožení úspěchu projektu.  

 

Identifikace rizika 

Projektový tým tedy musí po celou dobu projektu počítat s výskytem rizik, proto 

je nutné rizika v průběhu projektu identifikovat, analyzovat, hodnotit a vytvářet opatření 

proti jejich vzniku. 

 Hlavní rizika projektu: 

 špatné podklady pro zpracování projektové dokumentace, 

 neúplné zpracování projektové žádosti, 

 nedostatečná kvalifikace, motivace a znalosti členů projektového týmu, 

zejména klíčových osob, 

 špatná kalkulace rozpočtu, 

 nedodržení termínů stanovených v harmonogramu projektu. 

 

Další možná rizika projektu: 

 nepřízeň počasí, 

 nedostatečné příjmy města, 

 špatně provedená práce dodavatelem, 

 nepřijetí projektu obyvateli města. 

 

 



90 

 

Hodnocení rizika 

Stupnice pro hodnocení významnosti faktoru rizika je uvedena v následující tabulce: 

Tabulka 20: Stupnice pro hodnocení faktoru rizika (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následně jsem zpracovala ohodnocení jednotlivých faktorů rizika 

pravděpodobností výskytu a intenzitou negativního vlivu.  

 

Tabulka 21: Ohodnocení rizikového faktoru (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

V tabulce ohodnocení rizikového faktoru vidíme, že nejvyšší váhu má riziko 

neúplného zpracování projektové dokumentace, neboť při špatném nebo nedostatečném 

zpracováním projektové dokumentace bude projekt vyřazen a bude zamítnuta žádost  

o dotaci. Jako druhé největší riziko jsem identifikovala špatné podklady pro zpracování 

projektové dokumentace. Vypracování projektu podle špatných podkladů povede 

ke špatné projektové žádost a tím i k zrušení žádosti. Další významné riziko projektu je 

Stupeň
Pravděpodobnost 

rizika (v %)

Váha 

rizika

Velice malý 1 (0-20) 5

Malý 2 (21-40) 10

Střední 3 (41-60) 15

Vysoký 4 (61-80) 20

Velice vysoký 5 (81-100) 25

Rizika
Pravděpodobnost 

rizika

Váha 

rizika

Ohodnocení 

rizikového 

faktoru

Špatné podklady pro 

zpracování projektové 

dokumentace

2 25 50

Neúplné zpracování 

projektové žádosti
3 20 60

Nedostatečná kvalifikace, 

motivace a znalosti členů 

projektového týmu

1 15 15

Špatná kalkulace rozpočtu 2 20 40

Nedodržení termínů 

stanovených v harmonogramu 

projektu

2 15 30
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špatná kalkulace rozpočtu, neboť pokud máme přijatou žádost se špatným rozpočtem, 

nelze jej už změnit. 

 

Opatření pro eliminaci rizik 

Pro eliminaci výskytu možných rizik musí projektový tým zajistit: 

 všechny podklady pro kvalitní zpracování projektové dokumentace, 

 důkladnou přípravu a zpracování projektové žádosti, 

 důslednou analýzu poptávky a konkurence, 

 důslednou finanční analýzu projektu, 

 správně stanovený rozpočet projektu, 

 reálně zpracovaný harmonogram realizace projektu, 

 dostatečné zajištění financování (rezerva v rozpočtu), 

 výběr kvalitního dodavatele (průhledné výběrové řízení), 

 správně zpracovanou smlouvu s dodavateli. 

 

4.5 Alternativní varianty financování bezbariérového přístupu 

 Tato kapitola je věnována popisu možných alternativ financování projektu 

bezbariérového přístupu, který považuji za klíčový. Neboť je za nevýhodu 

financování projektů ze strukturálních fondů v roce 2014 považováno to, že se 

nacházíme na přelomu období, pro které byly dotace ze strukturálních fondů EU 

vypisovány (2007-2013). Možnost využívat dotační programy (z období 2007 -2013) 

sice trvá až do roku 2015, ale četnost vypisování výzev je velmi omezená. 

V případě, že tedy nebude výzva na Fyzickou revitalizaci území vyhlášena 

nebo bude žádost o dotaci zamítnuta, navrhla jsem pro realizaci bezbariérového 

přístupu další možnosti financování prostřednictvím vlastních zdrojů města, 

bankovního úvěru, dotace ze státního rozpočtu, dotace ze Zlínského kraje a dotace ze 

soukromého sektoru.  

4.5.1 Financování z vlastních zdrojů města a bankovním úvěrem 

Jak bylo konstatováno v kap. 3.3, město Kunovice plánuje řadu finančně 

náročnějších projektů v letech 2015 – 2019, navíc město splácí dva dlouhodobé 

bankovní úvěry, proto není schopno financovat celý projekt samostatně. 
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V Rozpočtovém výhledu v letech 2015 -2019 vidíme, že hodnota plánovaných 

investičních akcí se pohybuje okolo 20 mil. ročně, ovšem zde nejsou započítány žádné 

investiční transfery, se kterými ale město počítá, proto je ochotno se spolupodílet na 

financování projektu do max. výše 50% jeho ceny včetně DPH. 

