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Abstrakt 

Tato bakalářská práce přispívá k pochopení problematiky, zabývající se 

přípravou projektů financovaných z fondů Evropské unie. Konkrétním projektem je zde 

modernizace letního koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm, jehož současný stav je 

nevyhovující. Teoretická část se zabývá specifikací strukturálních fondů a rozdělením 

operačních programů v České republice. V praktické části je řešen konkrétní projekt. 

 
 
Abstract 
 

This bachelor´s thesis contributes to understand questions connected with project 

preparation that is financed from EU funds. Concrete project is modernization of open-

air swimming pool in Rožnov pod Radhoštěm, whose current state is unsuitable. 

Teoretical part deals with structural funds specification and alocation of the operation 

programs in Czech republic. Practical part solves concrete project.   
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ÚVOD 
 
 
 Město Rožnov pod Radhoštěm je od svého založení jedním z hlavních 

turistických středisek ve svém okolí. Původně to bylo turisty velmi oblíbené lázeňské 

město, postupně funkce lázní mizela a dnes už je Rožnov znám díky Valašskému muzeu 

v přírodě, které v roce 1995 získalo statut Národní kulturní památka. Je tedy potřeba 

podporovat význam tohoto turistického střediska jak kulturním bohatstvím, tak i jako 

středisko zábavy a sportu. V zimním období turisty láká blízké pohoří Beskyd, v jehož 

srdci Rožnov leží a v letních měsících jsou to jak již zmiňované Valašské muzeum 

v přírodě, tak turistické stezky, ale i příjemná dovolená v tomto malebném městečku.  

 Úroveň místních hotelů, penzionů ale i campingů je na docela vysoké úrovni. 

Ovšem vybavenost a rozmanitost místních koupališť a vodních aktivit je v Rožnově 

velmi omezená a oproti koupalištím a aquaparkům v okolních městech je absolutně 

nedostačující.  

 Ve své bakalářské práci se budu zabývat touto problematikou a především tedy 

financováním těchto aktivit, spějících k zatraktivnění místního koupaliště. V období 

2007 – 2013 se pro Českou republiku již podruhé naskytla příležitost čerpat finance ze 

zdrojů Evropské unie, a proto jsem se rozhodla navrhnout projekt rožnovského 

koupaliště tak, aby bylo možno jej spolufinancovat právě z dotací Evropské unie. Tato 

problematika je aktuální a odborníky i laickou veřejností velmi diskutovaná, proto píši 

svou bakalářskou práci právě na toto téma. 
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1. CÍLE A POSTUPY BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 
Jako obyvatelka města Rožnova pod Radhoštěm se neustále potýkám s tím, že 

místní koupaliště není vyhovující jak po technické stránce, tak i jako sportovní a 

zábavní vyžití v letních měsících. Je to způsobeno zastaralou vybaveností koupaliště a 

nesnadností vyřešení tohoto problému. Pochopitelně jde o velmi finančně náročný 

problém, a tak se nabízí možnost využití zdrojů, které nám Evropská unie nabízí. Avšak 

tyto zdroje jsou omezené a nepokryjí tedy veškeré náklady na rekonstrukci koupaliště, 

proto bude také potřeba podpory z kapitol městského rozpočtu.  

Cílem mé bakalářské práce je tedy popsat možnosti získání finanční podpory 

z Evropské unie, potřebné k modernizaci nevyhovujícího letního koupaliště. K tomu 

bude potřeba vylíčit, jak by měl vypadat bezchybný projekt a naznačit, jaké potřebné 

dokumenty a povolení je třeba zajistit, aby se projekt vůbec zařadil mezi čekatele na 

finanční injekci z EU. Tato rekonstrukce bude prospěšná jak pro místní obyvatele a 

turisty, tak pro městský rozpočet, protože koupaliště patří společnosti Krytý bazén 

Rožnov spol. s r. o., jehož zakladatelem a jediným společníkem je právě město Rožnov 

pod Radhoštěm.  

V teoretické části se zaměřím na možnosti získání finančních prostředků z fondů 

Evropské unie, popíši jednotlivé operační programy a cíle, kterých má být pomocí 

těchto strategických dokumentů dosaženo. Přiblížím Regionální operační program, do 

kterého spadá projekt rekonstrukce Rožnovského koupaliště a jeho prioritní osy. 

V praktické části se budu zabývat popisem samotného koupaliště, jeho 

dispozicemi, jeho současným stavem a pomocí časové řady znázorním vývoj 

návštěvnosti koupaliště v uplynulých deseti letech. Naznačím, jak by měla vypadat 

studie proveditelnosti a projektová žádost podle internetové aplikace BENEFIT7, aby 

byl projekt formálně i věcně připraven k získání dotace z Evropské unie. 
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2. TEORETICKÝ PŘEHLED 

 

Zájemci o finanční prostředky se mohou se svými projekty a žádostmi obracet 

v rámci České republiky na státní rozpočet či žádat podporu z krajů, obcí nebo od 

dalších subjektů. Pro projekt modernizace koupaliště v Rožnově se však budu v této 

práci zabývat dotacemi z EU.  

 

2.1. Dotace z Evropské unie 

 
Pro Českou republiku se od vstupu do EU v roce 2004 již podruhé naskytla 

příležitost čerpat finanční prostředky pro své investiční či neinvestiční projekty ze 

zdrojů EU. První období bylo od vstupu do EU v roce 2004 do roku 2006. Na 

programové období 2007-2013 je nabídnuto 26,69 miliard €, tedy přibližně 752,70 

miliard Kč. Česká republika k těmto prostředkům musí uvolnit navíc ještě 132,83 

miliard Kč, jelikož Evropská unie je ochotna financovat maximálně 85% způsobilých 

výdajů, některé operační programy až 90%. Podle pravidla n + 2 musí být toto období 

vyúčtováno nejpozději do konce roku 2015. (10) 

  

2.1.1. Regionální politika Evropské unie 

Jde o prostředek, kterým se Evropská unie snaží o dosažení rovnoměrného 

rozvoje všech členských států EU včetně jejich regionů. 

Rozvojem je zde myšlen jak hospodářský růst, tak i společenské zmírňování 

rozdílů na životní a především ekonomické úrovni mezi jednotlivými regiony EU. 

Primárním cílem politiky soudržnosti by měl být jak udržitelný růst, tak inovace a 

především vysoká míra zaměstnanosti. Tyto cíle prosazuje evropská politika 

hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), neboli kohezní politika. Prostřednictvím 

fondů EU by mělo být těchto cílů dosaženo. (14)  
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2.1.2. Fondy Evropské unie 

Fondy Evropské unie jsou hlavním nástrojem regionální politiky EU, jejichž 

prostřednictvím dochází k přerozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé členské 

státy a regiony. Prostředky jsou využívány ke snižování rozdílů mezi jednotlivými 

regiony EU a oblastmi průmyslu. (14) 

Strukturální fondy 

• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Z tohoto fondu jsou financovány regiony méně rozvinuté, především v oblasti 

infrastruktury, rozvoji malého a středního podnikání, výzkumu, životního prostředí a 

vzdělávání. Prostředky z ERDF jsou rozdělovány mezi všechny tři cíle regionální 

politiky EU a množství finančních prostředků vymezených pro tento fond je nejvyšší. 

