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Abstrakt 

 

Cílem této práce je porozumět přípravě projektů financovaných ze strukturálních fondů 

Evropské unie. Hlavním cílem je vytvoření projektu, který bude schopný ucházet se o 

finanční podporu z EU. Konkrétně se jedná o projekt Rekonstrukce a dostavba  

Městského muzea Česká Třebová. Teoretická část se zaměřuje na regionální politiku 

EU, její nástroje a cíle v programovém období 2007 – 2013. Cílem praktické části je 

popsat postup vyplnění žádosti o dotaci. 

 

 

Abstract 

 

The aim of this work is to understand the preparation of projects financed from EU 

structural funds. The main objective is to create a project that will be able to apply for 

financial support from the EU. Concretely it is the project of Reconstruction and 

completion of Municipal museum Česka Trebova. The thoretical part focuses on goals 

and instruments of regional policy of European Union in period 2007 – 2013. The goal 

of practical part is to describe how to fill in the application form.  
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ÚVOD 

 

Po vstupu do Evropské unie se České republice otevřely nové možnosti financování 

projektů a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Díky těmto finančním injekcím 

bylo a je možné uskutečnit mnoho projektů, jejichž realizace byla dlouhou dobu kvůli 

finanční náročnosti téměř vyloučena. 

 

V období 2004 – 2006 se českým subjektům nedařilo čerpat dotace v takové míře v jako 

ostatním novým členským zemím. Tento částečný neúspěch byl způsoben i mimořádně 

složitým systémem čerpání evropských peněz. Tento systém je tvořen 26 operačními 

programy a za řízení většiny těchto programů je odpovědný jiný orgán – nejčastěji 

ministerstva a regionální rady soudržnosti. Celkově je čerpání dotací zastřešeno 

Ministerstvem pro místní rozvoj. 

 

Nové možnosti se České republice otevřely v roce 2007, kdy došlo k významnému 

nárůstu finančních prostředků alokovaných pro naši zemi. Až do roku 2013 můžeme 

z fondů Evropské unie čerpat téměř 100 miliard korun ročně. Takto velká část 

prostředků je pro Českou republiku přidělena pravděpodobně naposledy, a proto i přes 

značnou administrativní náročnost by tato šance na čerpání dotace neměla zůstat 

nevyužita. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

 

Město Česká Třebová je druhým největším a čtvrtým nejlidnatějším městem 

Pardubického kraje. Město se vyznačuje bohatou historií a mnoha památkami, první 

zmínka o České Třebové se datuje do roku 1278. Ve své moderní éře se stalo 

významným dopravním uzlem, a proto by památky na všechna historická období 

neměly zůstat opomenuty. 

Česká Třebová nemá jako významné kulturní město v regionu prostory pro stálé 

muzejní expozice. Financování výstavby nových prostor je finančně velmi náročné, 

proto bylo rozhodnuto o rekonstrukci zchátralého objektu bývalého muzea v centru 

města. Město Česká Třebové ovšem nedisponuje dostatečnými volnými finančními 

prostředky, a proto zvolilo možnost spolufinancování projektu z fondů Evropské unie. 
 

Záměrem této práce je vytvoření projektu, který by byl schopen usilovat o přijetí dotace 

ze strukturálních fondů Evropské unie. 

 

V teoretické části se zaměřím na definování regionální a dotační politiky Evropské unie, 

její nástroje a cíle, jichž má být dosaženo. Věnuji se především zorientování se 

v různých programech a dotačních politikách v programovém období 2007 – 2013. 

 

Hlavním cílem mé práce je vytvoření návrhu projektu ,,Rekonstrukce a dostavba 

Městského muzea Česká Třebová“. V praktické části se proto zabývám vypracováním 

projektové žádosti podle webové aplikace BENEFIT7. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

 

V teoretické části práce se budu věnovat popisu regionální politiky Evropské unie, 

jejích nástrojů a cílů v programovém období 2007 – 2013. 

 

2.1 Politika hospodářské a sociální soudržnosti 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti, resp. regionální politika je tradiční 

politikou zakotvenou již ve Smlouvě o založení Evropského společenství. 

 

2.1.1 Cíle politiky HSS 

Dle znění Lisabonské smlouvy se v politice hospodářské a sociální soudržnosti musí 

stále klást důraz na vyrovnávání ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými 

regiony členských států. Programové období 2007 – 2013 se navíc zaměřuje na podporu 

růstu, konkurenceschopnosti  a tvorbu nových pracovních míst v souladu se strategií 

zakotvenou v Lisabonské smlouvě.1 

 

Rozpočtové zdroje politiky HSS mají za cíl podporovat nejslabší regiony EU, což po 

dvou vlnách přistoupení nových členských států v letech 2004 a 2007 znamená 

především 12 nových členských zemí.2 

 

Vstupem desítky nových zemí do EU v roce 2004 vzrostl počet obyvatel  Unie o 20%, 

avšak nárůst HDP se pohyboval jen mezi 4 a 5%. Tyto dvě skutečnosti vedly k tomu, že 

průměrný příjem na osobu klesl o 10%. Proto byl v únoru 2004 představen návrh na 

reformu politiky soudržnosti na období 2007 – 2013 s názvem Nové partnerství pro 

soudržnost: konvergence, konkurenceschopnost a kooperace.3 

 

                                                 
1 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2009, s. 167. 
2 Tamtéž. 
3 MAREK D., KANTOR T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2.vyd. Brno. 
2009, s 23. 
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V důsledku přistoupení nových členských států a s tím spojeným prohloubením 

meziregionálních rozdílů v ekonomické a sociální úrovni získaly strukturální fondy a 

Fond soudržnosti přes 347 miliard eur. 

V oblasti regionální politiky byly určeny tři základní cíle, mezi které by se měly tyto 

prostředky alokovat:4 

• cíl Konvergence  

• cíl Regionální konkurenceschopnost (RKZ) 

• cíl Evropská územní spolupráce (EÚS) 

. 

Tyto tři cíle a jejich jednotlivé programy jsou graficky znázorněny na následujícím 

obrázku. 

 

Obrázek č. 1 Tři základní cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

 
Zdroj: Regionální informační servis [online]. 2005 [cit. 2010-01-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.risy.cz/index.php?pid=517&kp=jak_zaplatit_realizaci>. 

 

                                                 
4 MAREK D., KANTOR T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2.vyd. Brno. 
2009, s 23. 
 



14 

2.1.1.1 Cíl Konvergence 

Politika toho cíle se zaměřuje na urychlení konvergence (sbližování) nejméně 

rozvinutých členských států a regionů. Regiony zařazené do tohoto cíle musí splňovat 

několik kriterií: 

- Regiony úrovně NUTS 2, jejichž HDP na obyvatele nedosahuje 75% 

průměrné hodnoty EU. 

- Regiony, které před přistoupením zemí v letech 2004 a 2007  byly považovány 

za hospodářsky slabé, ale rozšířením unie a přepočtením průměrných hodnot 

přesahují stanovenou hranici 75%. Jedná se především o Irsko, Portugalsko, 

Řecko a Španělsko. 

- Členské státy s HND na obyvatele nižším než je 90% HND EU. 

 

Financování programů v rámci cíle Konvergence je zajišťováno pomocí Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti.5 

 

2.1.1.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Tento cíl se územně soustřeďuje na všechny regiony, kromě regionů zařazených do cíle 

Konvergence. Zahrnuje 168 regionů v 19 členských zemích, včetně těch regionů, které 

byly v minulém období označeny jako hospodářsky slabé regiony cíle 1. 

 

Čerpat z prostředků tohoto cíle mohou průmyslové oblasti – s mírou nezaměstnanosti 

v průmyslovém sektoru vyšší než je unijní průměr, dále velmi řídce obydlené 

venkovské oblasti a městské oblasti s vysokou nezaměstnaností, kriminalitou a značnou 

chudobou. V České republice se tento cíl týká pouze hlavního města Prahy, které má 

vyčleněno 1,6% prostředků regionální politiky.6 

 

 

 

 

 

                                                 
5 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2009, s. 168 - 169. 
6 Tamtéž. 



15 

2.1.1.3 Cíl Evropská územní spolupráce 

Tento cíl klade důraz  na soudržnost a územní spolupráci. V rámci tohoto cíle jsou 

zahrnuty v podstatě všechny regiony EU, které jsou pokryty alespoň jednou ze 13 

nadnárodních oblastí spolupráce. Pro potřeby toho cíle je vyhrazeno 8,7 miliard eur. 7 

 

Graf č. 1 Podíly alokací dle formy pomoci a členské země v letech 2007 – 2013 

15%
1%

2%

1%

32%

49%

EU-15 RKZ

Nové členské státy RKZ

EU-15 EÚS

Nové členské státy EÚS

EU-15 Cíl Konvergence

Nové členské státy Cíl
Konvergence

 
Zdroj:  KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské Unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, s. 170. 

 

Z uvedeného grafu vyplývá, že na nové členské země připadá ,,pouze“ 51% prostředků 

z cíle Konvergence, což je poněkud v rozporu s myšlenkou, že právě tyto země 

potřebují dohnat původní členské státy v hospodářském a sociálním rozvoji. 