Další možností, jak financovat projekt, je prodej budov, staveb či pozemků 

města. Na základě kapitoly 3.2.1 bylo zjištěno, že město má ve svém majetku budovu 

Městského úřadu, mateřské školy a dvou základních škol, podnikatelský inkubátor 

Panský dvůr, bytové a nebytové domy.  Dále vlastní stavby jako, hřiště, sportoviště, 

pomníky, sochy a památky. Prodej budov a staveb, které jsou spojené s činností města, 

vzděláním a kulturou, nepřipadá v úvahu. Město také vlastní bytové domy v hodnotě 36 

mil a nebytové domy v hodnotě 233 mil., ovšem jejich prodej na financování 

bezbariérového přístupu do budovy Městského úřadu je neúčelný.  

Dalším majetkem jsou sklady a garáže v hodnotě 2,5 mil., které město 

pronajímá. Již v minulosti byla možnost prodeje těchto budov nájemcům, ti ovšem  

o vlastnictví těchto staveb nejevili zájem. Město vlastní i pozemky, zejména pozemky, 

kde se nachází budovy výše zmíněné, ale také lesní pozemky a pozemky v zástavě, 

ovšem zde se také neuvažuje o jejich prodeji.  

 

Uvažujeme-li, že rozpočet realizace bezbariérového přístupu je ve výši 

2400000,- Kč, město přispěje částkou 1200000,-Kč. Zbylá část bude financována 

pomocí bankovního úvěru. 

4.5.1.1  Bankovní úvěr 

Obce mohou financovat projekty i pomocí klasického financování projektů, to 

znamená buď z vlastních zdrojů, nebo pomocí dlouhodobého bankovního úvěru. Na 

základě informací z předchozí kapitoly víme, že město není schopno tento projekt 

financovat samo. Proto další možností financování je dlouhodobý bankovní úvěr. 

 Pro financování pořízení či rekonstrukce budovy, která je sídlem obce, lze 

využít jak komerční bankovní ústavy, tak i specifické bankovní ústavy (např. Česká 

záruční rozvojová banka). Z hlediska obce je bankovní úvěr relativně zabezpečeným 

dluhem.  

Banky disponují potřebnými nástroji, jak celkem spolehlivě odhadovat dluhovou 

kapacitu obcí tak, aby ani peněžnímu ústavu, ani obci nevznikly při splácení dluhu 
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problémy. Pokud jde o půjčky, obce mají jednu velkou výhodu, a to že část svých 

rozpočtových příjmů, zejména výnos z daní, získávají pravidelně, aniž pro to musejí 

něco udělat. Můžeme tedy říct, že obce jsou pro banky velmi výhodným klientem. 

Dluhový ukazatel města (kap. 3.2.3) v roce 2013 dosáhl hodnoty 11,35%, což je 

relativně nízká hodnota (neměl by překročit hodnotu 25%). Město Kunovice může tedy 

bez obav žádat o bankovní úvěr. 

Při výběru poskytovatele bankovního úvěru se musí obec řídit zákonem 

č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Jak vyplývá z tohoto zákona, je projekt veřejnou 

zakázkou malého rozsahu, tudíž není potřeba vypisovat výběrové řízení ani 

zjednodušené podlimitní řízení na poskytovatele bankovního úvěru. Veřejnou zakázkou 

malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne  

v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000000 Kč bez daně z přidané 

hodnoty.
100

  

V tomto případě město při výběru bankovního úvěru posuzuje poskytovatele 

podle toho, kolik za celou dobu splácení zaplatí na úrocích. Postup při výběru 

poskytovatele je pak následující: Obec osloví několik bankovních ústavů (minimálně 

2), z nich pak vybere ten, který nabídne nejnižší úrok. Úrokové sazby v posledních 

letech i v roce 2014 jsou na svých minimech, což má mít za důsledek ekonomický růst, 

proto je financování bankovním úvěrem výhodné. 

 

Téměř každá velká banka v České republice poskytuje municipální úvěr. Tento 

úvěr je určen výhradně pro územní samosprávní celky České republiky (kraje, obce, 

města). Může být krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý úvěr s pevnou nebo 

pohyblivou úrokovou sazbou. 

Jednou z možností financování je municipální úvěr od České záruční 

rozvojové banky v programu MUFIS 2. 

Charakteristika úvěru: 

 výše úvěru: do 40 mil. Kč, 

 úroková sazba: pevná nebo pohyblivá, 

                                                 
100

 137/2006 Sb.: Zákon o veřejných zakázkách. [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné 

z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/2cac9be8-b89c-44a3-8239-

2869502d5b07/137_2006_Sb_zn_140101.pdf 
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 doba splatnosti: do 10 let od data podpisu smlouvy o úvěru (úvěr lze bez sankce 

předčasně splatit), 

 odklad splátek jistiny úvěru: až o 2 roky od data podpisu smlouvy o úvěru, 

 čerpání úvěru: až po dobu 2 let od data podpisu smlouvy o úvěru, nedočerpání 

úvěru nepodléhá sankci. 

Projekt musí splňovat tyto podmínky:  

 musí být realizován na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy,  

 musí být zaměřen na zachování a rozvoj technické infrastruktury ve vlastnictví 

obce či svazku obcí.  