(4) 

• Evropský sociální fond (ESF) 

Prostředky z toho fondu jsou využívány především pro podporu zaměstnanosti, 

vzdělávání a vytváření pracovních míst. (4) 

• Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF) 

Podporovanými oblastmi tohoto fondu jsou zemědělství a rozvoj zemědělské 

infrastruktury. (4) 

• Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) 

Tento fond je zaměřen na podporu rybářského odvětví. (4) 

 

Fond soudržnosti (FS) 

Oproti strukturálním fondům jsou tímto fondem podporovány pouze investiční 

projekty na úrovni celých států. Prostředky z fondu soudržnosti jsou rozdělovány do 

jednotlivých operačních programů a z těchto jsou pak přerozděleny na určité 

podporované projekty v rámci podpory velkých projektů (výstavba dálnic, železnic, 

vodní doprava a ochrana životního prostředí). (4) 
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2.1.3. Strategické programové dokumenty pro realizaci HSS 

Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) 

V těchto dokumentech jsou obsaženy nejdůležitější priority, kterých má být 

dosaženo v rámci politiky  HSS. (10) 

 

Národní rozvojový plán (NRP) 

Tento dokument popisuje hlavní rozvojové problémy dané členské země a 

tyto dokumenty musí přesně definovat každý členský stát. (10) 

 

Národní strategický referenční rámec (NSRR) 

Dokument, který definuje souznění mezi NRP a požadavky na soudržnost, 

kterou předpokládá SOZS.  

V České republice tento dokument vymezuje základní cíle, systém 

finančních toků z fondů EU pro ČR a definuje operační programy. (10) 

 

Operační programy (OP) 

Strategické dokumenty, které spojují zájem politiky HSS a zájmy 

jednotlivých členských států, které usilují o získání finanční podpory pro své 

regiony. (14) 

 

Názvoslovím územních statistických jednotek jsou jednotlivé regiony rozděleny 

na oblasti podle počtu obyvatel tak, aby odpovídaly příslušnému označení NUTS. Toto 

členění slouží k vzájemnému porovnávání statistických a ekonomických ukazatelů. 

Pro potřeby čerpání podpory z EU musela Česká republika zavést regiony 

soudržnosti, které vznikly sloučením některých krajů, aby tyto regiony odpovídaly 

označení NUTS II. Pro tyto jednotky je vymezen největší podíl finanční podpory.  

 NUTS I – úroveň zemí, makroregionů  

NUTS II – v ČR NUTS II Severovýchod, NUTS II Jihozápad, atd.  

NUTS III – kraje, okresy 

NUTS IV – okresy, mikroregiony 

NUTS V – obce. (6) 
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2.2. Operační programy  

 
Tyto oficiální dokumenty popisují, které problémy chce členský stát v rámci 

programového období prostřednictvím fondů EU vyřešit a tyto programy následně 

schvaluje Evropská komise. OP se dále dělí na prioritní osy, ty se dále skládají z oblastí 

podpory nebo i dále z podoblastí podpory. (14) 

Česká republika pro období 2007-2013 předložila na základě svých cílů 26 

operačních programů. 

1. cíl konvergence 

Tento cíl je zaměřen na ekonomicky méně vyspělé regiony v rámci Společenství 

a přibližování úrovním vyspělejším částem EU. Cíl konvergence je určen pro regiony 

NUTS II, jejichž hrubý domácí produkt na obyvatele nepřesáhl 75% průměru HDP 

Evropské unie. 

 

● Tematické operační programy 

Integrovaný OP 

OP Doprava 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP Podnikání a inovace 

OP Technická pomoc 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

OP Životní prostředí 

Řídícím orgánem těchto operačních programů jsou resortní ministerstva. (14)  

 

● Regionální operační programy 

ROP NUTS II Jihovýchod  

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Severovýchod 

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 
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ROP NUTS II Střední Čechy 

ROP NUTS II Střední Morava 

Řídícím orgánem regionálně zaměřených operačních programů jsou rady 

regionů soudržnosti. (14) 

2. cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Do tohoto cíle spadají regiony, které přesahují limit 75% HDP průměru EU, 

tudíž nemohou být zařazeny v cíli Konvergence. V České republice zde spadá pouze 

hlavní město Praha.  

OP Praha Konkurenceschopnost 

OP Praha Adaptibilita (14) 

3. cíl evropská územní spolupráce 

Zde je podporována spolupráce mezi ČR a regiony, které se nacházejí podél 

vnitřních a některých vnějších pozemních hranic s ČR. 

OP Mezinárodní spolupráce 

OP Nadnárodní spolupráce 

OP Příhraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

OP Příhraniční spolupráce ČR – Polsko 

OP Příhraniční spolupráce ČR – Rakousko 

OP Příhraniční spolupráce ČR – Sasko 

OP Příhraniční spolupráce ČR - Slovensko 

INTERACT 

ESPON 2013. (14) 

 

Město Rožnov pod Radhoštěm je součástí Zlínského kraje a ten náleží spolu 

s Olomouckým krajem pod regionální operační program NUTS II Střední Morava. 

 Tento program se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti a infrastruktury, 

podporuje rozvoj cestovního ruchu a zlepšování podmínek pro podnikatele a zkvalitnění 

života ve městech a na venkově, prostřednictvím odstraňování ekologických potíží a 

zkvalitnění vzdělávání a sociálních podmínek. (14) 
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2.3. ROP NUTS II Střední Morava 

Tento region spadá pod 1. cíl Konvergence. ROP NUTS II Střední Morava je 

spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a alokace pro něj 

bude 483,9 mil. € z celkového rozdělení finančních zdrojů pro všechny regionální 

operační programy. Znění tohoto OP bylo schváleno vládou České republiky 15. 

listopadu 2006 a následně Evropskou komisí dne 3. prosince 2007. (2) 

 ROP SM se skládá ze čtyř prioritních os, které se rozdělují na oblasti podpory, 

jež určují, jaké projekty mohou být podpořeny. (14) 

2.3.1. Řídící orgán 

Řídícím orgánem ROP Střední Morava je Regionální rada regionu soudržnosti 

Střední Morava. Regionální rada má 3 orgány. Výbor RR, který má na starosti 

vyhlašování výzev k předkládání projektových žádostí a jejich schvalování. Statutárním 

orgánem je předseda RR, který mimo jiné podepisuje smlouvy o poskytnutí dotace. 

Výkonným orgánem je úřad RR, který zabezpečuje administraci projektových žádostí a 

jejich konzultace, následnou kontrolu a hodnocení. (12) 

2.3.2. Prioritní osy 

Tabulka 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory ROP SM 

Prioritní osa Oblast podpory 
1 Doprava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 
  1.2 Veřejná doprava 
  1.3 Bezmotorová doprava 
2 Integrovaný rozvoj a obnova 
regionu 2.1 Rozvoj regionálních center 
  2.2 Rozvoj měst 
  2.3 Rozvoj venkova 
  2.4 Podpora podnikání 
3 Cestovní ruch 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 
  3.2 Veřejná infrastruktura a služby 
  3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 
  3.4 Propagace a řízení 

4 Technická pomoc 
4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů 
řídícího orgánu 

  4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu 

Zdroj: vlastní 
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Prioritní osa 1: Doprava 

 Pro prioritní osu Doprava je vyčleněno z evropských fondů 255,1 milionů €, což 

představuje přibližně 38, 8 % celkových prostředků pro ROP Střední Morava.  

 V této ose budou podpořeny projekty zpracovávající projektovou dokumentaci 

na výstavbu a úpravy silnic II. a III. třídy, obchvaty sídel, protiprašná opatření, 

nákup dopravních prostředků a další. (14) 

  

Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

 K této ose může být z fondů EU použito 259 milionů €, což odpovídá 39, 4 % 

ROP SM.  

 Podporovanými aktivitami v této ose jsou projekty zaměřené zejména na 

fyzickou revitalizaci území, což může být např. odstranění nevyužitelných staveb 

nebo obnova a rekonstrukce objektů a na rozvoj sociální infrastruktury, kde může 

patřit vzdělávací infrastruktura nebo infrastruktura pro poskytování zdravotní péče. 