 

2.1.2 Politika HSS 

,,Politika hospodářské a sociální soudržnosti je jako jedna z klíčových politik EU 

součástí zakládajících smluv již od roku 1986. Základním cílem politiky soudržnosti je 

snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a posílit tak ekonomickou a 

sociální soudržnost EU. Politika reaguje na přetrvávající problém rozdílů v sociální a 

ekonomické úrovni regionů, který je umocněn dvěma osami historického vývoje 

                                                 
7 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2009, s. 168 – 169. 
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evropských společenství, a to rozšiřováním o nové členské země a pokračujícím 

prohlubováním integrace v celém spektru spolupráce.“ 8 

 

2.1.2.1 Agenda 2000: programové období 2000 – 2006 

Dokument Agenda 2000 byl schválen v Berlíně roku 1999 a podtrhával důležitost 

hospodářské a sociální politiky. V tomto finančním konceptu byl schválen návrh na 

vyčlenění prostředků ve výši 213 miliard eur.9 

V tomto programovém období byl kladen důraz především na vyrovnávání rozdílů 

v životní úrovni a zajišťování sociálního i ekonomického růstu a zajišťování 

přerozdělování financí tak, aby nedocházelo k novým regionálním hospodářským 

problémům.10 

 

Tabulka č. 1 Výdaje rozpočtu na politiku HSS dle let v období 2000 – 2006 (částky 

jsou v milionech eur) 

Politika HSS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Celkem 32 045 31 455 30 285 30 285 29 595 29 595 29 170 

Strukturální fondy 29 430 28 840 28 250 27 670 27 080  27 080 26 660 

Fond soudržnosti 2 615 2 615 2 615 2 615 2 515 2 515 2 515 

Zdroj:  KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009. s. 162. 

 

Aby tyto cíle byly naplňovány a zároveň nedocházelo k neefektivnímu vynakládání 

finančních prostředků, byly pro programové období 2000 – 2006 stanoveny tři 

konkrétní cíle – dva regionální a jeden horizontální pro lidské zdroje. 

• Podpora rozvoje zaostávajících regionů se zaměřením na investice do výroby a 

na trvale udržitelný rozvoj v regionech s HDP nižším než 75% průměru HDP 

Evropské unie (22% obyvatel EU). 

 

 

                                                 
8 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2009.  s. 153. 
9 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2009, s. 162. 
10 VILAMOVÁ, Šárka. Jak získat finanční zdroje z Evropské unie. 1. vyd. Praha : GRADA Publishing, 
a.s., 2004, s 15-17.  
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• Podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, jež čelí strukturálním 

problémům – průmyslové, městské i venkovské oblasti mimo regiony 

spadající do cíle 1. Regiony spadající pod cíl 2 trpí strukturálními problémy a 

je kladen velký důraz na podporu společensko-hospodářské přeměny. V těchto 

regionech žije 18% obyvatel EU. 

• Modernizace systémů vzdělávání se zaměřením na lidské zdroje, bojem proti 

nezaměstnanosti, podporou vzdělávání a odborného výcviku. Na realizaci 

tohoto cíle bylo vyčleněno 12,3% celkových prostředků.11 

 

2.1.2.2 Finanční rámec pro období 2007 – 2013 

V novém programovém období se politika hospodářské a sociální soudržnosti opět 

soustředí na zásahy do nejméně rozvinutých regionů EU. Až 85% prostředků 

vyčleněných pro toto programové období bude směřovat do regionů s nejmenší úrovní 

příjmů. Toto období je navíc svým způsobem historické, jelikož prostředky vyhraněné 

pro tyto intervence mají rostoucí tendenci a nyní představují více jak 35% výdajů 

rozpočtu EU.12 

 

Tabulka č. 2 Politika soudržnosti v rámci finanční perspektivy 2007 – 2013  

Položky závazků 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EUR [mil] 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 

% rozpočtu EU 35,5 35,7 35,8 35,7 35,5 35,6 35,7 

Zdroj:  KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, s. 163. 
 

2.1.3 Nástroje politiky soudržnosti 

Hlavními prostředky pro financování projektů vedoucích k naplňování cílů politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti jsou strukturální fondy, Fond soudržnosti (neboli 

Kohezní fond) a skupina Evropské investiční banky. 

                                                 
11 VILAMOVÁ, Šárka. Jak získat finanční zdroje z Evropské unie. 1. vyd. Praha : GRADA Publishing, 
a.s., 2004, s 15-17.  
12 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2009, s. 162. 
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Jádro regionální a strukturální politiky EU tvoří právě strukturální fondy. Jako grantové 

nástroje pomáhají spolufinancovat operační programy této politiky. Strukturální fondy 

jsou dva – Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond.13 

 

2.1.3.1 Evropský fond pro sociální rozvoj 

,,Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund, ERDF) 

je v současnosti největší fond z hlediska objemu alokovaných prostředků. Tento fond je 

zaměřen na posilování ekonomického potenciálu a podporu strukturálního přizpůsobení 

se regionů zaostávajících a regionů se strukturálními potížemi vyplývajícími 

z probíhajících hospodářských a sociálních přeměn.“14  

 

ERDF financuje přímé podpory na investice do podniků s cílem vytvořit nová pracovní 

místa, projekty výzkumů a inovací, telekomunikace, životního prostředí, energetiky a 

dopravy a dále také podporuje regionální a místní rozvoj, včetně spolupráce měst a 

regionů.15 

 

2.1.3.2 Evropský sociální fond 

Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF) je nejstarším strukturálním 

fondem a jeho vznik byl zakotven již v Římské smlouvě. Je nejvýznamnějším nástrojem 

při podpoře aktivit na trhu práce a projektů zaměřených na boj proti dlouhodobé 

nezaměstnanosti.  

ESF se v období 2007 – 2013 zaměřuje na tyto oblasti 

- zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků, 

- lepší přístup k zaměstnání a účast na trhu práce, 

- posílení sociálního začlenění potlačováním diskriminace a usnadněním 

přístupu znevýhodněných osob na trh práce, 

- podporu partnerství pro reformy v oblastech zaměstnanosti a začlenění. 16 

 

                                                 
13 Tamtéž, s. 184. 
14 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2009, s. 184. 
15 Regionální politika - Inforegio [online]. [2000] , 17.7.2008 [cit. 2009-12-12]. Dostupný z WWW: 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_cs.htm>. 
16 MAREK D., KANTOR T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2.vyd. Brno. 
2009, s 29. 
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2.1.3.3 Kohezní fond 

Kohezní fond, neboli Fond soudržnosti, přispívá k naplňování cíle Konvergence. I když 

Kohezní fond, stejně jako Evropský fond pro regionální rozvoj, financuje operační 

programy, od strukturálních fondů má však dvě významné odlišnosti. A to jak v územní 

způsobilosti pro čerpání financí, tak i v  konkrétnosti zaměření. Kohezní fond je 

alokován na úrovni států, nikoli regionů a finance nejsou přerozdělovány pomocí 

určitých programů, ale jsou přidělovány k přímému spolufinancování konkrétních 

projektů (zaměřených na ochranu životního prostředí a transevropské sítě). 

 

Spolufinancování jednoho projektu souběžně z Kohezního fondu a některého ze 

strukturálních fondů je zakázáno. 

 

Aby mohly státy žádat o dotace z Kohezního fondu, musí splňovat dvě základní kritéria: 

- HND na obyvatele státu, měřený standardem kupní síly, nesmí překročit 90% 

průměru EU, 

- členský stát musí realizovat program hospodářské konvergence. 

 

Podmínky splňují všechny nové členské země, které přistoupily v letech 2004 a 2007, 

plus Portugalsko a Řecko. 17 

 

Pro období 2007 – 2013 bylo vyčleněno 50,4 miliard eur. Jejich rozdělení mezi členské 

státy je uvedeno v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2009, s. 186 - 187. 
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Tabulka č. 3 Výdaje rozpočtu na politiku HSS dle členských zemí v období 2000 – 

2006 (částky jsou v milionech eur) 

Členská země MEUR (ceny roku 2004) 

Česká republika 7 810 

Estonsko 1 017 

Řecko 3 280 

Kypr    193 

Lotyšsko 1 360 

Litva 2 029 

Maďarsko 7 570 

Malta    251 

Polsko 19 513 

Portugalsko 2 715 

Slovinsko 1 236 

Slovensko 3 424 

Celkem 2007 - 2013 50 398 

Zdroj:  KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2.aktualizované 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009,. s. 187. 
 

2.1.3.4 Evropská investiční banka 

Evropská investiční banka, jako nezisková organizace, se v mnohém liší od klasických 

komerčních bank. Nespravuje osobní účty, neobsluhuje klienty, nespolupracuje se 

soukromými osobami. EIB neposkytuje takzvanou ,,grantovou“ finanční pomoc, ale její 

finanční injekce jsou poskytovány formou dlouhodobých půjček. Jakožto nezisková 

organizace může poskytovat úvěry za velmi výhodných podmínek, které by v běžné 

bankovní sféře byly nemyslitelné. V podstatě je stanoveno pouze jediné omezení – EIB 

může půjčit maximálně 50% z celkových nákladů na projekt. EIB má možnost 

disponovat tak velkými finančními prostředky, jelikož je vlastněná členskými státy 

Evropské unie, a tudíž má na finančních trzích nejvyšší možný rating – AAA. Tím je 

zajištěna možnost získávat velký kapitál za výhodných podmínek. 
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Banka investuje do projektů (především infrastrukturálních), které jsou vybírány podle 

několika přísných kritérií: 

- projekty musí přispívat k dosahování cílů EU; 

- musí být ekonomicky, finančně a technicky smysluplné a šetrné 

k životnímu prostředí; 

- měly by přitahovat další finanční zdroje. 

 

EIB se ovšem  nesoustřeďuje pouze na členské státy, ale pomáhá financovat projekty 

v kandidátských a potenciálně kandidátských zemích v sousedství EU.18 

 

2.1.4 Regionální politika z pohledu České republiky 

Abychom byli schopni aplikovat regionální politiku unie v České republice, musíme 

nejprve rozebrat základní strategické dokumenty a operační programy. 

 

2.1.4.1 Národní rozvojový plán 2007 – 2013 

NRP má velmi významné postavení mezi strategickými dokumenty. Jeho obsahem jsou 

především stanovená pravidla a strategie pro čerpání finanční pomoci. Tento plán má za 

úkol vytýčit cíle, priority a stanovit postupy čerpání financí z EU pro realizaci projektů. 