Způsobilé výdaje: 

 náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně 

pořízení pozemků, 

 náklady na související projektovou dokumentaci, 

 DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje 

 

Budeme uvažovat, že obec získá bankovní úvěr na celou částku, která je 

zapotřebí pro uskutečnění projektu. Příklad výpočtu a čerpání bankovního úvěru: 

Cílová částka:  1 200 000,- Kč 

Úroková sazba: pevná po celou dobu splácení 3,85% p. a. 

Počet splátek ročně: 1 

Doba splácení: 5 let 

Úmor:   240 000,-Kč 

 

Další informace o úvěru: 

 úvěr bude čerpán najednou, 

 bude splácen jednou ročně, 

 nevyužijeme odklad splátek jistiny úvěru, 

 jde o úvěr s konstantním úmorem – různá splátka. 

 

Doprovodné poplatky: 

Poplatek za správu a vedení:   3 600,-Kč/ ročně  18 000,-Kč (10let) 

Poplatek za vyřízení úvěru:      1000,-Kč 
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Poplatek za vyřízení úvěrového účtu:    1000,- Kč 

Poplatky celkem:       20 000,-Kč 

 

Tabulka 23: Splátkový kalendář úvěru MUFIS 2 (Zdroj:vlastní) 

 

Celková zaplacená částka za 10 let činí 1338600,- Kč, v níž je započten úrok ve 

výši 254100,- Kč.  Nejnáročnější bude rok 2015, kdy bude splátka nejvyšší  

(286200,- Kč), postupně však klesne až na hodnotu 249240,- Kč. Celková hodnota 

úvěru spolu s doprovodnými poplatky činí 1358600,-Kč. Vzhledem ke struktuře 

příjmů a výdajů města v letech 2015 – 2019 (kap. 3.4) je zřejmé, že město úvěrové 

zatížení zvládne a banka městu úvěr nejspíše poskytne.  

 

Město Kunovice má v současnosti smlouvu s Komerční bankou, v níž již 

čerpá municipální úvěr na napojení kanalizační sítě na ČOV Uherské Hradiště  

(kap. 3.2.3). V rámci této smlouvy má město zaručenou fixaci úrokové sazby (2,55%) 

na dobu 5 let.  

 

Využijeme-li tento úvěr, bude čerpán následně: 

Cílová částka:   1200000,- Kč 

Úroková sazba:  pevná po celou dobu splácení 2,55% p. a. 

Počet splátek ročně:  1 

Doba splácení:  5 let 

Úmor:    240000,-Kč 

 

 

Období
Počáteční 

stav (Kč)
Splátka (Kč) Úrok (Kč) Úmor (Kč)

Zůstatek 

(Kč)

2014 0 0 0 0 1200000,00

2015 1200000,00 286200,00 46200,00 240000,00 960000,00

2016 960000,00 276960,00 36960,00 240000,00 720000,00

2017 720000,00 267720,00 27720,00 240000,00 480000,00

2018 480000,00 258480,00 18480,00 240000,00 240000,00

2019 240000,00 249240,00 9240,00 240000,00 0,00

Celkem 1338600,00 138600,00 1200000,00
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Další informace o úvěru: 

 úvěr bude čerpán najednou, 

 bude splácen jednou ročně, 

 jde o úvěr s konstantním úmorem – různá splátka. 

 

Doprovodné poplatky: 

Poplatek za správu a vedení:   3 000,-Kč/ ročně  15 000,-Kč (5let) 

Poplatek za vyřízení úvěru:      800,-Kč 

Poplatek za vyřízení úvěrového účtu:    0,-Kč 

Poplatky celkem:       15 800,-Kč 

 

Tabulka 24: Splátkový kalendář Komerční Banka (Zdroj: vlastní) 

Období
Počáteční 

stav (Kč)

Splátka 

(Kč)
Úrok (Kč) Úmor (Kč)

Zůstatek 

(Kč)

2014 0 0 0 0 1200000,00

2015 1200000,00 270600,00 30600,00 240000,00 960000,00

2016 960000,00 264480,00 24480,00 240000,00 720000,00

2017 720000,00 258360,00 18360,00 240000,00 480000,00

2018 480000,00 252240,00 12240,00 240000,00 240000,00

2019 240000,00 246120,00 6120,00 240000,00 0,00

Celkem 1291800,00 91800,00 1200000,00  

 

Cílová částka zaplacená městem za 5 let je 1291800,- Kč včetně úroků. Splátka 

v roce 2015 činí 270600,- Kč, což je o 15600,- Kč nižší než při financování projektu 

úvěrem od České záruční banky. U tohoto typu úvěru máme velmi nízkou celkovou 

hodnotu úroků, a to pouze 91800,- Kč za celou dobu splácení, což je pro město při 

výběru bankovního ústavu velmi důležité. Celková výše nákladů (včetně poplatků) 

souvisejících s bankovním úvěrem od Komerční banky je 1307600,- Kč. 