(14) 

  

Prioritní osa 3: Cestovní ruch 

 Pro tuto prioritní osu je připraveno z fondů EU 121, 6 milionů €, což představuje 

18, 5 % prostředků vyčleněných pro ROP SM. 

 V této ose budou podporovány projekty zaměřené na rozvoj a obnovu 

sportovních areálů využitelných zejména na cestovní ruch, vybudování systému 

turistických stezek, rekonstrukce kulturních památek a mnoho dalších aktivit, 

spějících k zatraktivnění turistických středisek. (14) 

  

Prioritní osa 4: Technická pomoc 

 Na prioritní osu Technická asistence je vyčleněno 21, 7 milionů €, což je 3,3 % 

celkových zdrojů pro ROP Střední Morava.  

 Projekty zaměřené na aktivity spojené s řízením programů, výběr projektů, 

zpracovávání studií a analýz, poskytování poradenských a informačních služeb 

budou financovány v rámci této prioritní osy. (14) 
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Graf 1: Rozdělení fin. prostředků pro jednotlivé prioritní osy v ROP SM, v mil. € 

Technická pomoc; 
21,7Cestovní ruch; 

121,6

Doprava; 255,1

Integrovaný rozvoj 
a obnova regionu; 

259,0

 
Zdroj: vlastní 

 

2.3.3. Základní předpoklady k získání prostředků z EU 

Kdo může žádat o podporu 

V každém operačním programu, pro každou oblast podpory jsou 

vymezeni oprávnění žadatelé, kteří se mohou stát příjemci podpory. Základní 

identifikací každého žadatele je jeho IČO. V každé výzvě jsou pak vyjmenováni 

oprávnění žadatelé, kteří mohou o podporu z EU žádat. (6) 

Aktivity, na které může být žádáno 

Žádat o podporu mohou realizátoři jak investičních, tak i neinvestičních 

projektů, které jsou podrobněji zaměřeny na určité oblasti. (6) 

Komu je projekt prospěšný 

Prospěch z projektu se v konečném důsledku může dotknout jak 

zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů, státních i nestátních institucí a firem, 

nezaměstnaných, studentů, podnikatelů, obcí i všech občanů. (6) 
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Způsob žádání o podporu 

Základním předpokladem pro možnost získání podpory ze strukturálních 

fondů je vypracování kvalitního projektu. Každý projekt má určité formální i 

obsahové náležitosti, jež se v jednotlivých operačních programech podstatně liší. 

Je tedy nutné, před vlastní tvorbou tohoto projektu, řádně prostudovat náležitosti 

dokumentace ke konkrétnímu operačnímu programu. Je také nezbytné určit, 

jestli pro daný projektový záměr existuje operační program, oblast podpory a 

také konkrétní výzva. I když se může zdát, že náš projekt se hodí do více 

operačních programů, může se v podmínkách OP vyskytovat celá řada různých 

omezení. Tato omezení jsou již definitivně uvedena v konkrétních výzvách. (6) 

 

2.3.4. Žadatelé  

Žadatelem je takový subjekt, který žádá nebo je oprávněný žádat o dotaci, která 

je obsažena v konkrétní výzvě v rámci strukturálních fondů EU. Žadatel je povinen 

zpracovat projektový záměr včetně všech potřebných příloh. V rámci ROP Střední 

Morava mohou být obecně žadateli: 

• kraje; 

• obce; 

• dobrovolné svazky obcí; 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi; 

• podnikatelské subjekty; 

• nestátní neziskové organizace; 

• vlastníci nemovitostí v památkových zónách 

podle zákonem stanovených právních předpisů. (12) 
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2.4. Projekt 

Projektem se rozumí aktivity, které mají jasně definovaný cíl, je časově omezen 

a vede k určitému jasně vymezenému výsledku, kterého je možno dosáhnout pomocí 

dostupných zdrojů. Projekt je základní stavební jednotkou pro žádání o dotaci. Měl by 

být originální, realistický, logický a velkou pozornost vyžaduje také jeho formální 

úprava. Podle toho, kam jsou finanční prostředky orientovány, se rozlišují projekty na 

investiční a neinvestiční. (9) 

Projekt by měl vystihnout průběh od úplného začátku přípravy záměru až po 

samotnou realizaci.  Původní záměr musí být výstižný a srozumitelný a pomocí zdrojů, 

které by měly být již v projektu popsány, bude dosaženo vytýčených cílů. (5) 

 

2.4.1. Investiční a neinvestiční projekty 

Projekty investičními (tzv. tvrdými) je cílů dosahováno pomocí pořízení 

investičního majetku. Například rekonstrukce stávajícího či výstavba nového objektu. 

Smyslem těchto projektů je mimo jiné provozování veřejně prospěšných aktivit.    

Záměrem neinvestičních projektů (tzv. měkkých) naopak není pořizování 

investičního majetku, to je pouze podpůrnou pomůckou. Tyto projekty jsou zaměřeny 

na oblasti vzdělávání či poskytování sociálních služeb. U projektů neinvestičních se 

výstupy projevují již v průběhu trvání projektu, naopak u projektů investičních až po 

jeho ukončení. (3) 

 

2.4.2. Proces sestavování projektu 

Pro zpracování úspěšného projektu by měl jejich zpracovatel vytýčit cílovou 

skupinu, které se bude projekt týkat a identifikovat potřeby této skupiny. V této fázi je 

nejdůležitější komunikace mezi zpracovatelem a touto skupinou.  

Pakliže jsou již známy záměry a cíle je třeba nalézt partnery, kteří budou 

realizovat dílčí cíle projektu. V rámci EU existuje řada databází, kde jsou informace o 

potenciálních partnerech, vhodných právě k určitým projektům. Těmto partnerům je 

třeba definovat stávající nedostatky v objektu zájmu projektu a analyzovat přesně 

vymezené cíle.  
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Definování problémů je vlastně popis nedostačující stávající situace a analýza 

cílů předpokládá pozitivní změnu v situaci budoucí. V další fázi je třeba formulovat 

strategie, kterými určených cílů společně všechny skupiny chtějí dosáhnout. 

K naplňování pomocí strategií je bezpochyby potřeba znát rozpočet akce a její 

financování.  

Pakliže je projekt úspěšný a obdrží dotaci, je nezbytné se rozpočtu přesně držet a 

financování projektu prokazovat pomocí bezchybného účetnictví či daňové evidence. 

V průběhu celého projektu je nutností průběžná kontrola dosahování dílčích cílů. Aby 

bylo možné na konci změřit úspěšnost dosažených výsledků, je třeba zavést hodnotící 

ukazatele. Výsledkem projektu je určitý produkt, služba či jiný výstup, který cílové 

skupině poskytne určitý přínos. (9) 

 

Tabulka 2: Fáze přípravy projektu 

 

Zdroj: vlastní 
 

Hledání cílové skupiny 

Nalezení vhodných partnerů 

Analýza nedostatků 

Analýza cílů 

Stanovení strategií 

Rozpočet a financování 

Monitoring 

Hodnocení 
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2.5. Výzva k podávání žádostí 

Výzva je oficiální dokument, jehož prostřednictvím se vyzývají žadatelé 

k předkládání projektových žádostí. Výzvy jsou zveřejňovány na různých webových 

stránkách a v tisku, prostřednictvím kompetentního řídícího orgánu příslušného 

operačního programu. Každá výzva má určité náležitosti, které jsou doplněny 

příručkami pro žadatele respektive příjemce. Jsou předkládány k určitému datu nebo 

průběžně, kdy lze žádosti předkládat až do uzavření výzvy. (3) 

2.5.1. Náležitosti výzvy 

Datum vyhlášení výzvy 

Datum, ke kterému výbor Regionální rady regionu soudržnosti, vyhlašuje 

příslušnou výzvu k předkládání projektových žádostí. 