Navíc je v něm charakterizována politika hospodářské a sociální soudržnosti. Národní 

rozvojový plán navíc figuruje jako podklad k vytváření Národního strategického 

referenčního rámce. 

 

NRP obsahuje šest kapitol – makroekonomická analýza, SWOT analýza, strategie NRP 

pro nové období , definice cílů a strategií prioritní osy NRP, zaměření operačních 

programů a informace o rozložení finančních zdrojů. 

 

Obecným cílem NRP je vytvoření takového socioekonomického prostředí v České 

republice, aby země byla přitažlivá pro investory, práci i život obyvatel. Má být 

dosahováno tempo udržitelného růstu vyšší než je průměr EU-25. 

 

 
                                                 
18 Europa [online]. c1995 [cit. 2009-12-13]. Dostupný z WWW: 
<http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_cs.htm>. 
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K naplnění toho cíle jsou stanoveny čtyři dílčí cíle: 

- konkurenceschopná česká ekonomika; 

- otevřená, flexibilní a soudržná společnost; 

- atraktivní prostředí; 

- vyvážený rozvoj umění.19 

 

2.1.4.2 Národní strategický referenční rámec 

,,NSRR představuje rámcovou rozvojovou strategii na úrovni státu a referenční nástroj 

pro přípravu programových fondů.“ 

Rámec je tvořen dvěma hlavními částmi – strategickou a operační. Tyto části řeší 

jednotlivé strategie pro naplňování cílů politiky soudržnosti a navíc obsahují seznam 

operačních programů a alokaci finančních prostředků mezi tyto programy.20 

 

2.1.4.3 Tematické operační programy 

Tyto programy vychází z Národního rozvojového plánu pro období 2007 - 2013. Na 

chod těchto programů dohlíží jednotlivá ministerstva. Splní-li projekt všechny náležitost 

stanovené řídícím orgánem a je-li zaměřen na jeden z cílů programu, může se ucházet o 

dotaci přidělenou příslušnému programu. 

 

Existuje osm tematických operačních programů: 

1. OP Životní prostředí zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí. 

Jedná se například o dotace na čistírny odpadních vod, solární systémy, kotle 

na biomasu a podobně. Jedná se o investiční projekty spolufinancované 

z ERDF a Fondu soudržnosti. 

2. OP vzdělávání pro konkurenceschopnost s účelem modernizace systému 

vzdělávání a to počátečního, terciálního i vzdělávání na dalším stupni. 

Financovány jsou neinvestiční projekty a čerpají pomoc z ESF. 

3. OP Výzkum a vývoj pro inovace se zaměřením na inovační, výzkumný a 

vývojový potenciál. Opět se jedná o neinvestiční projekty financované 

z ERDF. 

                                                 
19 MAREK D., KANTOR T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2.vyd. Brno. 
2009, s. 34-36. 
20 Tamtéž, s. 36-37. 
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4. OP Podnikání a inovace má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti české 

ekonomiky v rámci Evropy. Investiční projekty spolufinancované z ERDF. 

5. OP Lidské zdroje a zaměstnanost  - poradenské programy, zaměstnanost 

6. OP Doprava – například modernizace železničních koridorů, silnic apod. 

7. Integrovaný operační systém 

8. OP technická pomoc.21 

 

2.1.4.4 Regionální operační programy 

Regionální programy jsou navázány na výše zmíněné sektorové operační programy a 

pokrývají problémy a projekty řešené  v rámci regionů jednotlivých zemí. Programy se 

soustřeďují na několik tematických okruhů, jejich společným cílem ovšem je zvýšení 

konkurenceschopnosti a urychlení rozvoje regionů a zvýšení atraktivity pro investory. 

Řízení projektů je zajišťováno Regionální radou příslušného regionu.22 

 

Pro vyčlenění regionů byly vytvořeny územní celky rozdělené na několik úrovní. Toto 

členění je nazýváno NUTS (Nomenklatura územních statistických jednotek) a je 

rozděleno na 6 stupňů (NUTS 0 – 5) -  na úrovních stát, území, region, kraj, okres, obce. 

 

Česká republika je rozdělena na sedm územních jednotek NUTS 2, s nimiž jsou svázány 

následující operační programy. 

- ROP Střední Čechy – totožný se Středočeským krajem 

- ROP Jihozápad – Jihočeský a Plzeňský kraj 

- ROP Severozápad – Karlovarský a Ústecký kraj 

- ROP Jihovýchod – Jihomoravský kraj a kraj Vysočina  

- ROP Severovýchod – Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj 

- ROP Moravskoslezsko – totožný s Moravskoslezským krajem 

- ROP Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj 

 

                                                 
21 MAREK D., KANTOR T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2.vyd. Brno. 
2009, s. 39-44. 
22 Strukturální fondy EU [online]. [1000] [cit. 2009-12-13]. Dostupný z WWW: <http://www.strukturalni-
fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy>. 
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Jak vyplývá z následující tabulky, finanční zdroje z Evropské unie, jsou na úrovni 

NUTS 2 alokovány následovně:  

 

Graf č. 2 Indikativní alokace prostředků z fondů EU v České republice pro ROP v cíli 

Konvergence 

 

Zdroj: Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2009-12-13]. Dostupný z WWW: <http://www.strukturalni-
fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy>. 
 
 

2.2 Podpora umění a kultury z Evropské unie 

Jelikož se v analytické části této práce budu věnovat financování Rekonstrukce a 

dostavby Městského muzea v České Třebové, je třeba se podívat, jak Evropská unie 

přispívá k rozvoji tohoto odvětví a jakým způsobem jsou její prostředky alokovány. 

 

2.2.1 Program Culture 2007 

Spuštěním tohoto programu byly ustanoveny instrumenty pro financování kulturní 

spolupráce pro období 2007 – 2013. Rozpočet programu Culture,  který činí 400 

milionů eur má za cíl pomoci rozvinout mezinárodní kulturní spolupráci, jak mezi 

zeměmi Evropské unie, tak i se třetími zeměmi, které se tohoto programu účastní. Tento 

nový nástroj je pokračovatelem programu Culture 2000, který byl platný v předešlém 

programovém období. 
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Stejně jako u předchůdce tohoto kulturního programu je obecným cílem podpora 

celoevropského kulturního prostoru s ohledem na postupný vývoj evropského 

občanství. 

 

Program Culture 2007 má tři základní cíle: 

- propagace nadnárodní mobility kulturních aktérů 

- podpora nadnárodního oběhu děl a kulturních a uměleckých produktů 

- podpora mezikulturního dialogu23 

 

Financovat projekty kultury lze ovšem i z jiných programů než z těch, které jsou čistě 

specializované na jejich podporu. 

 

2.2.2 Oblasti podpory prioritní osy Cestovní ruch 

Projekt, který je předmětem mé práce, bude spolufinancován z Regionálního operačního 

programu NUTS II Severovýchod, o němž jsou základní informace popsány výše. Jak 

již bylo zmíněno, tento program je rozdělen do pěti prioritních os a na projekt dostavby 

Městského muzea se bude usilovat o dotaci ze třetí prioritní osy – Cestovní ruch.  

 

Tato osa, jejímž hlavním cílem je zvýšení efektivnosti využití přírodního a kulturního 

potenciálu regionu, se dělí do dvou oblastí podpory: 

• Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního 

ruchu (prioritní osa 3.1) s cílem zkvalitnit infrastrukturu a zajistit široké 

spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu (například projekty pro podporu 

revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit 

atraktivitu území atp.) 

 

 

 

                                                 
23 Europa [online]. 1995 [cit. 2009-01-16]. Dostupný z WWW: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29016_en.htm>. 
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• Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu (prioritní osa 

3.2) s cílem vytvořit trvalý zájem o region, zajištěný koordinovaným rozvojem 

a propagací místních produktů cestovního ruchu. 

 

Většina prostředků – až 92% - připadá pro prioritní osu 3.1. 24 

 

2.3 Projekt 

,,Projekt má jen dočasný charakter, pevně daný začátek a konec, jeho výsledkem je 

vytvoření nějakého unikátního produktu nebo služby a můžeme říct, že projekt je 

dokončen, jestliže jsou naplněny cíle záměru.“25 

Charakteristické znaky projektu: 

• nástroj ke změně 

• jedinečnost  

• dochází k propojení jednotlivých aktivit 

• dočasnost 

• stanovený začátek i konec 

• navrženy pro dosažení konkrétního cíle 

• mohou být riskantní a plné nejistoty.26 

 

2.3.1 Investiční a neinvestiční projekty 

Investiční projekty jsou zaměřeny především na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup 

nových strojů a technologií – tedy investičního majetku, který dále pomáhá realizovat 

výstupy a naplňovat cíle projektu. 

 

Neinvestiční projekty jsou na druhou stranu realizovány za cílem vzdělávání, 

rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit apod. 

 

 

                                                 
24 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 – 2013 : 
PROVÁDĚCÍ DOKUMENT [online]. 2009 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW: <http://www.rada-
severovychod.cz/data/sharedfiles/3393/pd-rop-sv-verze-4.0.pdf>.  
25 MAREK D., KANTOR T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2.vyd. Brno. 
2009, s. 57. 
26 Tamtéž, s. 60. 
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2.3.2 Projektový cyklus 

Pokud plánujeme financovat náš projekt, ať už jen z části, nebo úplně ze strukturálních 

fondů Evropské unie, musíme si nejprve odpovědět na několik základních otázek.  

- Jaký projekt chceme realizovat? 

- Kde jej chceme uskutečnit? 

- Jak ho budeme financovat? 

- Jakým způsobem chceme projekt provést? 

- Jací budou naši partneři? 