 

Financování projektu pomocí municipálního úvěru od Komerční banky je díky 

fixaci úrokové sazby výhodnější než při využití municipálního úvěru od České záruční 

rozvojové banky, kdy město zaplatí o 46800,- Kč více. 
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Struktura financování projektu bezbariérového přístupu financovaného 

z vlastních zdrojů města společně s bankovním úvěrem: 

 Vlastní zdroje města:   1200000,- Kč 

 Bankovní úvěr Komerční banka: 1291800,- Kč 

 Poplatky:    15800,-Kč 

 Celkové náklady:   2507600,- Kč 

 

4.5.2  Dotace ze státního rozpočtu 

Jednou z dalších možností financování je využití dotace z Ministerstva pro 

místní rozvoj (MMR). „MMR se v souladu s usnesením vlády ze dne 26. března 2009, 

č. 292, kterým se mění usnesení vlády ze dne 14. července 2004, č. 706 k Návrhu 

vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny, 

finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí.“
101

 

 

Projekt 

Pro financování projektu bezbariérového vstupu a výtahu je určen projekt: 

 Název projektu: Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou 

v budovách městských a obecních úřadů. 

 Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních 

úřadů. 

 

Důležitou podmínkou pro to, aby město mohlo být příjemcem dotace, je mít 

ucelenou bezbariérovou trasu, která umožní svobodný a bezpečný pohyb všem 

obyvatelům a návštěvníkům dané lokality. Tyto záměry v podobě projektu musí být 

schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

Město Kunovice bezbariérovou trasu dokončilo v roce 2013 “Bezbariérové chodníky 

Kunovice“ (kapitola 4.1). 

Státní podpora je poskytována jako systémová investiční dotace až do výše 50% 

skutečně vynaložených nákladů akce v daném roce. Financování dotovaných akcí 

probíhá od 1. 1. 2014 pouze prostřednictvím České národní banky. Náklady na 
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 Ministerstvo pro místní rozvoj: Příloha č. 1 RM č. 154/2013. [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné 

z:http://www.mmr.cz/getmedia/951a8e95-84a1-413b-a5e8-c6edd62def03/RMPr1Zas_117D612_2014.pdf 
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zhotovení projektové dokumentace souvisejících s akcí nejsou uznatelnými náklady 

akce. Účastník programu musí po dobu 5 let od ukončení realizace akce zabezpečovat 

podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice.
 102

  

 

Žádost o dotaci z MMR
103

 

Uvažujeme-li, že město získá plnou výši dotace (50%), je schopno zbylou část, 

jak plyne z kapitoly 4.3.2., doplatit z vlastních zdrojů, tedy zbylých potřebných (50%). 

Mezi uznatelné náklady nelze počítat náklady na projektovou dokumentaci (PD). 

 

Struktura financování projektu bezbariérového přístupu by bylo následující: 

 Celkové náklady:  2362519,- Kč 

 Neuznatelné náklady (PD): 62000,- Kč 

 Stavební náklady:  2300519,- Kč 

 Uznatelné náklady:  2300519,- Kč 

 Požadované dotace MMR: 1150260,- Kč 

 Vlastní financování + (PD): 1212260,- Kč 

 

Harmonogram projektu 

Přípravná fáze projektu započne v 6. a 7. měsíci roku 2014, kdy budou získány 

veškeré doklady nutné pro poskytnutí dotace, a bude dopracována projektová 

dokumentace. Paralelně s těmito aktivitami dojde k vyhlášení výběrového řízení na 

dodavatele stavebních prací. V 8. až 10. měsíci roku 2014 proběhne samostatná fyzická 

realizace projektu. V listopadu 2014 bude převzato hotové dílo po kolaudaci a dojde 

k finančnímu ukončení projektu. Stručný harmonogram projektu je uveden 

v následující tabulce: 

 

 

 

 

Tabulka 25: Harmonogram projektu bezbariérového přístupu (Zdroj: vlastní) 
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 Ministerstvo pro místní rozvoj: Příloha č. 1 RM č. 154/2013. [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné 

z:http://www.mmr.cz/getmedia/951a8e95-84a1-413b-a5e8-c6edd62def03/RMPr1Zas_117D612_2014.pdf 
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Udržitelnost projektu         

Doba udržitelnosti činní 5 let, a nejen po tuto dobu zůstanou všechny výstupy 

projektu funkční. U projektů tohoto typu nemůžeme přemýšlet o nějakém finančním 

zisku či návratnosti investice. Investice do bezbariérového vstupu a výtahu se obci 

nemůže nikdy vrátit, neboť nebude tento projekt generovat zisk.  

 

4.5.3  Dotace ze Zlínského kraje 

Strategie rozvoje Zlínského kraje v následujících letech nepočítá  

s podporou bezbariérové politiky, proto projekt nelze financovat pomocí dotace ze 

Zlínského kraje. Zlínský kraj se v roce 2014 zaměřuje na financování těchto grantů, 

dotací a podprogramů: 

 Globální granty operačního Programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

 Programy Fondu kultury Zlínského kraje, 

 Programy Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje, 

 Sociální fond Zlínského kraje, 

 Podprogram na podporu obnovy venkova, 

 Podprogram „Podpora ekologických aktiv v kraji“ 

 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích.
104
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 Zlínský kraj: Dotace a granty. [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://www.kr-

zlinsky.cz/dotace-a-granty-cl-23.html 

Zpracování a získání večkerých dokladů 

potřebnýcg pro poskytnutí dotace z 

MMR

6. - 7./2014

Dopracování projektové dokumentace 6. - 7./2014

Realizace výběrového řízení na 

dodavatele stavebních prací projektu
6. - 7./2014

Fyzická realizace projektu 8. - 10./2014

Kolaudace 11./2014

Vyúčtování projektu 11./2014

Harmonogram
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4.5.4  Dotace ze soukromého sektoru 

Financování bezbariérových projektů ze soukromého sektoru nebývá běžné. 