Program, prioritní osy, oblasti a podoblasti podpory 

Zde se uvádí přesná číselná označení a názvy programu, prioritních os, oblastí a 

podoblastí podpory. 

Cíle programu, prioritní osy, oblasti podpory, strategie pro dosažení cílů 

Popis jednotlivých cílů, které je potřeba projektem naplnit v rámci jednotlivých 

operačních programů. (6) 

Podporované aktivity v rámci výzvy a podmínky pro realizaci projektu 

Detailní určení aktivit, které budou v rámci konkrétní výzvy podporovány. Jsou 

zde popsány nejen podporované aktivity, ale také nevhodné aktivity či aktivity, jejichž 

výdaje jsou nezpůsobilé (neuznatelné). 

Uznatelné náklady jsou takové, jejichž úhradu může žadatel nárokovat ze 

strukturálních fondů EU. Neuznatelné výdaje musí žadatel hradit ze svých prostředků. 

V žádosti musí být uvedeny oba dva druhy výdajů, aby bylo možno zjistit celkový 

rozpočet projektu. (3)  

Podmínky pro zpracování a předložení projektové žádosti 

• Soulad projektu s cíli programu; 

• podmínky při zpracování finanční a ekonomické analýzy; 
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• dopracování projektu v oblasti dostatečnosti finančních zdrojů žadatele, 

organizačním zajištění projektu, soulad s legislativou ČR a EU, horizontální 

témata (udržitelný rozvoj a rovné příležitosti); 

• metodické pokyny a instrukce Řídícího orgánu; 

• indikátory výstupů a výsledků a socioekonomické přínosy. 

Oprávnění žadatelé, příjemci 

Vymezení oprávněných žadatelů o podporu, kteří mohou podávat projektové 

žádosti. 

Podmínky poskytování dotace 

Definování místa realizace projektu, maximální délka trvání projektu, typ 

projektu, minimální a maximální výše dotace, která může být příjemci poskytnuta. 

Bodově budou zvýhodněny projekty, které žádají o nižší podíl dotace než je maximálně 

stanovený procentuální poměr.  

Doporučená struktura financování 

Určení procentního poměru dotace z rozpočtu Regionální rady regionu 

soudržnosti a vlastních zdrojů žadatele.  

Způsobilost výdajů 

Konkrétní vymezení aktivit, jejichž výdaje budou zahrnuty do způsobilých 

výdajů. Aktivity, které zde nejsou vyjmenovány, musí být financovány z vlastních 

zdrojů žadatele. 

Alokace finančních prostředků na výzvu pro podoblast podpory 

Ve výzvě je stanovena celková finanční alokace pro určitou podoblast podpory a 

kurz pro přepočet na koruny české.  

Místo a konečný termín pro předkládání projektových žádostí 

Žádosti musí být posílány na místa určená ve výzvě, v obálkách s předepsanými 

náležitostmi a do konečného termínu. 

Kontaktní osoby a informační zdroje 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Rožnov pod Radhoštěm je součástí regionu, ve kterém cestovní ruch hraje 

obrovskou roli. Je tedy potřeba, aby se toto odvětví nadále rozvíjelo. V blízkém okolí 

místního koupaliště bylo nedávno vybudováno lanové centrum a v minulém roce byla 

do provozu uvedena nově postavená multifunkční sportovní hala. Tento rok se 

dokončují práce na rozsáhlé cyklostezce, která měří téměř 40 km. 

Problémem je zde městské koupaliště, které má nevyhovující technický i 

dispoziční stav. V areálu, o celkové výměře včetně vodních ploch 2,2 ha, se nachází 

rekreační bazén pro plavce i neplavce o rozměrech 50 x 20 metrů a hloubce od 0,9 do 

1,4 metru, plavecký bazén s osmi plaveckými drahami 25 x 20 metrů a hloubce 1,2 až 

1,8 metru a dětský bazén 16 x 11,8 metrů o hloubce do 0,3 metru. V letech 2000 a 2001 

zde sice proběhly dvě etapy rekonstrukcí, ale na modernost tohoto objektu neměly tyto 

změny příliš velký vliv. Rekreační bazén byl doplněn o nový systém recirkulace 

bazénové vody. Plavecký bazén byl zcela zrekonstruován a byl z původních 50 x 20 

metrů rozpůlen akumulačními nádržemi, kde v části, která je nyní mimo provoz, je 

v rámci rekonstrukce plánován bazén s vodními atrakcemi. Letní koupaliště je doplněno 

o převlékárny, šatny, sociální zařízení a několik zařízení s občerstvením.  

 

Obrázek 1: Rožnovské koupaliště 

 

Zdroj: vlastní 
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Koupaliště, jehož výstavba začala již v roce 1960, je zastaralé a nejsou zde 

žádné moderní atrakce, které by mohly přilákat nové návštěvníky. Kapacita koupaliště 

je 2700 osob za den. V průměru za letní měsíce koupaliště navštíví asi 460 osob denně, 

což je velmi málo.  

  

Graf 2: Sezónní návštěvnost koupaliště v letech 2000-2009 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Potenciál Rožnovského koupaliště vidím v dobré dopravní dostupnosti a 

v atraktivnosti okolí, kde se mimo jiné nachází několik hotelů, penzionů a campů. Areál 

je situován blízko řeky Bečvy, kde se nyní buduje nová cyklostezka a na druhé straně 

areálu je velké parkoviště. 

Je tedy potřeba využít příležitosti, kterou nám členství v EU přináší. V projektu 

je zamýšleno především vytvoření vodních atrakcí včetně tobogánu a výstavba hřiště 

pro plážový volejbal. Tato rekonstrukce by zvýšila atraktivnost nejen koupaliště, ale i 

města jako celku a podpořila by význam cestovního ruchu. 
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3.1. SWOT analýza 

• Strenghts  silné stránky 

• Weaknesses   slabé stránky 

• Opportunities  příležitosti 

• Threats   hrozby 

 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem pro strategické rozhodování při 

počátečních fázích přípravy projektu. Obsahuje nástin vlivů, které působí na úspěch či 

neúspěch našeho projektu. Jedná se o faktory vnější (příležitosti a hrozby) a vnitřní 

(silné a slabé stránky). Sestavením těchto vlivů do jednoduché tabulky získá subjekt 

ucelený přehled o tom, které nepříznivé faktory je potřeba omezovat, a tím posílit 

význam faktorů pro projekt prospěšných.  

 
Tabulka 3: SWOT analýza 

Silné stránky 

Parkoviště v blízkosti areálu 

Dopravní dostupnost 

Umístění v centru turistických atrakcí 

Dostatečné prostory pro rekonstrukci 

Vlastnictví pozemku 

Slabé stránky 

Nedostatek prostředků k realizaci 

Sezónní provoz 

Závislost na počasí  

Příležitosti 

Možnost získání dotace z EU 

Zvýšení občanské vybavenosti 

Pořádání koncertů a kulturních akcí 

Hrozby 

Finanční krize 

Vliv konkurence v okolních městech 

Zdroj: vlastní 

 

V této analýze je mnoho silných stránek i příležitostí, které pozitivně ovlivňují 

projekt, ale jsou zde i slabé stránky a hrozby, které by se měly eliminovat. Bohužel 

počasí se ovlivnit nedá, avšak vliv tohoto ukazatele zmírňuje fakt, že firma je 

vlastníkem také krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm, kde se naopak návštěvnost 

při špatném počasí zvyšuje.  
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHU 

ŘEŠENÍ 

 

4.1. Cíle projektu a jeho potřebnost 

Hlavním cílem tohoto projektu je zatraktivnění města, zvýšení občanské 

vybavenosti, růst nabídky volnočasových aktivit a podpora cestovního ruchu 

v mikroregionu Rožnovsko. V Rožnově pod Radhoštěm jsou pouze tři venkovní 

koupaliště pro veřejnost, z nichž dvě jsou osobním vlastnictvím soukromých subjektů. 