- Jaké prostředky použijeme? 

 

Samotný projektový cyklus, který nám určuje jednotlivé fáze a aktéry, kteří se na jeho 

průběhu podílejí, se dělí na šest fází: 

I. Identifikace a formulace záměrů 

V této fázi určíme návrh projektu a základní myšlenku, která by měla být 

založena na analýze situace a regionu, v němž zamýšlíme projekt 

realizovat. Dále je potřeba zjistit, zda je náš projekt realizovatelný přes 

některý dostupný operační program, a v případě kladného výsledku 

můžeme postoupit do další fáze. 

 

II.  Příprava projektu a jeho formulace 

Máme-li podrobně rozpracován záměr, navrhnut způsob financování a 

institucionální analýzu a zjištěn dopad na životní prostředí, musíme určit 

účastníky projektu a jeho management. Dále je čas řešit rozsah, rozpočet 

a aktivity projektu spolu se stanovením časového harmonogramu apod. 

Této fázi je důležité věnovat extrémní pozornost, jelikož na jejím 

správném a co nejvýhodnějším provedení může celý úspěch projektu 

záviset. 

III.  Posouzení a schválení 

V této fázi je projekt posuzován řídícím orgánem, který žádost hodnotí a 

analyzuje. Zaměřuje se na technické, finanční, ekonomické a sociální 

aspekty. 
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IV. Vyjednávání a financování 

Dochází k vyjednávání ohledně financí a řeší se především sestavení 

rozpočtu, podepisuje se smlouva mezi navrhovatelem a odpovědným 

schvalovatelem. Je-li projekt schválen k financování, je vydáno 

rozhodnutí, které obsahuje závazné podmínky pro příjemce dotace. 

Poskytnutá dotace je ryze účelová. 

 

V. Implementace a monitoring 

V této části se samotný projekt realizuje. Dochází ke kontrole, zda se 

poskytnuté prostředky nezpronevěřily a zda je dodržen stanovený plán. 

Definují se případné problémy, aby byly podchyceny co nejdříve a 

zavčas vhodně řešeny. 

 

VI. Hodnocení 

,,Tato fáze hodnotí efektivnost a dopady projektu v konfrontaci s jeho 

stanovenými cíli. V jejím rámci zjišťujeme, zda byly cíle projektu 

naplněny a výstupy tohoto hodnocení ovlivňují naši další činnost týkající 

se projektu.“27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 MAREK D., KANTOR T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2.vyd. Brno. 
2009, s. 60 - 67. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

 

V této kapitole se zaměřím na rozbor současné situace Městského muzea, na popis 

vybraného operačního programu a na seznámení se s pravidly pro poskytování dotací. 

 

3.1 Město Česká Třebová 

Město s téměř sedmnácti tisíci obyvateli dnes patří k největším v regionu. Jeho historie 

sahá až do roku 1278 a je opravdu pestrá. Ještě docela nedávno jméno České Třebové 

evokovalo především železnici, důležitou dopravní křižovatkou regionu stále je, ale 

bylo by chybou pohlížet na ni jen jako na město železničářů.28 

 

Kultura  

Impulsem pro zvýšení kvality kulturního života v České Třebové byla velká 

rekonstrukce budovy Kulturního centra v Nádražní ulici, která v současné době 

obsahuje nejen víceúčelový sál pro promítání filmů, divadlo i koncerty, ale i sál malý a 

výstavní síň. Poskytuje tak výborné zázemí nejen hostujícím umělcům, ale i místním 

amatérským sdružením.29 

 

Památky 

Pravý břeh Třebovky se osídlení dočkal poprvé pravděpodobně koncem 12. století, kdy 

zde byla mnichy z litomyšlského kláštera založena osada s kostelíkem zasvěceným 

svaté Kateřině (1. pol. 13. století). Tato románská rotunda se dochovala až do dnešní 

doby, a je tak nejvýznamnější architektonickou památkou města a zároveň nejstarší 

dochovanou rotundou ve východních Čechách. Při opravě v roce 1920 však nebyla 

provedena řádná analýza stavby a některé prvky byly bohužel bez dokumentace 

odstraněny.30 

 

 

                                                 
28 Město Česká Třebová [online]. 24.11.2009 [cit. 2010-05-14]. O městě Česká Třebová. Dostupné z 
WWW: <http://www.ceska-trebova.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=2175&id=2037&p1=1912>. 
29 Tamtéž. 
30 Tamtéž 
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Sport 

Sport patří k nejvýznamnějším aktivitám, kterým se občané města věnují, Česká 

Třebová sama se profiluje jako město sportu. Lidé se mohou realizovat 

v některém z mnoha sportovních oddílů, jejich počet je opravdu vysoký, ve městě je v 

současné době 33 oddílů, ve kterých sportuje na 2 000 sportovců, ty trénuje na 150 

trenérů. Sportovní utkání během roku shlédne na 45 000 diváků a příznivců sportu.31 

 

3.2 Městské muzeum                           

Městské muzeum v České Třebové patří k nejstarším v regionu. V roce 1888 bylo 

zřízeno Musejním spolkem v České Třebové a jeho prvotním posláním bylo 

monitorovat a dokumentovat historii města a jeho obyvatel. Z počátku se sbírky 

organizované Musejním spolkem vystavovaly na různých významných výstavách, ale 

s postupem času a měnící se politickou situací neměl tento druh kultury v České 

Třebové na růžích ustláno. Stálé expozice muzea se neustále přesouvaly po celém městě 

– nejprve z obecné školy do prostor nové radnice, dále do staré radnice a z důvodu 

okupace se následně veškeré sbírky přemístily do skladu a byly vydány na pospas času. 

V roce 1986 se začalo jednat o přemístění muzea do klasicistního domu v Klácelově 

ulici, který je nyní nemovitou kulturní památkou, zapsanou v seznamu památek, a 

nachází se v Městské památkové zóně. Ovšem tyto plány byly zmařeny restitučními 

nároky o tři roky později. Soudní spory o tento objekt byly nakonec uzavřeny v roce 

2000, kdy byla budova přidělena do vlastnictví města, a od té doby se čeká na zahájení 

rekonstrukce. 

 

Jak vyplývá z předcházejících informací, Muzeum České Třebová nemá vlastní 

prostory, ve kterých by bylo možné provádět expozice, ale i přes to ve své činnosti dělá 

co nejvíce. Především se jedná o krátkodobé expozice v prostorech Kulturního centra.32 

 

 

 
                                                 
31 Město Česká Třebová [online]. 24.11.2009 [cit. 2010-05-14]. O městě Česká Třebová. Dostupné z 
WWW: <http://www.ceska-trebova.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=2175&id=2037&p1=1912>. 
32 Muzeum Česká Třebová [online]. 2009 [cit. 2010-04-13]. Historie muzea. Dostupné z WWW: 
<http://www.mmct.cz/cz/page/5-historie-muzea/>. 
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3.3 ROP NUTS II Severovýchod 

Území Severovýchod je tvořeno Libereckým, Pardubickým a Královéhradeckým 

krajem. ,,Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. 

modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb 

cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a objektů a zlepšování 

podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění 

vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.“33 

 

K naplňování těchto obecných cílů jsou stanoveny další dílčí cíle: 

- Zvýšit dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování ochrany 

životního prostředí; 

- Zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na 

snižování regionálních disparit; 

- Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu; 

- Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice. 

 

Tento operační program obsahuje pět prioritních os, dále rozčleněných do 12 oblastí 

podpory. 

1) Rozvoj dopravní infrastruktury 

2) Rozvoj městských a venkovských oblastí 

3) Cestovní ruch 

4) Rozvoj podnikatelského prostředí 

5) Technická pomoc 

 

Na podporu regionu Severovýchod je v programovém období 2007 – 2013 možno 

čerpat více než 656 milionů eur. Tyto prostředky jsou zajišťovány Evropským fondem 

pro sociální rozvoj.34 

 

                                                 
33 Strukturální fondy EU [online]. [1000] [cit. 2009-12-13]. Dostupný z WWW: <http://www.strukturalni-
fondy.cz/getdoc/64ffb8d7-0810-441d-83c2-fd13710eedb3/ROP-NUTS-II-Severovychod>. 
 
34  Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod [online]. 2007 [cit. 2010-05-17]. Regionální 
operační program NUTS II. Dostupné z WWW: <http://www.rada-severovychod.cz/file/304>. 
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3.4 Pravidla při poskytování dotace 

Jak již bylo zmíněno, projekt Městského muzea bude financován z Regionálního 

operačního programu Severovýchod. Abychom mohli o tuto dotaci žádat, je dobré 

pochopit základní strukturu řídících orgánů, které jsou s operačním programem spojeny. 

Řídícím orgánem ROP SV je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (RR), 

vzniklá na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Jejími orgány jsou: 

- Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod – rozhoduje o 

věcech spojených s realizací ROP SV (schvalování dokumentací), zajišťuje 

opatření ohledně publicity a informovanosti, vybírá projekty, kterým bude 

dotace poskytnuta. 

- Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod – je 

statutárním orgánem RR. 

- Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod – výkonný orgán 

RR, zabezpečující činnosti spojené s funkcí řídícího orgánu ROP SV. 

Z důvodu dostupnosti byly zřízeny tři Územní odbory realizace programu (v 

Hradci Králové, v Pardubicích a v Liberci). 

 

3.4.1 Příprava projektové žádosti 

Aby byl projekt životaschopný, je nutné při přípravě projektové žádosti vykonat 

následující aktivity. 

 

3.4.1.1 Projektový záměr 

Při tvorbě projektové žádosti je na prvním místě stanovení a identifikace záměru, který 

máme v plánu uskutečnit. 
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3.4.1.2 Výběr vhodné oblasti podpory 

Po identifikaci záměru je třeba vybrat vhodnou oblast podpory a prioritní osu, jejíž cíle 

se shodují s naším záměrem.  