Výjimkou je firma ŠKODA AUTO, která v roce 2014 vyhlásila 7 grantových programů 

a jedním z nich je i Region bez bariér, v rámci něhož mohou města a obce žádat o dotaci 

až ve výši 120000,- Kč na bezbariérové přístupy do svých budov. Tato podpora se 

vztahuje ovšem jen na určité regiony (zejména Mladá Boleslav). Tento typ grantů 

neposkytuje žádná firma ve Zlínském kraji. Grantový program má jen firma Baťa a.s., 

ale ten se zaměřuje na podporu Vědy a výzkumu.  

Řada nadací a nadačních fondů se zabývá také touto problematikou a poskytuje 

finance v rámci svých programů na podporu hendikepovaných a odstraňování bariér 

z jejich života. Jedním z nich je Nadační fondu ČEZ, které podporuje projekty 

Oranžové schody, Oranžová hřiště či Oranžová učebna, které jsou určeny jen pro 

budovy škol. 

 Další možností financování projektu ze soukromého sektoru jsou tzv. odložené 

splátky. Hlavním předpokladem je, že město bude schopno v následujících letech 

zaplatit projekt samo. Jedná se o variantu firemního úvěru, kdy firma projekt zrealizuje, 

ale zaplaceno bude až za dohodnutou dobu (např. 2 roky). Ovšem odklad platby 

nezmění nic na tom, že město v následujících letech nebude mít dostatek volných 

prostředků pro samostatné financování projektu. 

 

4.5.5  Zhodnocení alternativ financování bezbariérového přístupu 

V roce 2014 je nevýhodou financování projektů ze strukturálních fondů to, že se 

nacházíme na přelomu období, pro které byly dotace ze strukturálních fondů EU 

vypisovány (2007-2013). Možnost využít dotační programy z období 2007 – 2013, sice 

trvá až do roku 2015, ale četnost vypisování výzev je velmi omezená. Proto jsem se 

v této kapitole zaměřila na financování samostatného projektu bezbariérového 

přístupu, který považuji pro město za klíčový. 

 

Možnosti financování bezbariérového přístupu (bez dotace ze 

strukturálních fondů EU): 

Dotace z MMR 

 Vlastní zdroje města + výdaje na PD  1 212 260,- Kč 
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 Požadovaná dotace od MMR   1 150 260,-Kč 

 

Vlastní zdroje města + dlouhodobý bankovní úvěr   

 bankovní úvěr od České záruční rozvojové banky 

o Vlastní zdroje města   1200000,-Kč 

o Bankovní úvěr    1338600,-Kč 

o Úrok     138600,-Kč 

o Poplatky    20000,-Kč 

o Celkové náklady úvěru  1358600,- Kč 

 bankovní úvěr od Komerční banky 

o Vlastní zdroje města   1200000,-Kč 

o Bankovní úvěr   1291800,-Kč 

o Úrok     91800,-Kč 

o Poplatky    15800,-Kč 

o Celkové náklady úvěru  1235600,-Kč 

 

Pokud městu nebude schválena dotace za strukturálních fondů EU, navrhuji 

jako nejvhodnější variantu financování projektu bezbariérového přístupu dotaci 

z MMR, protože jak bylo uvedeno v kapitole 4.5.2, MMR vypsalo v roce 2014 v rámci 

podpory regionální politiky, dotaci na Podporu pro odstraňování bariér z budov, a přímo 

se zaměřilo na budovy městských úřadů a na domy s pečovatelskou službou. Podmínky 

pro získání dotace z MMR mají Kunovice splněny, ať se to týká ucelené 

bezbariérové trasy, která byla v roce 2013 vybudována, nebo té podmínky, že 

budova musí být ve vlastnictví města. Udržitelnost projektu po dobu 5 let je také 

zaručena.  Nemělo by tedy nic bránit tomu, aby dotace z MMR byla schválena. 

V případě, že Kunovice dostanou plnou výší dotace z MMR (50%), tak plyne z kap. 

4.5.1, že město je ochotno se spolupodílet na financování projektu  

v maximální výši 50% včetně DPH. Dotace z MMR je finančně pro město 

nejvýhodnější variantou a současně město nemusí rozšířit svoje úvěrové portfolio. 

 

Další reálnou možností, jak projekt bezbariérového přístupu financovat, je 

využití vlastních zdrojů města v kombinaci s municipálním bankovním úvěrem. 
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V kap. 4.5.1.1. bylo zjištěno, že město při výběru bankovního úvěru posuzuje 

poskytovatele podle toho, kolik za celou dobu splácení zaplatí na úrocích. Postup při 

výběru poskytovatele je pak následující, obec osloví několik bankovních ústavů 

(minimálně 2), z nich pak vybere ten, který nabídne nejnižší úrok. Vybrala jsem dva 

municipální úvěry a to od České záruční rozvojové banky a Komerční banky. 