V areálu Rožnovského koupaliště je dostatečný prostor pro rozsáhlou modernizaci 

zařízení, jejíž zásluhou by se mohlo zdejší koupaliště přiblížit aquaparkům v okolních 

městech.  

Aktivity projektu: 

●         výstavba tobogánu 

●         modernizace zařízení bazénů  

●         výstavba víceúčelového plážového hřiště 

●         stavební úpravy stávajícího zázemí, včetně výstavby půjčovny kol 

●         stavební úpravy hřiště pro děti a mládež 

 

4.2. Popis výchozího stavu 

Základem při zpracovávání projektu je vyhodnocení výchozího stavu, který 

vymezí oblasti, které je třeba změnit a do kterých chceme investovat. Tento krok je 

mimo jiné také potřebný pro následné srovnávání po samotné realizaci projektu, popis 

nedostatků a subjektů, kterým může projekt prospět a popis strategií a postupů jak 

stanovených cílů dosáhnout. 

Popis problému 

 Rožnovské koupaliště je z hlediska občanské vybavenosti velmi nedostačující. 

Bylo postaveno v šedesátých letech minulého století a od té doby proběhly v areálu 

pouze dvě větší rekonstrukce a to pouze rekonstrukce technického stavu, nikoliv 

modernizace či rozšíření volnočasových aktivit. 
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Popis cílových skupin 

Projekt může prospět všem zájemcům o aktivní trávení volného času v letních 

měsících. Ať se jedná o mládež, dospělé, seniory, rodiny s dětmi, turisty bez ohledu na 

pohlaví, národnost či sociální postavení. 

Popis hlavních cílů a cílů specifických 

Hlavními cíli projektu je vytvoření kvalitního zázemí v letních měsících pro 

venkovní koupání a rozšíření nabídky relaxačních a sportovních aktivit. Specifickými 

cíli jsou podpora cestovního ruchu ve městě, zvýšení atraktivity koupaliště pro místní 

obyvatele, zvýšení nabídky vodních atrakcí, růst počtu návštěvníků a růst 

zaměstnanosti. 

Strategie pro dosažení cílů 

 Zásadním prvkem pro získání dotace je zpracování bezchybného projektu, který 

žadateli zpracuje specializovaná firma. Po případném získání dotace žadatel bude 

realizovat projekt podle projektové dokumentace. 
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4.3. Studie proveditelnosti  

Žadatel: Krytý bazén Rožnov spol. s r. o., Moravská 1787, Rožnov pod Radh., 756 61 

Datum zpracování: duben 2010  

 

4.3.1. Základní identifikační údaje 

Tato studie proveditelnosti je vypracována pro posouzení žádosti o získání 

dotace z ROP Střední Morava v programovém období 2007 – 2013 za účelem 

modernizace letního koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm. Výstupem této studie je 

posouzení realizovatelnosti investičního záměru a zhodnocení podkladů modernizace 

Rožnovského koupaliště. 

Záměrem tohoto projektu je zvýšení občanské vybavenosti místních obyvatel, 

rozšíření nabídky cestovního ruchu pro místní i turisty jak tuzemské tak i zahraniční. 

Předpokladem je skutečnost, že venkovní koupání je vhodnou letní aktivitou, která po 

modernizaci poskytne návštěvníkům doplňkové vodní atrakce jako masážní trysky a 

tobogány. Mimo to bude areál poskytovat zázemí pro sport na pískovém hřišti. 

Studii proveditelnosti jsem vypracovala v průběhu dubna 2010 a jsou zde 

využity základní postupy pro elementární pohled na připravovaný projekt. Studie je 

vytvořena tak, aby odpovídala Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Střední 

Morava, prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura 

a služby. 

 

Tabulka 4: Návaznost projektu na ROP Střední Morava 

Název projektu Rožnovské koupaliště 

Dotační program ROP NUTS II Střední Morava 

Prioritní osa 3. Cestovní ruch 

Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 

Podoblast podpory 3.3.3 Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 5: Základní identifika ční údaje o žadateli 

Žadatel Krytý bazén Rožnov spol. s r. o. 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 

DIČ 

49606361 

CZ49606361 

Plátce DPH ANO 

Adresa Moravská 1787 

Rožnov pod Radhoštěm 756 61 

E-mail roznovsky@krytybazen.cz 

Statutární zástupce Stanislav Zlámal, jednatel společnosti 

Telefon 571 657 594 

www stránky http://www.krytybazen.cz 

Zdroj: vlastní 

 

4.3.2. Výsledky analýzy projektu 

Název projektu    Rožnovské koupaliště 

Náklady 

Náklady projektu celkem v Kč  22 021 000,- 

Způsobilé náklady projektu v Kč  22 021 000,- 

Veřejné zdroje      5 505 250,- 

Strukturální fondy    16 515 750,- 

Horizontální témata 

Vliv projektu na rovné příležitosti  Pozitivní 

Vliv projektu na životní prost ředí  Neutrální 

Vliv projektu na udržitelný rozvoj  Neutrální 

Dopad na zaměstnanost 

Počet nových pracovních míst  3 
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Harmonogram projektu  

Předinvestiční fáze    04/2010 – 08/2011 

Investiční fáze    10/2011 – 06/2012 

Provozní fáze     07/2012 

 

4.3.3. Analýza ekonomické situace žadatele 

Přílohou každé studie proveditelnosti musí být analýza ekonomického postavení 

žadatele. K této analýze je potřeba finanční výkazy za alespoň dva poslední účetní roky. 

Z finanční analýzy je evidentní, zda je žadatel způsobilý k žádosti o dotaci. 

 

4.3.4. Informace o místě realizace projektu 

Město Rožnov pod Radhoštěm je turistickou oblastí, jež se nachází v srdci 

malebných Moravskoslezských Beskyd, na severovýchodě České republiky ve 

Zlínském kraji, kde se rozkládá na samotném úpatí nejnavštěvovanější hory tohoto 

pohoří – Radhošť (1129 m. n. m.). Nachází se ve středu Beskyd a Vsetínských vrchů na 

obou březích řeky Bečvy. Turisty nejnavštěvovanější atrakcí ve městě je Valašské 

muzeum v přírodě, které má tři části – Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská 

dolina. První zmínka o Rožnově je z roku 1267. V 18. století se Rožnov proslavil díky 

věhlasným klimatickým lázním, které ve 20. století zanikly. (11) 
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4.3.5. Lokalizace projektu 

Stát    NUTS I  Česká republika 

Region soudržnosti    NUTS II  Střední Morava 

Kraj     NUTS III  Zlínský 

Okres    NUTS IV  Vsetín 

Obec    NUTS V  Rožnov pod Radhoštěm 

 

Obrázek 2: Umístění objektu v Rožnově pod Radhoštěm 

 
 
                    Skanzen   Koupaliště  Camping Rožnov 
 Zdroj: mapy.cz 
 

Obrázek 3: Objekt Rožnovského koupaliště 

 

 

 

 

 
 
 
 

Zdroj: mapy.cz 
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4.3.6. Popis fází projektu 

Realizace projektu obsahuje tři části: 

1. Předinvestiční fáze – přípravná fáze 

Jedním z prvních kroků přípravy projektu je definování výchozího stavu a 

formulování cílů projektu, tak aby na konci realizace bylo možno tyto cíle srovnat 

s dosaženým stavem.   