 

Projektový záměr se musí zcela shodovat s cíli podpory a zároveň musí korespondovat 

s aktuální konkrétní výzvou, které se žadatel hodlá účastnit. Základním hlediskem je 

právní norma žadatele, která je prvním kritériem pro zjištění oprávněnosti podání 

žádosti o dotaci. 

 

3.4.1.3 Sběr informací a konzultace 

Máme-li stanovenou oblast podpory, je nasnadě seznámení se základními dokumenty, 

které jsou relevantní (v našem případě Regionální operační program NUTS II 

Severovýchod pro období 2007 -  2013, Prováděcí dokument ROP SV a Příručka pro 

žadatele a příjemce ROP SV, případně dokumenty, které jsou v aktuální podobě 

vystaveny na www.rada-severovychod.cz. 

 

RR zároveň pořádá výukové semináře, na kterých se uchazeči seznamují s konkrétními 

informacemi dané podpory, jsou informování o aktivitách, které lze realizovat. 

Uchazečům jsou také k dispozici pracovníci územních odborů, kteří poskytují 

konzultace se zaměřením na formální stránku žádosti, na práci s webovou aplikací 

BENEFIT7, na povinné přílohy apod. 

 

3.4.1.4 Termíny 

Vyhlašování termínů pro jednotlivé výzvy probíhá v tisku a na internetových stránkách. 

Výzva je vyhlašována na konkrétní oblast podpory, proto je důležité mít termíny pod 

kontrolou a zvolit si ten nejvhodnější, aby žadatel stihl připravit všechny podklady 

žádosti v náležité kvalitě a jeho šance na úspěch byly co největší. 
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Pokud má žadatel vše připraveno, předloží žádost na příslušném ÚORP. Územní odbor 

pro realizace programu posuzuje: 

• přijatelnost 

• formální náležitosti, 

a zároveň probíhá: 

• bodování projektu 

• fyzická kontrola ex-ante 

• výběr projektu Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

V této kapitole se budu věnovat samotnému vyplnění žádosti o dotaci. 

 

4.1 Projektová žádost 

Samotná žádost o dotaci se provádí vyplněním formulářů na webu provozovaném 

Ministerstvem pro místní rozvoj – www.eu-zadost.cz . O této aplikaci bude podrobněji 

pojednáno níže.  

 

4.2 Aplikace Benefit7 

V této části práce se budu zabývat samotným vyplněním žádosti a přiblížením 

zpracování některých povinných příloh, především Studie ekonomického hodnocení. 

Žádost se vyplňuje pomocí webové aplikace Benefit7, která je dostupná na adrese 

www.eu-zadost.cz.  

 

Identifikace žádosti 

Cílem této žádosti je podat všeobecné a ucelené informace o žádosti. Uchazeč vyplňuje 

kolonku ,,Identifikace žádosti“, která slouží pro snazší orientaci v aplikaci, kolonku 

,,Název projektu“ a oddíl ,,Vlastník“.  

 

Projekt 

V této záložce uchazeč vyplňuje informace o projektu, pro který žádá o dotaci. Uchazeč 

musí vyplnit číslo operačního programu, jeho název, číslo výzvy. Dále se v tomto bodě 

nachází kolonka ,,Prioritní osa“, kterou uchazeč vybere z nabídky pomocí filtru, stejně 

tak jako obsah políčka ,,Oblast podpory“. Pole ,,Podoblast podpory“ se pro projekty 

v rámci ROP nevyplňuje. Následující položka ,,Typ účetní jednotky“, se vybere 

z číselníku s již přednastavenými možnostmi.  

 

,,Název projektu“ je nutno zadat maximálně v délce 100 znaků a slouží k tomu, aby 

bylo jasně, stručně a výstižně vymezeno, o jaký projekt se jedná. ,,Název projektu 
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anglicky“ je pouze anglický ekvivalent k českému názvu, taktéž v maximální délce sta 

znaků. 

Další pole ,,Stručný obsah projektu“ by mělo obsahovat popis projektu, cíle, význam, 

smysl a přínos.  

 

V posledním bodu záložky ,,Projekt“ je třeba určit, zda má projekt partnera, počítá-li 

s výběrovým řízením, zda mu byly poskytnuty další podpory z jiných veřejných zdrojů, 

zda má žadatel zkušenosti s obdobnými projekty, a také by měl každý projekt naplňovat 

tzv. Horizontální téma ve smyslu udržitelného rozvoje a rovných příležitostí.  

 

Číslo operačního programu 

− CZ.1.13 

Název operačního programu 

− ROP NUTS II Severovýchod 

Číslo prioritní osy 

− 13.3 

Název prioritní osy 

− Cestovní ruch 

Číslo oblasti podpory 

− 13.3.1 

Název oblasti podpory 

− Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit cestovního ruchu 

Název projektu 

− Rekonstrukce a dostavba Městského muzea Česká Třebová 

Název projektu anglicky 

− Reconstruction completion of the Municipal Museum Česká Třebová 

Stručný obsah projektu 

− Projekt rekonstrukce a dostavby Městského muzea má za cíl zajistit 

kvalitní podmínky pro výstavy sbírek muzea, které jsou pro město 

charakteristické, a z historického hlediska je jejich zachování nutností. Dále 

by projekt měl přispět k naplnění cíle rozvoje aktivit v oblasti cestovního 

ruchu. Dojde k rekonstrukci chátrající klasicistní budovy v centru města. 
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Výstup projektu bude sloužit jak pro přijíždějící turisty, obyvatele města, 

tak pro odbornou veřejnost. 

Zakládá projekt veřejnou podporu 

− Ne 

Projekt má partnera 

− Ne 

Projekt počítá s výběrovým řízením 

− Ano 

Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích 

dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis 

− Ne 

Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů 

projektů/akcí 

− Ano 

Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z 

jiných veřejných zdrojů 

− Ne 

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj 

− Ano 

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti 

− Ano 
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Dopady a místo realizace 

V této části žadatel vyplňuje přesnou adresu (ulice, obec, PSČ) místa realizace projektu.  

Dále uchazeč specifikuje všechna místa dopadu, na která bude mít uskutečnění projektu 

vliv. Tyto informace se opět vyberou pomocí interaktivní nabídky aplikace. Informace o 

místě realizace uchazeč udává na úrovni obce, dle nomenklatury územních jednotek EU 

je toto území označováno jako NUTS 5. 

 

Území dopadu: 

Kód území dopadu:  Název území dopadu: Spadá pod: 

CZ0533578347  Litomyšl   Svitavy   

 

Kód území dopadu:  Název území dopadu: Spadá pod: 

CZ0534579891  Ústí nad Orlicí  Ústí nad Orlicí  

 

Kód území dopadu:  Název území dopadu: Spadá pod: 

CZ0534580031  Česká Třebová  Ústí nad Orlicí 

  

 

Kód území dopadu:  Název území dopadu: Spadá pod: 

CZ0534580511  Lanškroun   Ústí nad Orlicí 

  

Místo realizace NUTS5: 

Kód NUTS5:   Název NUTS5:  Spadá pod: 

CZ0534580031  Česká Třebová  Ústí nad Orlicí 

 

Realizované investice NUTS3: 

Kód NUTS3:   Název NUTS5:  Procentní podíl  

CZ053    Pardubický kraj  100% 
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,,Realizovaná investice v NUTS3 vyjadřuje podíl čerpání podpory podle NUTS3. 

Podílem čerpání podpory podle NUTS3 se rozumí podíl plánované částky způsobilých 

výdajů projektu (v %) vztahující se k NUTS3, v němž je projekt realizován. Pokud 

věcné plnění projektu přesahuje více než jeden NUTS3, je ke každému NUTS3, v němž 

je projekt realizován, uveden příslušný podíl plánované částky podpory.“35 

 

Popis projektu 

Tato záložka slouží k uvedení popisu a zdůvodnění potřebnosti projektu. 

 

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu. 

Město Česká Třebová bylo vždy známo především kvůli své historii v dopravě. Ne 

nadarmo je označováno především jako ,,město železnice“. Po zprovoznění dvou 

významných tratí, z Prahy do Olomouce vedoucí přes Českou Třebovou v roce 1845 a 

tratě z České Třebové do Brna, se stalo  město významným železničním uzlem.  

V současné době se sice může zdát, že důležitost České Třebové jako významného 

centra železniční dopravy u nás upadá. Probíhající výstavba Multifunkčního dopravního 

terminálu Bezručovo náměstí a plánovaná výstavba logistického centra hovoří však 

jasně ve prospěch návratu České Třebové mezi nejdůležitější body v osobní i nákladní 

dopravě v republice.  

 

V ostatních druzích dopravy má Česká Třebová také nemalou roli, i když se tyto 

milníky váží především k historii. Ať již jde o bratry Stránské, kteří se zasloužili o 

sestrojení motorové tříkolky, která bylo později vyráběna pod názvem VELOREX, 

nebo Františka Formánka, který před první světovou válkou sestrojil několik modelů 

vrtulníku. Ač je to mnohým obyvatelům neznámé, s Českou Třebovou se počítá i s jako 

důležitým přístavem v průplavu Dunaj – Odra – Labe. 

 

Město Česká Třebová si je vědomo významnosti těchto skutečností nejen na úrovni 

obce, ale i celého regionu, a proto je důležité uchovat všechny památky, události a 

                                                 
35 Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod [online]. 2007 [cit. 2010-05-17]. Regionální 
operační program NUTS II. Dostupné z WWW: <http://www.rada-severovychod.cz/file/310>. 
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historické momenty pro další generace i návštěvníky města a okolí a rozvíjet cestovní 

ruch pomocí expozic o tématech, které jsou městu tolik vlastní. 

 

Rekonstrukce domu v Klácelově ulici a jeho přístavba by měly poskytnout dostatečně 

vhodné a reprezentativní prostory, ve kterých  budou umístěny stálé interaktivní 

expozice zahrnující všechny čtyři druhy dopravy, které mají ve městě zastoupení. Počítá 

se i s vybudováním venkovní expozice pro sbírku velorexů. 

 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je vytvoření nových prostor Městského muzea, které budou 

sloužit expozicím zaměřeným na charakteristické druhy dopravy v České Třebové a 

přilehlého regionu - železnice, silnice, voda, vzduch. Tento projekt má za cíl jak zvýšení 

cestovního ruchu ve městě i regionu, tak i zachování historických památek v kraji. Dále 

dojde k rekonstrukci historické památky, která se stane součástí nové koncepce. 

 

Specifické cíle projektu jsou následující: 

− Renovace nevyužitého a chátrajícího historického objektu v Městské 

památkové zóně 

− Přístavba nového objektu pro vnitřní a venkovní expozice 

− Vytvoření uceleného prostoru muzea 

− Vytvoření pěti pracovních míst 

− Zvýšení atraktivity města a regionu a cestovního ruchu 

− Propojení nabídky kulturních a sportovně relaxačních aktivit ve městě a okolí 

 

Soulad s cíli projektu, prioritní osy a oblasti podpory 

Projekt Rekonstrukce a dostavba Městského muzea Česká Třebová je v souladu s cíli 

ROP NUTS II Severovýchod. 

 

Globální cíl – zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu - 

bude naplněn, jelikož realizací projektu dojde ke zatraktivnění města a celého regionu, 

což povede ke zvyšování atraktivity pro investory, podnikání a kvality života občanů 
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města. Zvyšování atraktivity regionu bude napomáhat k přibližování se průměrné úrovni 

socioekonomického rozvoje EU. 

 

Současně bude dosaženo i operačního cíle – dosažení kvalitní a dostačující 

infrastruktury pro cestovní ruch a široké spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu 

v regionu. 

 

Popis aktivit v přípravné fázi projektu 

Přípravná fáze byla zahájena již na počátku roku 2010 a byly popřípadě budou 

uskutečněny tyto aktivity: 

− Jednání s orgány památkové péče, zpracování projektové dokumentace a 

získání územního rozhodnutí, 

− Zajištění finančních zdrojů na spolufinancování a předfinancování projektu, 

− Kompletace žádosti a požadovaných dokladů, 

− Zpracování dokumentace pro stavební řízení, získání stavebního povolení, 

− Podpis smlouvy o poskytnutí dotace.   

 

Popis aktivit v realizační fázi projektu 

Se zahájením realizace projektu se počítá ve druhé polovině roku 2011 a projekt by měl 

být dokončen v roce 2013. 

 

Realizace vyžaduje následující kroky: 

− Organizace výběrových řízení 

− Realizace stavebních prací a vnitřního vybavení 

− Publicita 

− Etapové zprávy a žádosti o platby 
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Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu                                                                           

Se zahájením provozní části projektu se počítá v první polovině roku 2014, v této době 

by měly být hotovy veškeré stavební práce a prostory muzea by měly být vybaveny a 

přizpůsobeny na vystavování exponátů. 

 

V zařízení budou poskytovány celoroční služby. Stěžejní aktivitou projektu bude zřízení 

trvalé expozice, která bude obsahovat všechny čtyři významné druhy dopravy 

v regionu, počítá se i s expozicí velorexů, a expozicí F. Formánka, který se pokusil 

sestavit první helikoptéru, a své místo v trvalé expozici bude mít i zamýšlený průplav 

Dunaj – Odra – Labe. 

 

Dále budou v objektu výstavní síně, které budou sloužit pro dočasné expozice, které by 

měly být tematicky rozřazené, a počítá se i s organizováním putovních výstav. 

 

Běžnou součástí bude, jak je již dnes v zařízeních podobného typu zvykem, prostor pro 

tvůrčí dílny, doprovodné přednášky a podobně. 

 

Součástí muzea bude i badatelna, sloužící zájemcům o studium historie, a spolu 

s vědeckou knihovnou bude nejvýznamnější částí pro odbornou veřejnost. 

V prostorách přednáškového sálu budou konány přednášky pro školní mládež, různé 

konference či vernisáže. 

 

Co se udržitelnosti projektu týče, tak do investiční i provozní části vstupuje 

veřejnosprávní organizace Město Česká Třebová, která má bohaté zkušenosti s realizací 

nákladných projektů spolufinancovaných z Evropské unie, jako byla například výstavba 

Lyžařského areálu Peklák, nebo právě probíhající výstavba Multifunkčního dopravního 

terminálu Bezručovo náměstí.  

 

Jelikož provozování muzea není činností, která by vykazovala zisk, finanční 

udržitelnost je zaručena městem Česká Třebová, které se zavázalo hradit 

předpokládanou provozní ztrátu, která byla vykalkulována na téměř 3,1 milionu korun, 

ze svého každoročního rozpočtu. 
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Vazba na jiné aktivity a projekty 

Projekt navazuje na projekty, uskutečněné za účelem rozvoje města a podpory 

cestovního ruchu.  

 

Jedná se především o tyto aktivity: 

− Vybudování sportovně rekreačního areálu Peklák 

− Vybudování běžeckých tratí a cyklotras 

− Výstavba Multifunkčního dopravního terminálu 

− Výstavba zimního stadionu 

− Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu 

− Rekonstrukce budovy kulturního centra 

 

Z tohoto výčtu je zřejmě, že město má velké zkušenosti s nákladnými akcemi, a je zde 

tedy velká záruka kvalitního a účelného zpracování. 

 

Personální zajištění projektu  

Do této záložky je třeba vyplnit informace o projektovém týmu, který se na něm bude 

podílet. Jsou vyžadována jména a příjmení, funkce v rámci projektového týmu a 

případně i název organizace a postavení v organizaci. U každého člena se také uvede 

jeho zapojení při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. Do posledního pole se 

vypisují zkušenosti s relevantními aktivitami. 

 

Realizace bude zajištěna realizačním týmem, který bude sestaven ze zaměstnanců a 

zástupců žadatele a externích odborníků. 

 

Projektový manažer 

Projektový manažer bude zástupcem externího dodavatele. 

Realizační fáze: Projektový manažer bude mít na starosti poradenství při 

realizaci projektu, bude dohlížet na plnění požadavků poskytovatele dotace a 

zpracovávat průběžné monitorovací zprávy a žádosti o platby 

Provozní fáze: Manažer bude mít za úkol zpracování zpráv o udržitelnosti 

projektu. 
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Statutární zástupce města 

Přípravná fáze: Plní funkci zástupce žadatele, podepisuje smlouvy s dodavateli 

v rámci přípravné fázi. 

Realizační fáze: Rozhoduje ve věci smluv s dodavateli. 

Provozní fáze: Nese hlavní zodpovědnost za udržitelnost projektu. 

 

Vedoucí odboru rozvoje města a investic 

Přípravná fáze: Koordinuje přípravy záměru a žádosti o dotaci. 

Realizační fáze: Koordinuje realizaci projektu a zajištění investic, vykonává 

funkci hlavního manažera projektu. 

Provozní fáze: Koordinuje udržitelnost projektu. 

 

Pracovník památkové péče MěÚ Česká Třebová 

Přípravná fáze: Organizuje technickou přípravu projektu a jedná s orgány 

památkové péče. 

Realizační fáze: Zajišťuje projekt z hlediska památkové péče. 

 

Vedoucí finančního odboru 

Přípravná fáze:  Připravuje účetní dokumenty a informace pro podání žádosti. 

Realizační fáze: Ekonom projektu – vedení účetnictví projektu, proplácení 

dodavatelských faktur atp. 

Provozní fáze: Zpracuje podklady pro monitorovací zprávy. 

 

Technický dozor 

Technický dozor bude vybrán z týmu externího dodavatele se zkušenostmi 

s realizací staveb. 

Realizační fáze: Bude provádět technický dozor po dobu stavby. 
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Autorský dozor 

Bude vybrán ze společnosti s bohatými zkušenostmi s přípravou a realizací technických 

projektů dotovaných z EU 

Přípravná fáze: Zpracuje projektovou a realizační dokumentací. 

Realizační fáze: Zajistí dohled nad souladem realizace stavby s projektovou 

dokumentací. 

 

Ředitelka muzea 

Ředitelka Městského muzea s  bohatými zkušenostmi s  provozem dosavadního muzea 

v České Třebové. 

Přípravná fáze: Připraví projekt z hlediska muzejních expozic. 

Realizační fáze: Bude dohlížet na realizaci expozic. 

Provozní fáze: Bude zajišťovat provoz muzea. 

 

Žadatel projektu 

Na této záložce se vyplní informace potřebné k identifikaci žadatele o dotaci. Povinně se 

musí vyplnit položky IČ, DIČ, Název organizace, právní forma, informace o DPH, 

velikosti a typu podniku a typ žadatele. 

 

Název organizace:  Město Česká Třebová 

Právní forma:   Obec 

Plátce DPH:   Ano 

Plátce DPH vzhledem k  

aktivitám projektu:  Ne 

 

Adresa žadatele 

Vyplňuje se oficiální adresa žadatele i adresa pro doručování. 

Název:    Město Česká Třebová 

Sídlo:    Staré náměstí 78 

    560 02 Česká Třebová 

Okres:    Ústí nad Orlicí 

Kraj:    Pardubický 
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Osoby žadatele 

Zde se uvádějí kontakty na osoby jednající za žádající subjekt – statutární zástupce a 

hlavní kontaktní osoba. Musí být zadáno celé jméno, funkce a také telefonní kontakt a e-

mail žadatele.  

 

Roli statutárního zástupce plní starosta města. 

 

Zkušenosti žadatele 

V této záložce žadatel vyplní informace o předchozích projektech, které realizoval, a 

zkušenosti, které jsou ve vztahu k aktuálním projektu relevantní. 

 

Město Česká Třebová má četné zkušenosti se získáváním dotací, nejvýznamnější a 

největší projekty z poslední doby jsou již výše zmíněné výstavby Sportovně rekreačního 

areálu Peklák a Multifunkčního dopravního terminálu Bezručovo náměstí. 

 

Partner projektu  

Žadatel o dotaci může projekt realizovat ve spolupráci s jinými subjekty jak 

soukromými, tak veřejnými, které se budou angažovat v přípravné, realizační, případně 

provozní fázi projektu.  

 

V našem projektu se nepočítá s žádnými partnery. 
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Harmonogram projektu  

V této části je potřeba vyplnit informace týkající se časového plánu projektu – zahájení 

a ukončení projektu i fyzické realizace, její popis. 

 

Činnost Od Do 

Přípravná fáze (1.1.2010 – 30.6.2011) – 18 měsíců 

Jednání s orgány památkové péče, zpracování projektové  
dokumentace a získání územního rozhodnutí 

1.1.2010 31.12.2010 

Zajištění finančních zdrojů na spolufinancování a  
předfinancování projektu 

1.11.2010 31.12.2010 

Zpracování žádosti o dotaci a její podání na Regionální  
radě v Pardubicích. 

1.1.2011 31.1.2011 

Zpracování sloučené dokumentace pro stavební řízení,  
realizace stavby a výběr dodavatele, získání stavebního  
povolení 11.1.2011 30.4.2011 

Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace 1.6.2011 30.6.2011 

Realizace projektu (1.7.2010 – 31.12.2012) –   30 měsíců 

Realizace projektu 1.7.2011 31.12.2013 

Organizace výběrových řízení 1.7.2011 30.11.2013 

Realizace stavebních prací a vnitřního vybavení 1.12.2011 15.11.2013 

Publicita 1.10.2011 31.12.2013 

Etapové zprávy a žádosti o platbu 1.10.2011 31.12.2013 

Provozní fáze (5 let udržitelnosti po ukončení) 

Vytvoření nových pracovních míst u provozovatele   1.1.2014 31.12.2014 

Udržitelnost projektu a zajištění plynulého provozu 1.1.2014 31.12.2018 

Monitorovací zprávy o udržitelnosti   každý rok 31.12.2018 

 

Podpora de-minimis 

Vyplňuje se pouze v případě, že žadatel byl příjemcem podpory de-minimis, což jsou 

finanční prostředky poskytnuté podnikatelům z veřejných rozpočtů v takové výši, která 

neovlivňuje hospodářskou soutěž, a není proto považována za veřejnou podporu. 

 

Žadateli nebyly poskytnuty v předchozích třech letech podpory de-minimis. 
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Další podpory projektu 

Žadatel zde vyplňuje informace o všech dotacích, které by byly poskytnuty v souvislosti 

s daným projektem. 

 

O žádné jiné dotace nebylo ve vztahu k rekonstrukci muzea požádáno. 

 

Hodnoty indikátor ů 

Tyto hodnoty slouží k monitorování výstupů, výsledků a dopadů podpořených projektů 

na rozvoj regionu. Uvádí se zde, co projekt přinese regionu. Na základě těchto 

indikátorů se hodnotí úspěšnost a přínos jednotlivých operačních programů. 

 

Rozpočet projektu 

V této záložce žadatel detailně popíše finanční náročnost jednotlivých položek.U každé 

položky je třeba vyplnit název, počet kusů, cenu za kus a celkem, případně výši 

neinvestičních výdajů. 

 

Přehled financování 

Na této záložce je třeba uvést celkové výdaje projektu, které musí být rozlišeny na 

způsobilé investiční a způsobilé neinvestiční výdaje. Musí být vyplněny i příjmy projektu 

a to i v případě, že jsou nulové. 

       Náklady v Kč     

Celkové zdroje    45 207 152,00 

Celkové způsobilé výdaje   41 968 996,00 

Celkové způsobilé investiční výdaje  38 378 014,00 

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje   3 590 982,00 

Celkové nezpůsobilé výdaje     3 238 156,00 

Příjmy projektu                         0 

Příjmy způsobilé                         0 

Příjmy nezpůsobilé                         0 

Způsobilé výdaje bez příjmů   41 968 996,00 
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 Vlastní podíl žadatele       

 Veřejné prostředky    15 828 854 

 Soukromé prostředky                    0 

 

 Dotace z rozpočtu RR   29 378 297 

  - z toho dotace EU   26 996 272,91 

  - z toho dotace RR     2 382 024,09 

 

Finanční plán 

Finanční plán podává informace o pořadí žádosti o platbu, její předpokládané výši, 

dále je rozlišeno jaká částka připadá na investiční a neinvestiční výdaje.  

 

Pořadí žádosti     01 

Předpokládaná požadovaná částka   
k proplacení dotace RR   10 331 896,00 

Datum předložení žádosti   31.12.2010 

Neinvestiční výdaje    586 851,00 

Investiční výdaje    9 745 045,00 

 

Pořadí žádosti     02 

Předpokládaná požadovaná částka   
k proplacení dotace RR   14 533 937,00 

Datum předložení žádosti   31.12.2011 

Neinvestiční výdaje    825 527,00 

Investiční výdaje    13 708 410,00 

 

Pořadí žádosti     03 

Předpokládaná požadovaná částka   
k proplacení dotace RR   4 492 464,00 

Datum předložení žádosti   31.12.2012 

Neinvestiční výdaje    255 171,00 

Investiční výdaje    4 237 293,00 
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Prioritní téma  

Nejprve je třeba zadat oblast směřování investic v rámci určité hospodářské činnosti, 

žadatel vybere hospodářskou činnost relevantní pro danou činnost, většinou se jedná o 

hospodářskou činnost, kterou žadatel provozuje. Dále žadatel vybírá typ území, podle 

místa, kde se projekt uskutečňuje. 

 

Název prioritního tématu  Cestovní ruch 

Číslo prioritního tématu  46 

Prostředky z EU   26 996 272,91 

Název území    Město 

Číslo území    01 

 

Horizontální téma 

V této záložce žadatel dokládá, že jeho projekt nemá negativní vliv na horizontální 

téma. Vyplňuje pole týkající se vlivu na udržitelný rozvoj a vlivu na rovné příležitosti. 

 

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitost 

Ve stavební dokumentaci je zohledněno vybudování bezbariérového přístupu, což 

zabezpečuje možnost přístupu pro občany se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Zároveň budou zbudována speciální parkovací místa pro občany se zdravotním 

postižením. Uvnitř budovy se bude nacházet výtah, umožňující znevýhodněným 

osobám pohyb v patrech. Provozovatel rovněž zajišťuje rovný přístup k zaměstnancům 

a to bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, sexuální orientaci, světový názor a vyznání. 

 

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj 

Navrhované stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí a při 

výstavbě nebude narušen ekologický systém. Vzhledem k charakteru stavby nebude 

v jejím průběhu vykácen žádný porost. 
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Publicita 

Tato záložka popisuje, jakým způsobem žadatel zajistí publicitu projektu. Vypisují se 

jednotlivá opatření, která budou realizována. Navíc je každý příjemce podpory povinen 

informovat širokou veřejnost o tom, že byl projekt spolufinancován z Evropské unie.  

 

V případě Muzea Česká Třebová bude publicita zajištěna podle stanovených pravidel 

EU. Bude zhotoven billboard, který bude umístěn na staveništi, dále bude zhotovena 

pamětní deska na dokončené stavbě. Informace o muzeu budou také poskytnuty na 

rozšířených webových stránkách a pomocí několika tisíců letáků a informačních 

materiálů včetně překladů do anglického jazyka. 

 

Přílohy projektu  

Tato záložka obsahuje seznam příloh, které jsou pro daný projekt potřeba. 
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4.3 Přílohy žádosti 

Kromě žádosti samotné, která je podávána v elektronické podobě, je nutné vypracovat 

několik příloh, které jsou povinné ke splnění formálních náležitostí žádosti. 

Povinné přílohy jsou následující: 

- Doklady o právní subjektivitě žadatele 

- Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 

- Podrobný položkový rozpočet projektu 

- Studie ekonomického hodnocení projektu 

- Dokumenty vydané v souladu se stavebním zákonem  

- Projektová stavební dokumentace 

- Doklad o prokázání vlastnických vztahů 

- Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí 

- Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000 

- Soulad s rozvojovými strategiemi 

- Doklad o partnerství   

- Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou 

památku 

- Stanovisko orgánu státní památkové péče 

- Čestné  prohlášení  o  podpoře  de  minimis  a  vnitrostátní  regionální  

investiční podpoře 

- Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy 

- Rozhodnutí  zřizovatele  o  nabytí majetku,  který  získá  příspěvková 

organizace z dotace, do jejího vlastnictví 

- Potvrzení návaznosti na projekt podporovaný v rámci IOP36 

 

Nejobsáhlejší a zároveň nejnáročnější přílohou, kterou je nutné sestavit, je Studie 

ekonomického hodnocení. 

 

 

                                                 
36 Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod [online]. 2007 [cit. 2010-05-17]. 
Regionální operační program NUTS II. Dostupné z WWW: <http://www.rada-
severovychod.cz/file/325>. 
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4.3.1 Studie ekonomického hodnocení 

Žadatel předkládá Studii socioekonomického hodnocení v rozsahu, který je požadován a 

odpovídá typu projektu, o který se jedná. V současné době máme čtyři druhy SEH, které 

se od sebe liší podle typu oblasti podpory, výše celkových nákladů a podle toho, zda 

projekt zakládá veřejnou podporu, nebo nikoli.37 

 

Jelikož projekt Rekonstrukce a dostavba městského muzea Česká Třebová počítá 

s celkovými náklady kolem 45 000 000 Kč a charakter projektu odpovídá oblasti 

podpory 3.1, je potřeba vypracovat Studii ekonomického hodnocení typu B. 

 

Každý typ studie má svou vlastní povinnou osnovu, kterou je třeba dodržet, pro typ B je 

následující: 

1.  Obsah   

2.  Úvodní informace    

3.  Analýza trhu - prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie 

4.  Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění investic plánovaných 

v projektu 

 5.  Potřeba a zajištění oběžného majetku a investic (dlouhodobého majetku) 

 6.  Finanční plán 

7.  Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu 

8.  Řízení rizik 

9.  Podrobné závěrečné hodnocení projektu 

10. Seznam příloh 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod [online]. 2007 [cit. 2010-05-17]. 
Regionální operační program NUTS II. Dostupné z WWW: <http://www.rada-
severovychod.cz/file/327>. 
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Analýza trhu 

Pro úspěch projektu je vždy klíčovou aktivitou analýza trhu. Tato aktivita rozhoduje 

vždy, ať se už jedná o uskutečnění projektu z důvodu využití volných zdrojů, nebo 

uspokojení poptávky. Díky analýze trhu detailně poznáme jeho strukturu, požadavky, 

sílu konkurence a bude nám východiskem pro zpracování marketingové strategie 

projektu a následně i marketingového mixu.38 

 

Jednou z nejpodstatnějších věcí, kterou si musíme uvědomit, je, pro koho bude projekt 

tvořen, kdo budou jeho uživatelé. 

Cílovými skupinami u projektu Městského muzea jsou především: 

• turisté a návštěvníci města Česká Třebová 

• žáci a studenti (doplnění vzdělání) 

• odborná veřejnost 

• občané města Česká Třebová 

 

Marketingový mix  

Marketingový mix je tvořen čtyřmi základními složkami, které jsou na sobě vzájemně 

závislé, a je třeba jim věnovat pečlivou pozornost. 

 

,,Marketingový mix sestává ze všeho, čím firma může ovlivnit poptávku po svých 

produktech.“39 Zřejmě nejpoužívanější metodou tvorby marketingové mixu je tvorba 

pomocí čtyř proměnných – tzv. 4P. 

 

 Produkt (produkt) 

− V muzeu budou poskytovány trvalé expozice, expozice dočasné a 

badatelna. 

 

 

 

 

                                                 
38 FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan . Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha : GRADA 
Publishing, a.s., 2005, s 34. 
39 MIROSLAV, Foret, et al. Marketing - základy a postupy. Praha : Computer Press, 2001, s 29. 
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 Cena (price) 

− Ceny vstupného byly vykalkulovány na základě současných cen 

Vstupné Cena 

Dospělí - expozice   40 Kč 

Dospělí -  krátkodobé výstavy 20 Kč 

Děti nad 6 let, studenti, senioři - expozice 30 Kč 

Děti nad 6 let, studenti, senioři – výstavy 10 Kč 

Děti do 6 let   zdarma 

Rodiny  s dětmi   80 Kč 

Skupinové vstupné   zvýhodnění 2 členů doprovodu - zdarma 

Badatelna   zdarma, v případě návštěvy expozic za cenu  

pro veřejnost 

  

Distribuční kanál (place) 

− Provozovatelem bude příspěvková organizace Městské muzeum Česká 

Třebová. 

 

 Propagace (promotion) 

− Propagaci projektu bude věnována velká pozornost a bude se jednat 

především o označení staveniště, areálu, oznámení a inzerce v tisku, 

informace na webových portálech a informačních center přilehlých měst 

atp. 

− Všechny formy propagace se budou řídit Pravidly publicity ROP NUTS 

II Severovýchod. 
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Technické a technologické řešení projektu 

Technické a technologické řešení projektu je velmi složité  na zpracování, jeho tvorba 

vyžaduje vysoké odborné znalosti, proto by tvorba důležitých podkladů odborných měla 

být zadána kvalifikovaným firmám. 

• Architektonická studie ,,Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká 

Třebová“ 

• Projektová dokumentace pro řízení ,,Rekonstrukce a přístavba Městského 

muzea Česká Třebová“ 

• Standardní nedestruktivní stavebně – historický průzkum  

• Pro výstavbu je také nutné získat potřebná povolení. Pro náš projekt již byla, 

případně budou získána tato povolení: 

• Územní  rozhodnutí  s nabytím  právní  moci  na  přístavbu  muzea  a  přípojky  

na  sítě technické infrastruktury – sdělovací vedení, plyn a kanalizaci 

• Sdělení odboru výstavby MěÚ Česká Třebová, že  rekonstrukce stávající 

nemovitosti čp. 11  na  stavební  parcele  č.  70  není  předmětem  žádného  

územního  řízení 

• Závazné  kladné  stanovisko  odboru  rozvoje města  a  investic MěÚ Česká 

Třebová,  jako příslušného  orgánu  státní  památkové  péče  k projektu 

• Stavební povolení společné pro vestavbu proluky i rekonstrukci historického 

objektu. 

 

Finanční plán 

Sestavení finančního plánu je jako u každého podnikatelského záměru jednou ze 

stěžejních úloh při realizaci projektu, případně žádosti o dotaci. V našem případě jde 

především o stanovení a specifikaci nákladů v investiční fázi projektu, poté určujeme 

průběh a výši nákladů a výnosů v provozní fázi jak na straně žadatele, tak na straně 

provozovatele. Dále je třeba naplánovat změnu stavu majetku a zdrojů finančního krytí 

na straně žadatele. Poslední částí finančního plánu je sestavení cash-flow v investiční a 

provozní fázi. 

Na straně provozovatele ani žadatele nevzniknou v realizační části projektu žádné 

příjmy. Ze sestaveného rozpočtu investiční fáze projektu vyplývá, že je počítáno s 

celkovými výdaji ve výši přes 45 000 000 Kč.  
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Veškeré tyto výdaje jsou rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé dle závazných pravidel 

vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj. Členění způsobilých a nezpůsobilých 

výdajů je kritické, jelikož způsobilé výdaje musí být v souladu s předpisy Evropské unie 

a České republiky, a také musí odpovídat zaměření operačních programů. 

 

Z celkových způsobilých výdajů - 41 968 996 Kč – bude 30% spolufinancováno 

z prostředků vlastního rozpočtu města. 

 

Nezpůsobilé výdaje ve výši  3 238 156 Kč budou financovány v plné výši městem 

Česká Třebová.  

 

Co se týče předfinancování projektových výdajů (cca 4,5 mil. Kč), tak tato částka bude 

vrácena po přijetí poslední platby dotace. 

 

Jelikož se jedná o veřejně prospěšný projekt, Město Česká Třebová souhlasilo s krytím 

případných ztrát v provozní fázi projektu a je zavázáno tyto finanční ztráty zohlednit při 

sestavování svého každoročního rozpočtu. 

 

Popis očekávaného společenského přínosu 

V této části by měl být posouzen vliv projektu na okolí a subjekty v jeho okolí 

sousedící. Popisuje se vliv a přínos nejen pro investora, ale také pro cílové skupiny, 

žadatele, region, kvalitu výstupu a nabízených služeb.  

 

Jelikož je projekt Městského muzea projektem veřejně prospěšným, největší přínos by 

měl být právě společenského charakteru.  

 

Návštěvníci a uživatelé projektu by měli nejčastěji přijíždět z přilehlých měst – 

Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a okolí. Samozřejmě jimi budou i obyvatelé České 

Třebové, vzhledem k možné kombinaci krátkodobých výletů spojených 

s cykloturistikou, případně návštěvou dalších památek ve městě. 
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Ostatní subjekty, kromě žadatele, jimž poplynou výhody by měly být především 

podnikatelé v území dopadu, školy v okolí, organizace spolupracující s muzeem, či 

občané města a okolí. 
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ZÁVĚR 

 

Záměrem mé bakalářské práce bylo navrhnout projekt, který by byl schopný získat 

finanční podporu z Evropské unie. Konkrétně jsem se zaměřil na projekt Rekonstrukce 

a dostavba Městského muzea Česká Třebová a získání dotace z Regionálního 

operačního programu NUTS II Severovýchod, oblasti Cestovní ruch. 

V teoretické části jsem se zaměřil na přiblížení systému dotační politiky Evropské unie, 

její nástroje, cíle a podmínky především v aktuálním programovém období 2007 – 

2013. 

Praktická část je věnována již zmíněnému projektu Městského muzea s důrazem na 

vyplnění dotační žádosti pomocí aplikace BENEFIT7,  která je volně dostupná všem 

zájemcům, a tudíž jsem si mohl její vyplnění bezproblémově vyzkoušet. Jelikož 

vyplnění žádosti není jedinou náležitostí, věnuji se také částečně specifikaci povinných 

příloh, které musí žadatel předložit s důrazem na Studii ekonomického hodnocení. 

Lze potvrdit, že i přes časovou a administrativní náročnost přípravy projektu, má Česká 

republika v současném programovém období ojedinělou příležitost čerpat finanční 

prostředky z EU v takto vysoké míře. Spolufinancování projektů ze zdrojů Evropské 

unie je velkou šancí pro všechny, jejichž projekty by byly z důvodů vysoké finanční 

náročnosti v podstatě nerealizovatelné. I přes vysokou míru spoluúčasti EU je ovšem 

nutné mít zajištěny finanční prostředky ve vysoké míře, jelikož proplácení dotací 

probíhá zpětně, až po ukončení projektu a ověření splnění všech požadovaných 

podmínek.  
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