Financování projektu pomocí úvěru od Komerční banky je díky fixaci úrokové sazby 

výhodnější než při využití úvěru od České záruční rozvojové banky, kdy město zaplatí 

na úrocích o 46800,- Kč více, proto by při výběru vhodného bankovního úvěru uspěla 

Komerční banka, ale město, jak vyplynulo z kap. 3.3, nemá o rozšíření úvěrového 

portfolia v plánu. Nelze tudíž tuto variantu financování označit pro město za vhodnou. 

 

Dále může být bezbariérový přístup financován prodejem budov, staveb  

a pozemků ve vlastnictví města Kunovice, ale to, jak bylo konstatováno v kap. 4.5.2, 

nepřipadá v úvahu. V neposlední řadě lze projekt financovat prostřednictvím dotace 

z kraje, ale granty a dotace Zlínského kraje vyhlášené v roce 2014 nepodporují 

bezbariérovou politiku. Poslední možností financování projektu je pomocí dotace ze 

soukromého sektoru. Varianta firemního úvěru nevyřeší problém města, kterým je 

neschopnost financovat celý projekt bezbariérového přístupu samostatně. Prostředky 

z grantů firem a nadací či nadačních fondů nejsou ve většině případů určeny pro veřejné 

instituce, zejména ne pro obce a města. Výjimkou je pouze okres Mladá Boleslav, kde 

firma ŠKODA AUTO poskytuje dotace pro obce a města na vybudování 

bezbariérových přístupů. 
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ZÁVĚR 

Tato práce měla poukázat na možnosti financování projektů obcí a měst jednak 

ze Strukturálních fondů EU a jednak z dalších zdrojů financování, které mohou města  

a obce v České republice využít. V práci jsem čerpala informace především z odborné 

literatury, veřejně dostupných internetových zdrojů a z  interních zdrojů města 

Kunovice.  

Cílem mé práce bylo analyzovat a najít vhodný způsob financování projektu 

bezbariérového přístupu do budovy městské úřadu. Město Kunovice již dlouhodobě 

podporuje bezbariérovou politiku, která se zaměřuje na budování bezbariérových tras  

a také na přístupnost veřejných budov osobám se sníženou schopností orientace  

a pohybu. Důkazem toho je, že v roce 2013 byla vybudována bezbariérová trasa 

„Bezbariérové chodníky“, která propojuje budovy občanské vybavenosti ve městě 

Kunovice. Projekt bezbariérového přístupu navazuje na tuto bezbariérovou trasu  

a rozšiřuje její působnost.  

Nejprve byla popsána teoretická východiska zaměřená na obce, fondy EU, řízení 

projektu a projektový management, projekt a hodnocení efektivnosti investic. Další 

kapitola se zabývala současnou analýzou města Kunovice, v níž jsem se orientovala na 

stručný popis města, jeho atraktivit, geografické polohy, obyvatelstvo, strukturu 

podnikatelského sektoru a na sociální a zdravotní zařízení. Dále navazovala finanční 

analýza města, kde byly charakterizovány příjmy, výdaje, výsledek hospodaření, úvěry 

a ukazatel dluhové služby. V neposlední řadě jsem zpracovala rozpočtový výhled a plán 

investičních akcí města v letech 2015 – 2019. Analytickou část práce uzavírá SWOT 

analýza, která se orientuje na budoucí a smysluplný rozvoj města, přičemž bylo zjištěno, 

že jedním z prioritních cílů města je zlepšení dopravní situace. Do tohoto cíle může být 

zahrnut významný, v současné době však podceňovaný aspekt dopravy, a to její 

bezbariérovost. 

Následná kapitola se věnuje popisu projektu bezbariérového přístupu, jeho 

rozpočtu a způsobů financování. Projekt bezbariérového přístupu nelze financovat 

pomocí dotací z  EU samostatně, musí být součástí jiného projektu (Revitalizace 

veřejných prostranství v centru města Kunovice), v rámci kterého lze bezbariérový 

přístup do budovy městského úřadu realizovat. Dále byla vypracována podrobná žádost 



104 

 

o poskytnutí dotace z EU, určen projektový tým a vypracován harmonogram realizace 

projektu a v neposlední řadě jsou identifikována a analyzována možná rizika. Závěrečná 

část se zaměřuje na analyzování možných alternativ financování projektu 

bezbariérového přístupu v případě, že dotace z EU nebude schválena, a to pomocí 

dotace ze Zlínského kraje, státního rozpočtu a dotace ze soukromého sektoru; následně 

jsem provedla zhodnocení těchto variant financování. Jestliže dotace z EU nebude 

poskytnuta, považuji za nejlepší a zároveň nejvýhodnější variantu financování projektu 

bezbariérového přístupu využití dotace z  MMR, která se přímo zaměřuje na 

odstraňování bariér z budov městských úřadů.  
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PŘÍLOHA Č. 1: Specifikace jednotlivých stupňů ratingu 

(Zdroj: DOČKAL, Vít. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení: 

příručka projektového manažera., 2007, s. 31.) 