Přípravná fáze obsahuje: 

• definici problému či nedostatku; 

• zhodnocení možností žadatele a alternativ projektu; 

• rozhodnutí o realizaci;  

• projektové dokumentace, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního 

povolení; 

• vypracování žádosti o dotaci; 

• výběrová řízení na dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách. Náklady na výběrové řízení jsou považovány za 

náklady způsobilé. 

2. Investiční fáze 

V této fázi je podstatou samotná realizace stavebních prací a kompletní výstavba 

objektu a aktivity s nimi spojené. Tato fáze je plánovaná od 1. října 2011 do 29. 

června 2012. Investiční fázi ukončuje vlastní předání objektu a zahájení zkušebního 

provozu. 

3. Provozní fáze 

V této fázi dochází k využívání konečného výsledku projektu, tedy vlastní 

provoz koupaliště. Zahájení zkušebního provozu by mělo být v létě 2012. Do této 

fáze nespadá pouze užívání objektu návštěvníky, ale taky provozní činnost 

zaměstnanců. 
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4.3.7. Časový harmonogram  

Tabulka 6: Harmonogram fází projektu 

Předinvestiční fáze Příprava a dokumentace projektu 

Zpracování územního rozhodnutí 

Zpracování stavebního povolení 

Zpracování žádosti 

Posouzení žádosti 

Výběrové řízení 

4 měsíce 

2 měsíce 

1 měsíce 

1 měsíce 

3 měsíce 

4 měsíce 

Investiční fáze Stavební činnost  9 měsíce 

Provozní fáze Provoz, administrativa 2 měsíce 

Zdroj: vlastní 
 

4.3.8. Členění výdajů 

Členění výdaj ů v Kč 
Kód Název výdaje 

Investi ční Neinvesti ční 
01 Řízení projektu  0,00 0,00 

02 Publicita projektu  35 000,00 

02.01 Konference/semináře (honoráře, ostatní služby)     

02.02 Publicita (informační tabule, pamětní desky)            35 000,00 

02.03 Marketing     

03 Nákup služeb  86 000,00 

03.01 Audit a odborné znalecké posudky     

03.02 Poradenství - finanční, ekonomické, právní, 
technické 

    

03.03 Překlady a tlumočení     

03.04 Výběrová řízení             86 000,00 

04 Náklady na stavební část a nákup technologií 21 900 000,00 0,00 
04.01 Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost) 250 000,00 0,00 

04.01.01 Autorský dozor     

04.01.02 Technický dozor 250 000,00   

04.01.03 Archeologický dohled      

04.01.04 Koordinátor BOZP     

04.02 Pořízení pozemk ů      
04.03 Pořízení staveb     
04.04 Dokumentace k projektu  0,00 0,00 

04.04.01 Studie proveditelnosti     

04.04.02 Projektová dokumentace     
04.05 Stavební části stavby 15 950 000,00   

04.05.01 Oprava rekreačního bazénu 6 200 000,00   

04.05.02 Dětské hřiště 800 000,00   

04.05.03 Relaxační bazén 5 150 000,00   

04.05.04 Výstavba půjčovny kol 1 800 000,00   
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04.05.05 výstavba vstupu 1 100 000,00   

04.05.06 Volejbalové hřiště 900 000,00   
04.06 Technologická za řízení  5 700 000,00   

04.07 Nákup DNM (patenty, licence)     

05 Jiné náklady 0,00 0,00 

05.01 Výdaje v naturáliích (nemovitosti, stavební práce)     

05.02 Ostatní (specifikujte)     

22 021 000,00 0,00 
09 Způsobilé výdaje celkem 

22 021 000,00 
        

    
10 Nezpůsobilé výdaje celkem 

0,00 
        
11 Celkové výdaje projektu 22 021 000,00 

 

Analýza poptávky 

Mezi obyvateli města Rožnova pod Radhoštěm, i mezi ubytovanými 

návštěvníky města je zřejmá poptávka po moderním letním koupališti. Tato poptávka 

bude uspokojena pomocí realizace projektu na modernizaci stávajícího objektu 

Rožnovského koupaliště. 

Očekávání místních občanů i turistů 

• Nabídka vodních atrakcí pro všechny věkové skupiny 

• Rozšíření sportovních příležitostí ve městě 

• Nová nabídka relaxačních a kondičních aktivit 

• Rozšíření nabídky volnočasových aktivit 

• Bezpečnost, hygiena a komfort 

• Nové příležitosti pro zaměstnání 

• Zvýšení počtu návštěvníků města 

 

4.3.9. Konkurence 

Pro Rožnovské koupaliště je v současné době konkurence jakékoliv venkovní 

koupaliště či možnost přírodního koupání v okolí města. Krytý bazén v Rožnově pod 

Radhoštěm do konkurence nezapočítávám, jelikož vlastník je stejný jako u 

Rožnovského koupaliště. Předností plánovaného projektu je moderní prostředí pro 

sport, relaxaci a trávení volného času. 

 



37 
 

Současná zařízení v okolí města 

Koupaliště Camping Rožnov – vzdálené od koupaliště 100 metrů. Koupaliště je sice 

vyhřívané, ale velikostí je nedostačující a nejsou zde žádné vodní atrakce. 

Hotel Relax -  součástí nedalekého hotelového komplexu je koupaliště pro veřejnost. 

Nevýhodou tohoto koupaliště je nedostatečná kapacita objektu. 

Aquapark Valašské Meziříčí – nově zrekonstruovaný areál venkovního i krytého 

koupání. Valašské Meziříčí je vzdáleno od Rožnova 15 km. V areálu jsou i 

nabídky sportovních aktivit. 

Aquapark Frenštát pod Radhoštěm – 20 km od Rožnova pod Radhoštěm. Areál nabízí 

širokou škálu moderních atrakcí pro všechny věkové kategorie. 

 Přehrada Horní Bečva – přehrada dříve sloužila jako ochrana obcí před povodněmi, 

nyní je po několika opravách využívaná k rekreaci. 

 

Poptávka občanů Rožnova pod Radhoštěm není zcela uspokojena nabídkou 

možností letního koupání. Jediná centra vodních sportů a možnosti relaxace 

v moderním prostředí jsou od Rožnova vzdáleny minimálně 15 km. Tato situace 

neodpovídá perspektivě turistického centra, které navštěvují turisti nejen z České 

republiky, ale i z Německa, Slovenska a především z Holandska. Realizací projektu 

modernizace Rožnovského koupaliště se zvýší nabídka venkovního koupání, přičemž 

nebude mít za následek zánik ostatních koupališť v okolí. 

 

4.3.10. Rizikové faktory projektu 

V průběhu všech fází projektu existují faktory, které mohou průběh projektu 

ovlivnit. Jde o vlivy jak pozitivní, tak především negativní. V této části se zaměřím 

hlavně na negativní vlivy – rizika.  

Technická rizika 

• Nedostatky v dokumentaci (nedostatečně zpracovaný projekt, nevyhovující 

žádost, neudělení stavebního povolení) 

• Neschopnost zajištění kvalitního materiálu či dodavatelů 

• Nekvalitní práce 

• Nedodržení termínů 
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Legislativní rizika 

• Změna zákonů, vyhlášek či předpisů 

Finanční rizika 

• Nepřidělení dotace 

• Nedostatečné finanční zdroje v čase realizace 

• Změny cen stavebních prací, materiálů či služeb 

 

4.4. Žádost podle aplikace Benefit7 

Identifikace operačního programu 

Číslo operačního programu:   CZ.1.12 

Název operačního programu:   ROP NUTS II Střední Morava 

Číslo prioritní osy:     3.  

Název prioritní osy:    Cestovní ruch 

Číslo oblasti podpory:    3.3 

Název oblasti podpory:    Podnikatelská infrastruktura a služby 

Číslo výzvy, název výzvy:  

Výzva pro tento typ projektu byla vyhlášena naposledy 7. 9. 2009 a očekává se 

opět na začátku roku 2011. 

Typ účetní jednotky:    Pro podnikatele 

Projekt  

Název projektu:     Rožnovské koupaliště 

Datum zahájení projektu:   01. 04. 2010 

Datum ukončení projektu:   31. 08. 2012 

Doba trvání projektu:   29 měsíce 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 22 021 000,00,- 

Zakládá projekt veřejnou podporu: Ne 

Stručný obsah projektu:  

Modernizace stávajícího objektu letního koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm. 
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Žadatel 

Název žadatele:  Krytý bazén Rožnov spol. s r. o.  

IČ:      49606361 

DIČ:      CZ49606361 

Oficiální adresa žadatele: Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm 

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Stanislav Zlámal 

Telefon hlavní kontaktní osoby:  571625405 

Email hlavní kontaktní osoby:  s.zlamal@krytybazen.cz 

 

1. Projekt 

Projekt počítá s výběrovým řízením:      Ano 

Projekt má partnera:        Ne 

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:          Ne 

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – rovné  
Příležitosti:         Ano 

 

2. Dopady a místa realizace 

Území dopadu: 

Kód území dopadu:  Název území dopadu:  Spadá pod: 

CZ072    Zlínský kraj   Střední Morava 

CZO724    Zlín    Zlínský kraj 

CZ0723544841   Rožnov p. R.   Zlín 
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Místo realizace NUTS5: 

Kód NUTS5:    Název NUTS5:    Spadá pod: 

CZ0723544841   Rožnov pod Radhoštěm  Vsetín 

Realizované investice NUTS3: 

Kód NUTS3:    Název NUTS3:    Podíl v %: 

CZ072    Zlínský kraj    100 

Adresa místa realizace projektu: 

Objekt Rožnovské koupaliště bude umístěn v katastrálním území Rožnov pod 

Radhoštěm, ul. Horní Paseky. 

 

3. Popis projektu 

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu: 

Občané Rožnova pod Radhoštěm pociťují nedostatek v možnosti venkovního 

koupání v letních měsících. Tento problém ovlivňuje nejen spokojenost občanů, ale 

také návštěvnost města. 

Cíle projektu: 

Předmětem navrhovaného projektu je modernizace stávajícího koupaliště. 

Projekt je zaměřen jak na místní občany, tak i na turisty, kteří navštěvují toto 

centrum cestovního ruchu, jenž město Rožnov pod Radhoštěm bezpochyby je. Ve 

městě je moderní pouze krytý bazén. 

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpor: 

Projekt je v souladu s ROP NUTS II Střední Morava, prioritní osou 3 Cestovní 

ruch, oblastí podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby. 

Popis aktivit v přípravné fázi projektu: 

definice problému či nedostatku; 

zhodnocení možností žadatele a alternativ projektu; 

rozhodnutí o realizaci;  

projektové dokumentace, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení; 

vypracování žádosti o dotaci; 

výběrová řízení na dodavatele. 
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Popis aktivit v realizační fázi projektu: 

V této fázi dojde k samotné realizaci stavebních prací a technologických 

dodávek za účelem kompletní výstavby projektu. 

Popis aktivit v provozní části a způsob udržení výsledků projektu: 

Tato fáze zahrnuje vlastní užívání výstupů projektu. 

Připravenost projektu k realizaci: 

Projekt je ve fázi zhodnocení možností žadatele a alternativ projektu. 

Vazba na jiné aktivity a projekty: 

Projekt nemá vazbu na jiné aktivity a projekty. 

 

4. Personální zajištění projektu  

Pořadí člena týmu:    001 

Titul p řed jménem: 

Příjmení:      Zlámal 

Jméno:      Stanislav 

Titul za jménem: 

Funkce v rámci projektového týmu:  člen týmu 

Název organizace:    Krytý bazén spol. s r. o. 

Funkce v rámci organizace:   jednatel společnosti 

Zapojení člena při přípravě projektu:   

konzultace předinvestiční přípravy stavby. 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

řešení provozních problémů vzniklých při realizaci. 

Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 

řešení technických problémů provozu. 

 

5. Žadatel projektu 

Validní dle ARES: Ano 

Název žadatele:    Krytý bazén spol. s r. o. 

IČ:      49606361 

DIČ:     CZ49606361 
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Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Plátce DPH:    Ano 

Je plátcem DPH ve vztahu k   
aktivitám projektu:   Ano 

Žadatel splňuje definici MSP:  Ne 

Počet zaměstnanců:   20 

Typ podniku:    Velký 

Typ žadatele:    Organizace založená obcí 

 

6. Zkušenosti žadatele 

Pořadí reference:   001 

Název projektu/akce:   Realizace vestavby bazénu - whirlpoolu 

Název žadatele:    Krytý bazén Rožnov, spol. s r. o. 

Celkové výdaje projektu:  1 885 253,00 

Období realizace projektu:  srpen 2005 

Zdroje financování dotace:  dotace zřizovatele  

Název grantu/programu:  dotace zřizovatele 

Popis projektu a jeho výstupů: Dodávka a montáž masážního bazénu 

whirlpool 

 

7. Partner projektu 

Projekt nemá žádného partnera, který by se na daném projektu podílel 

organizačně, realizačně či finančně na smluvním základě. 

 

8. Harmonogram 

Název aktivity:   příprava projektu 

Začátek aktivity:   01. 04. 2010 

Konec aktivity:   30. 07. 2010 
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Název aktivity:   územní rozhodnutí 

Začátek aktivity:   02. 08. 2010 

Konec aktivity:   30. 09. 2010 

Název aktivity:   zpracování žádosti, stavební povolení 

Začátek aktivity:   01. 12. 2010 

Konec aktivity:   03. 02. 2011 

Název aktivity:   posouzení žádosti 

Začátek aktivity:   10. 02. 2011 

Konec aktivity:   29. 04. 2011 

Název aktivity:   výběrové řízení 

Začátek aktivity:   02. 05. 2011 

Konec aktivity:   31. 08. 2011 

Název aktivity:   stavební činnost 

Začátek aktivity:   01. 10. 2011 

Konec aktivity:   29. 06. 2012 

Název aktivity:   administrativa 

Začátek aktivity:   02. 07. 2012 

Konec aktivity:   31. 08. 2012 

Datum zahájení projektu:  01. 04. 2010 

Datum ukončení projektu:  31. 08. 2012 

Doba trvání projektu v měsících: 29 

Datum zahájení fyzické realizace: 01. 10. 2011 

Datum ukončení fyzické realizace: 29. 06. 2012 

 

9. Podpora de-minimis 

Žadatel nečerpal podporu de-minimis. 
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10.  Další podpory ve vztahu k projektu 

Žadatel nečerpal další podpory, které mu byly poskytnuty ve vztahu k projektu. 

 

11.  Hodnoty indikátorů 

V této části žádosti se vyplňují názvy indikátorů, jež popisují výstupy projektu, 

původní stav a počet nově vytvořených výstupů. V projektu Rožnovské koupaliště 

se budou vyplňovat indikátory: 

• venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně 

pro cestovní ruch; 

• počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro 

cestovní ruch; 

• zvýšení počtu návštěvníků turistické oblasti; 

• počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti. 

 

12.  Rozpočet projektu 

Publicita projektu      35 000,- 

Nákup služeb       86 000,- 

Náklady na stavební část a nákup technologií      21 900 000,-  

Způsobilé výdaje celkem         21 900 000,-  

Nezpůsobilé výdaje celkem              0,- 

Celkové výdaje projektu         22 021 000,- 

 

13.  Přehled financování projektu 

Celkové výdaje projektu         22 021 000,-  

Celkové způsobilé investiční výdaje        21 900 000,- 

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje             121 000,- 

Vlastní podíl žadatele            5 505 250,- (25%) 

Dotace z rozpočtu EU          16 515 750,- (75%) 

Celkové veřejné prostředky                    22 021 000,- (100%) 
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14.  Finanční plán 

Pořadí žádosti o platbu:             01 

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR: 1 328 000,00 

Datum předložení žádosti o platbu:      05. 12. 2011 

Z toho neinvestiční:            69 000,00 

Z toho investiční:       1 259 000,00 

Takto budou popsány veškeré žádosti o platbu. 

 

15.  Prioritní téma 

Prioritní téma je závislé na konkrétní výzvě, která bude vyhlášena pro tento typ 

projektu. 

 

16.  Výběrová řízení 

Projekt počítá s výběrovým řízením na dodavatele, a proto se musí v žádosti 

uvést název, stav a druh výběrového řízení, zadavatel, hodnota a datum zahájení a 

ukončení výběrového řízení. 

 

17.  Horizontální témata 

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj: 

Projekt bude realizován za použití moderních technologií, šetrných k životnímu 

prostředí. Projekt bude mít také kladný vliv na místní zaměstnanost a rovněž 

pozitivní efekt pro místní podnikatele tím, že realizací projektu se zvýší atraktivita 

oblasti. 

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti: 

Realizace projektu počítá s vybudováním zařízení pro zlepšení pohybu osob se 

sníženou mobilitou a osob se sníženou orientací (bezbariérový přístup, informační 

tabule v Braillově písmu). Projekt vytváří nová pracovní místa, podmínky pro 

zajištění specifických potřeb (dětský koutek, bezbariérové WC, opatření umožňující 

pohyb osob se zrakovým postižením). 



46 
 

18.  Udržitelný rozvoj 

Projekt nemá pozitivní vliv na udržitelný rozvoj. 

 

19.  Rovné příležitosti 

Projekt zahrnuje zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou. 

Projekt vytváří podmínky pro specifické potřeby osob. 

Projekt přispěje ke zlepšení podmínek pro rodiče s dětmi i pro seniory. 

Projekt vytvoří vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního 

života. 

 

20.  Publicita 

Viditelné umístění trvalé informační desky 

Tento druh publicity bude zajištěn již v investiční fázi a to tak, že před místem 

realizace projektu bude umístěna viditelná tabule, která zde bude i po ukončení akce 

a to v souladu s metodickým pokynem “Publicita“. 

Oznámení na specifických internetových stránkách 

Po realizaci projektu budou vytvořeny specifické internetové stránky, kde bude 

projekt prezentován. 

 

21.  Přílohy projektu  

Povinnými přílohami projektové žádosti jsou: 

• Doklad o právní subjektivitě žadatele 

• Podklad pro posouzení finančního zdraví 

• Podklady pro ekonomické hodnocení a hodnocení proveditelnosti projektu 

• Čestná prohlášení 

Tyto přílohy musí být číslovány, musí být uveden počet listů, počet vyhotovení a 

zadavatel přílohy. 
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ZÁVĚR 

 

Podstatou této bakalářské práce bylo vypracování návrhu projektu tak, aby 

splňoval požadavky Evropské unie k získání finančních prostředků ze strukturálních 

fondů EU. Díky složitosti zvolené tématiky, jsem vytvořila pouze nástin kroků, které je 

zapotřebí učinit tak, aby projektová žádost byla připravena k podání. 

Bakalářská práce může sloužit jako zevrubný recept k vypracování návrhu 

projektu, žádosti a ostatních potřebných dokumentů pro potencionální žadatele o dotace 

z těchto fondů. 

Proces počínající definicí problému a končící realizací projektu doprovází 

potřeba vysoké legislativní zdatnosti a informovanosti žadatele, a proto jsem 

v teoretické části popsala možnosti získání dotace z fondů Evropské unie a rozdělila 

jednotlivé operační programy podle jejich zaměření na konkrétní obory. Nechybí zde 

ani grafické rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé oblasti podpory 

Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, kam projekt modernizace 

letního koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm patří.  

V praktické části své práce jsem navrhla projekt tak, aby odpovídal požadavkům 

návštěvníků koupaliště, jeho vlastníkům, ale především aby vyhovoval kritériím 

existujících operačních programů a oblastem jejich podpory. Současně jsem 

vypracovala studii proveditelnosti, kde jsem se zaměřila na popis žadatele, samotného 

objektu koupaliště, členění jednotlivých výdajů a analýzu poptávky a konkurence. 

Projektová žádost, vyhotovená podle internetové aplikace Benefit7, detailně popisuje 

projekt včetně jeho zajištění a harmonogram od samotné přípravy projektu až po 

zahájení zkušebního provozu.  

V podmínkách reálné situace po podání projektové žádosti následuje její 

posouzení a hodnocení ze strany výboru Regionální rady. Pokud výbor RR žádosti 

vyhoví, sepíše se smlouva o poskytnutí dotace a příjemce může začít s realizací 

projektu. Je však nezbytné, aby příjemce projekt financoval z vlastních zdrojů, protože 

Evropská unie náklady proplácí zpětně až po splnění veškerých podmínek. Projekt musí 

být realizován tak, aby nebyl v rozporu s plánovanými aktivitami, přičemž účetnictví je 

vedeno odděleně pouze pro projekt a klade se velký důraz na jeho přesnost a 

průkaznost. Nedodržením těchto podmínek hrozí, že by mohlo dojít k porušení smlouvy 
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a nutnosti vrátit přidělenou dotaci, což patří k největším nevýhodám financování 

projektu ze zdrojů Evropské unie.  

Domnívám se, že objekt mé bakalářské práce, který je charakterizován zejména 

v její praktické části, jsem zvolila vhodně zvláště proto, že v našem regionu severního 

Valašska, bohatém na krásnou přírodu a příjemné prostředí, je nutno ke službám hotelů 

a restaurací dobudovat širokou škálu objektů pro volnočasovou a zejména turistickou 

aktivitu například tak, jak jsem to poznala v zahraničí. Jedině taková infrastruktura 

turisty přiláká a bude mít vliv nejen na brzkou návratnost investic, ale také na bohatší 

příjmy do místních rozpočtů a zvýšení zaměstnanosti v celém okolí. Právě oblast služeb 

má budoucnost a na ni je nutno se soustředit., o to víc, že se na jejím rozvoji může 

použít zdrojů EU. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČR   Česká republika 

DIČ   Daňové identifikační číslo 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

ERDF   Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF   Evropský sociální fond 

EU    Evropská unie 

FS   Fond soudržnosti 

HDP   Hrubý domácí produkt 

HSS   Politika hospodářské a sociální soudružnosti 

IČO   Identifikační číslo organizace 

MSP   Malé a střední podnikání 

NRP   Národní rozvojový plán 

NSRR   Národní strategický referenční rámec 

NUTS  Nomenclature des unités territoriales statistiyues (klasifikace 

územních statistických jednotek) 

OP   Operační program 

ROP   Regionální operační program 

RR   Regionální rada 

SM   Střední Morava 

SOZS   Strategické obecné zásady Společenství 
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