A  Subjekt výrazně převyšuje rámec srovnatelných MSP. Jeho podnikání je 

finančně velmi stabilní a okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje. Schopnost 

dostát svým závazkům je velmi vysoká.  

B+  Subjekt je v rámci srovnatelných MSP nadprůměrný. Jeho podnikání je finančně 

stabilní a okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým 

závazkům je vysoká.  

B Subjekt je v rámci srovnatelných MSP mírně nadprůměrný. Jeho podnikání je 

finančně poměrně stabilní a okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje. Schopnost 

dostát svým závazkům je průměrná.  

B-  Subjekt je v rámci srovnatelných MSP průměrný. Jeho podnikání je finančně 

poměrně stabilní a okolí dává předpoklady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým 

závazkům je mírně snížená.   

C+  Subjekt je v rámci srovnatelných MSP mírně podprůměrný. Jeho podnikání 

vykazuje jen částečnou finanční stabilitu a okolí dává předpoklady budoucího vývoje. 

Schopnost dostát svým závazkům je snížená.  

C Subjekt je v rámci srovnatelných MSP podprůměrný. Jeho podnikání 

 vykazuje malou finanční stabilitu, přestože okolí dává dobré předpoklady 

budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazkům je nejistá.  

C-  Subjekt je v rámci srovnatelných MSP hluboce podprůměrný. Jeho podnikání 

vykazuje malou finanční stabilitu, i když okolí dává předpoklady budoucího vývoje. 

Schopnost dostát svým závazkům je velmi nejistá.  

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2: Osnova studie proveditelnosti  

(Zdroj: DOČKAL, Vít. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení: 

příručka projektového manažera., 2007, s. 43.) 

Osnova studie proveditelnosti: 

1. Základní informace o žadateli, 

2. Výchozí stav a potřebnost projektu, 

3. Popis projektu a jeho klíčových aktivit, 

4. Očekávané přínosy projektu, 

5. Analýza trhu, konkurence a další marketingové informace, 

6. Způsob administrace projektu, 

7. Popis technické či technologické realizace projektu, 

8. Podrobný finanční plán projektu, 

9. Popis partnerů či spolupracujících subjektů, 

10. Udržitelnosti cílů projektu po skončení podpory, 

11. Analýza rizik a navržení způsobu prevence rizik 

12. Závěrečné shrnutí projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 3: Struktura a obsah žádosti Benefit 

(Zdroj: DOČKAL, Vít. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení: 

příručka projektového manažera., 2007, s. 36.) 

Struktura a obsah žádosti: 

 popis projektu – základní a stručná anotace projektového záměru, zdůvodnění 

vazby projektu na cíle programu, klíčové aktivity apod., 

 území dopadu – označení, zda je projekt určen spíše pro městské či venkovské 

prostředí, 

 místo realizace NUTS a uskutečnění investice dle NUTS – žadatel vybere místo 

realizace projektu dle regionů NUTS a stanoví výši realizovaných investic, 

 žadatel projektu, adresa žadatele, osoby žadatele – základní identifikační údaje 

žadatele a uvedení jeho dosavadního čerpání dotací. Určení pověřených osob, 

statutárních orgánů apod., 

 hodnoty indikátorů – určení výchozí a výsledné hodnoty závazných indikátorů 

dle nabízených typů, 

 zdroje financování – rozpočet, zdrojová část financí, požadovaná dotace aj., 

 veřejné zakázky, 

 veřejná podpora, 

 udržitelnost, 

 neuznatelné výdaje, 

 horizontální témata  - vliv na životní prostředí a rovné příležitosti, 

 publicita, 

 přílohy – např.: Doklad o právní subjektivitě, 

Prohlášení o bezdlužnosti, 

Prohlášení o partnerství, 

Prohlášení o velikosti podniku, 

Přehled ekonomické a finanční situace. 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 4: Mapa lokalizace projektu 

(Zdroj: 

http://www.mapy.cz/#!x=17.468405&y=49.042342&z=16&d=stre_135117_1&t=s&q=

n%25C3%25A1m.%2520Svobody%252C%2520Kunovice&qp=10.877933_48.375979) 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 5: Ganttův diagram realizace projektu 

(Zdroj: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 6: Žádost o dotaci z MMR 

(Zdroj: vlastní, MMR) 

Žádost o dotaci 

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou 

Dotační titul: 2         

    Podprogram 117D61200 

1. Identifikační údaje 

Rok:    2014 

Název akce: Odstraňování bariér v budově Městského úřadu v Kunovicích 

Místo realizace akce: Kunovice  

Okres:   CZO722 Uherské Hradiště 

Kraj:   CZO72 Zlínský kraj 

ÚDAJE O ŽADATELI: 

a, Název žadatele 

Název žadatele:  Město Kunovice 

IČ:    00567892 

Právní forma:   Obec 

b, Sídlo žadatele 

Adresa:   náměstí Svobody 361 

PSČ:    68604  

okres:    Uherské Hradiště 

c, Kontaktní údaje žadatele 

telefon:   572432720 

e-mail:     kunovice@mesto-kunovice.cz 

www:    www.mesto-kunovice.cz 

d, Bankovní spojení 

číslo účtu:   35-6602270267 

banka, kód banky:  Komerční banka a. s., 0100 

e, Starosta (primátor): 

příjmení, jméno, titul:  Ivana Majíčková, Mgr. 

f, Kontaktní osoba 



 

 

příjmení, jméno, titul:  Milan Valouch, Ing. 

 

2. Specifické údaje: 

Stručná charakteristika akce: V roce 2013 byla městu Kunovice Řídícím výborem 

Národního rozvojového programu mobility schválena bezbariérová trasa, na které jsou 

postupně odstraňovány bariéry na veřejných budovách. Na této trase leží i budova 

Městského úřadu a právě představitelé městské samosprávy patří k důležitým veřejným 

osobám ve městě, k nimž by měl být v případě potřeby zajištěn přístup každému 

občanovi. Bezbariérová úprava Městského úřadu bude spočívat v instalaci výtahu  

a automatických dveří a ve vybudování nájezdové rampy. 

 

Počet obyvatel obce:     5483 

Rozpočet obce na rok 2014: 

Celkové příjmy:     71784000 

Celkové výdaje:     66291000 

Náklady celkem (v Kč):    2362519 

Požadovaná dotace (v Kč):    1150260 

Bezbariérová trasy doporučena k financování: 15. 10. 2013 

Počet sociálních nebo zdravotních zařízení zaměřených na péči o osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace v obci:  4   

 

3. Termíny realizace 

 

 

 

 

 

 

EDS

Kód Popis termínu Datum zahájení Datum ukončení

2018 5.6.2014 15.10.2014

2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 3.11.2014 20.11.2014

Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu) S 09 120

Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem



 

 

4. Rozhodující projektové parametry 

 

5. Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce 

  

 

 

 

 

Název    

akce 

(projektu):

Identifikační 

číslo EDS:
117D610

EDS S 09 150

Kód řádku Popis                                                                 Rok: 2014 CELKEM

5011 0,00 0,00 0,00

5012 0,00 0,00 0,00

5019 0,00 0,00 0,00

501s 0,00 0,00 0,00

5050 0,00 0,00 0,00

505s 0,00 0,00 0,00

5090 0,00 0,00 0,00

5091 0,00 0,00 0,00

5099 0,00 0,00 0,00

509s 0,00 0,00 0,00

5119 0,00 0,00 0,00

511s 0,00 0,00 0,00

54ps 0,00 0,00 0,00

5570 0,00 0,00 0,00

557s 0,00 0,00 0,00

5679 0,00 0,00 0,00

567s 0,00 0,00 0,00

5712 0,00 0,00 0,00

571s 0,00 0,00 0,00

59zs 0,00 0,00 0,00

Odstraňování bariér v budově Městského úřadu v 

Kunovicích

Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) v Kč

Náklady dokumentace projektu

Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu

Náklady přípravy a zabezpečení projektu

Náklady na nákup materiálu (bez DHM)

Náklady na materiál, vodu a energie

Náklady pořízení stavebních objektů

Náklady obnovy stavebních objektů

Jiné náklady stavební a technologické části staveb

Náklady budov a staveb

Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář

Náklady na stroje, zařízení a inventář

SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)

Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka progr.

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)

Dotace z rozpočtu kraje

Dotace z územních rozpočtů

SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU

EDS

Kód Jednotka Hodnota

1 (ks) 1

2 (ks) 2

3 (ks) 1

4

5

6

7

8

Parametry akce (projektu) S 09 140

Popis parametru

výtah

bezbariérové úpravy uvnitř budovy

bezbariérový vstup do budovy



 

 

6. Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce 

 

7. Kontaktní osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastník Jméno: E-mail: Telefon: Datum: Podpisy:

Kontaktní 

osoba:
Ing. Milan Valouch x x

Statutární 

zástupce:
Mgr. Ivana Majíčková x x

EDS S 09 160

Kód řádku Popis                                                                 Rok: 2014 CELKEM

6011 0,00 0,00 0,00

6012 0,00 0,00 0,00

6019 0,00 0,00 0,00

601s 0,00 0,00 0,00

6090 0,00 0,00 0,00

6091 0,00 0,00 0,00

6099 2 362 519,00 0,00 2 362 519,00

609s 2 362 519,00 0,00 2 362 519,00

6119 0,00 0,00 0,00

611s 0,00 0,00 0,00

64ps 2 362 519,00 0,00 2 362 519,00

6570 1 150 260,00 0,00 1 150 260,00

657s 1 150 260,00 0,00 1 150 260,00

6679 1 212 259,00 0,00 1 212 259,00

667s 1 212 259,00 0,00 1 212 259,00

6712 0,00 0,00 0,00

671s 0,00 0,00 0,00

69zs 2 362 519,00 0,00 2 362 519,00

Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) v Kč

Náklady dokumentace projektu

Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu

Náklady přípravy a zabezpečení projektu

Náklady pořízení stavebních objektů

Náklady obnovy stavebních objektů

Jiné náklady stavební a technologické části staveb

Náklady budov a staveb

Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář

Náklady na stroje, zařízení a inventář

SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)

Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka progr.

Vlastní zdroje účastníka programu

Dotace z rozpočtu kraje

Dotace z územních rozpočtů

SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU


