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1. Úvod  

Neziskové organizace tvo�í v každé moderní zemi d�ležitou �ást funk�ního 

celku národního hospodá�ství. Jsou to organizace, které pomáhají ob�an�m i státu 

p�i �ešení v oblastech, kde se trh a jeho ziskový sektor neprojeví z d�vodu absence 

p�ijatelného zisku1. V sou�asné dob� je neziskový sektor chápán jako souhrn dvou 

sektor� a to ve�ejného (státního) sektoru a soukromého (nestátního) sektoru.  

Jelikož se tato práce bude zabývat jednou z forem financování neziskových 

organizací, bude provedeno rozd�lení pouze z hlediska financování. Neziskový 

ve�ejný sektor jako sou�ást národního hospodá�ství zabezpe�uje ve�ejné statky 

kolektivní spot�eby a jeho financování probíhá pomocí  prost�edk� ze soustavy 

státního rozpo�tu. Oproti tomu neziskový soukromý sektor jehož primárním posláním 

není tvorba zisku, ale p�ímého užitku, je financován ze soukromých financí 

soukromých fyzických a právnických osob. Poskytovatelé t�chto prost�edk�  

se dobrovoln� rozhodli vložit sv�j kapitál do investice s p�edem vymezenou produkcí 

nebo distribucí statk� a v�d�li o tom, že vklad nebude mít pen�zi vyjád�itelný zisk.  

P�sobnost neziskových organizací je svým záb�rem opravdu velmi široká. 

Jedná se nap�íklad o organizace, které �eší centrálním státním organizacím 

zabezpe�ení ve�ejn� prosp�šných a sociálních služeb, p�ispívají k aktivnímu p�ístupu 

ob�an� k politice a tím podporují demokracii, �i umož�ují ob�an�m prosazovat své 

názory na ve�ejnosti.  

Z d�vodu, že státní neziskové organizace jsou kompletn� financovány  

ze státního rozpo�tu, se v práci budou nadále probírat jen nestátní neziskové 

organizace, kde je financování �ešeno ne tak jednozna�ným postupem. Z rozsahu 

p�sobnosti nestátních neziskových organizací je z�ejmé, že jsou pro stát vhodnou 

alternativou p�i uskute��ování cíl� vlastní politiky jak �eské republiky, tak p�ijatých 

priorit Evropské unie. 

Cílem bakalá�ské práce je prozkoumání možností profinancování v�tších 

investi�ních celk� - program� nestátních neziskových organizací, pro vytvo�ení 

kvalitativní a kvantitativní udržitelnosti svých zám�r� v dané p�sobnosti, na které  

si ze své neziskové podstaty nemohou vytvo�it dostate�né rezervy. 

                                                
1 REKTO�ÍK, J. et.al. Organizace neziskového sektoru-Základy ekonomiky,teorie a �ízení. 2. 
vyd. Praha: Ekopress, 2007, 188 s. ISBN 80-86119-41-6 
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Pro práci jsou stanoveny tyto hypotézy: 

- Legislativa finan�ní podpory program� nevládních neziskových organizací 

je p�ímá, srozumitelná a jednozna�ná 

- Míra finan�ní spoluú�asti neziskových organizací na projektech je p�im��ená 

jejich možnostem 

 

Pro dosažení cíle práce a ov��ení správnosti vyslovených hypotéz byly použity 

následující metody: deskripce, kompilace, analýza, �ízený rozhovor, syntéza. 

 

Metoda deskripce se používá pro popis v�cí, d�j� a stav�. Tato metoda 

je použita hlavn� v kapitole „Druhy projektového �ízení“ a „Aplikace projektového 

�ízení na konkrétní organizaci“. 

Metoda kompilace je zp�sob sestavení r�zných, již známých, skute�ností 

do nového souboru, tedy za použití cizích poznatk� sestavený nový kompilát. Metody 

kompilace bylo použito u kapitoly „Druhy projektového �ízení“. 

Metoda analýzy je používaná pro rozbor zkoumané oblasti, jevu nebo situace 

na díl�í �ásti, které se dále zkoumají. Pomocí této metody se nacházejí zákonitosti 

funkce zkoumaného p�edm�tu. Analýzy je p�edevším použito v kapitole „Analýza 

socioekonomické situace ve vybraném kraji“. 

Metoda syntézy je v podstat� nedílná sou�ást metody analýzy, která 

myšlenkov� sjednocuje analýzou získané zákonitosti a vytvá�í náhledový celek 

jednotlivých díl�ích �ástí. Tato metoda je také použita v kapitole „Analýza 

socioekonomické situace ve vybraném kraji“. 

�ízený rozhovor jako zdroj pro zjišt�ní písemn� nezaznamenaného pr�b�hu, 

zkušeností a pocit�. Tento prvek je základním kamenem pro kapitolu „Aplikace 

projektového �ízení na konkrétní organizaci“. 

Bakalá�ská práce má svoji osu ve t�ech kapitolách, a to kapitoly „Druhy 

projektového �ízení“, „Analýza socioekonomické situace ve vybraném kraji“ 

a „Aplikace projektového �ízení na konkrétní organizaci“. 

Kapitola „Druhy projektového �ízení“ se bude zabývat vznikem pot�eby projekt�, 

popisuje strukturu dotací z EU a také zp�soby podpor nestátních neziskových 

organizací v �R. 



 3 

Následná kapitola „Analýza socioekonomické situace ve vybraném kraji“ 

nejd�íve bude �ešit obecné názvosloví a významy pojm� a poté se zabývá 

jednotlivými aspekty socioekonomické situace. Prvn� porovnává stavy a následn� 

pr�b�hy jednotlivých položek v��i ostatním kraj�m �R. Kapitola od�vod�uje 

pot�ebnost posílení pomoci vybranému kraji. Pro rozsáhlost problematiky a omezený 

objem práce se tato kapitola nepouští do hlubšího studia a soust�e�uje se jen na 

vybrané charakteristiky. 

Ve �tvrté kapitole „Aplikace projektového �ízení na konkrétní organizaci“ 

se popisuje konkrétní akt od vize až po poslední schvalovací podpis p�edávaného 

objektu financovaného pomocí v p�edchozích kapitolách uvedených princip�. 

Bakalá�ská práce je zpracovávaná pomocí po�íta�ové techniky v prost�edí 

Microsoft Office. Text, schémata a tabulky jsou tvo�eny pomocí textového editoru 

Microsoft Word, grafy pomocí tabulkového editoru Microsoft Excel.  

Veškeré údaje v této práci jsou vztaženy k legislativ� platné k 7.5.2009. 
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2. Druhy projektového �ízení  

V této kapitole by se m�l ujasnit zp�sob fungování jednotlivých možností 

a zp�sob� p�i �erpání finan�ních prost�edk� a	 již z EU nebo �R. Každý, kdo chce 

využít finan�ní pomoci, musí zpracovat projekt, který bude vyjad�ovat, co vlastn� 

chce vytvo�it, tedy na co použijí eventueln� p�id�lené prost�edky. Tento projekt musí 

dle cílování na r�zné programy poskytovatel� dotací projít také podle toho r�znou 

procedurou schvalování a doporu�ování až do finálního podepsání smlouvy 

o p�id�lené podpo�e. Celý tento proces se nazývá projektové �ízení. To znamená, 

že projekt žadatele se sm��uje podle cíle který má splnit na r�zné programy, jenž 

jsou vytvo�eny pro každý cíl, který chce poskytovatel podpo�it. 

 

2.1. Vznik podpory projekt� 

Základní trajektorie integra�ního procesu v Evrop� zapo�ala již v minulém 

století2, kdy Evropa se po druhé sv�tové válce za�ala bránit proti vále�ným 

konflikt�m s cílem udržení mírového stavu pomocí Evropského spole�enství uhlí 

a oceli. Po nár�stu rozdíl� mezi vít�znými mocnostmi západu a východu, tedy 

za�átkem studené války, se sjednotila a založila Evropské hospodá�ské spole�enství 

– EHS. Byla to spolupráce s d�razem na spole�ný trh a odbourávání cel. Ostatní 

zem� z pohledu zven�í v�d�ly, že za touto integrací se skrývá daleko hlubší proces 

než jen velmi lákavá luxusní oblast volného obchodu. EHS dosáhlo velkého 

hospodá�ského r�stu, za�alo se vzájemn� kontrolovat v produkci potravin a brzy 

se dosáhlo i p�ebytk�. V sedmdesátých letech po dalších vstupech zemí do EHS 

se objevuje energetická krize a pády posledních pravicových diktatur v Evrop�, jako 

Salazar�v režim v Portugalsku nebo generál Franko ve Špan�lsku. Evropská unie 

za�íná podporovat slabší regiony v oblastech vytvá�ení pracovních míst a budování 

infrastruktury. Do dalších let vývoje a sjednocování zasáhne rozložení „východního 

bloku“ a tím otev�ení Evropy s novými p�ístupy k regionální politice. Jako p�íklad 

m�že sloužit  proces sjednocení N�mecka a tím úkol vyrovnání rozdíl� mezi 

západním a východním N�meckem. Evropská unie v roce 1993 dokon�uje 

sjednocení trhu založeném na „�ty�ech svobodách“: volný pohyb služeb, zboží, osob 

a kapitálu. Tyto zásady jdou plnit jen v p�ípad� rovnosti podmínek. Vše se uplat�uje 

                                                
2 Cihelková, E. a kol. Nový regionalismus, teorie a p�ípadová studie. Praha. C.H. Beck. 2007. ISBN 
978-80-7179808-8, str.16-17. 
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do r�zných region� spole�enství s r�znou strukturou ekonomické vysp�losti, 

kulturního d�dictví �i p�írodních podmínek. Je tedy pot�eba posilovat slabá místa unie 

tak, aby byly všude zhruba stejné podmínky. Následn� se objevuje pot�eba usilovat 

i o stejné podmínky v oblasti životního prost�edí, bezpe�nosti a obrany. Takto 

zapo�atý proces sjednocení Evropy se nadále rozvíjí a smazává rozdíly pro 

zabezpe�ení daných „�ty� svobod“. Evropská unie tak stanovuje pravidla k podpo�e 

vyrovnávání region� ve form� cíl� a nástroj� regionální politiky. V p�ípad� 

p�istupujících zemí k �lenství v Evropské unii se jedná o podporu, tedy p�ípravu 

t�chto zemí tak, aby za�len�ní  bylo co nejmén� bolestné a jsou k tomu p�ipraveny 

speciální p�edvstupní nástroje strukturální pomoci. Takto byla p�ed vstupem do EU 

p�ipravována i �eská republika, která po pr�chodu touto „vyrovnávací k�rou“ je stále 

jednou z chudších zemí. Se zkušenostmi ve vstupním procesu a pochopením 

správnosti sm�ru sjednocení na základ� rovnosti p�íležitostí a konkurence schopnosti 

se sama stará o vyrovnání slabších region�  pomocí vlastních program�.  

Je tedy vid�t, že funkce solidarity je nezbytnou pot�ebou pro zdravý a vyvážený 

sjednocovací proces Evropy, jednotlivých zemí, kraj�, okres� i obcí ve významu 

stejných p�íležitostí pro všechny ve všech m��ítkách, avšak úplné srovnání rozdíl� 

je nežádoucí z hlediska místních tlak� na zm�nu a zlepšení. 

 

2.1.1. Podpora z EU 

Evropská unie dosáhla k propracovanému systému cíl�, nástroj� a program� 

regionální politiky, jež se koncipují vždy na ur�ité období. Pro tuto práci se budou 

uvád�t jen poslední dv� období a to systém pro roky 2000-2006 a 2007-2013. 

Je pot�eba také dodat, že pro pot�ebné monitorování a analýzu situací si EU 

stanovilo rozd�lení region�. Byla zavedena jednotná nomenklatura územních 

statistických jednotek – NUTS. Základní d�lení s doporu�eným rozsahem po�tu 

obyvatel v daném regionu znázor�uje tabulka �. 2.1 

Tabulka �. 2.1: Klasifikace dle NUTS 

Region min. po�et obyvatel     max. po�et obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III  150 000         800 000 

Zdroj: vlastní zpracování podle internetového portálu Eurostatu 
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2.1.2. Cíle regionální podpory EU 

Pro rozhodnutí toho, kam se bude ubírat pomoc Evropské unie, se stanovují 

takzvané Cíle regionální politiky. Z t�chto cíl� je také poznat, jaké projek�ní �ízení 

bude up�ednostn�no.  

Evropská unie si na roky 2000-2006 stanovila t�i cíle regionální politiky. 

Cíl 1 – povzbuzování rozvoje a strukturálních zm�n region�, jejichž rozvoj 

zaostává. 

Charakteristické pro regiony Cíle 1 je nízká úrove� investic, vysoká míra 

nezam�stnanosti, nedostate�nost služeb pro obyvatele i podniky. Jedná se o regiony  

NUTS II kde DPH na obyvatele nep�esahuje 75 % pr�m�ru EU 15. 

Cíl 2 – podpora hospodá�ské a spole�enské p�em�ny oblastí, jež �elí 

strukturálním obtížím.  

Tento Cíl se dotýká velikosti regionu NUTS III a m�že pokrýt až 50 % celkových 

náklad� projektu. Jedná se o oblasti, kde v sektoru služeb a pr�myslu nastávají 

sociální a hospodá�ské zm�ny. Dále o regiony s malou ekonomickou r�znorodostí, 

nebo ztrátou ekonomické aktivity a s tím související úpad. P�i�adily se k nim také nám 

málo známé oblasti rybolovu, které procházejí depresí. 

Cíl 3 – podpora p�izp�sobování a modernizace politik a systém� vzd�lávání, 

školení a zam�stnanosti. 

Tento cíl nebyl ani tak pod�ízen teritoriálnímu omezení, ale byl sm��ován 

na osoby žijící na kterémkoliv míst� v unii. Sloužil jako rámec pro opat�ení zmír�ující 

nezam�stnanost a ve prosp�ch lidských zdroj�. M�l pomoci modernizovat systémy 

vzd�lávání a zam�stnanosti. 

Na následné období 2007 – 2013 má EU stanoveny také t�i cíle. 

Cíl Konvergence – je v podstat� stejný jako Cíl 1 v minulém období, kdy se jeho 

smysl napl�uje v podpo�e hospodá�ského a sociálního rozvoje region� velikosti 

NUTS II. Tyto regiony také musí splnit podmínku menšího hrubého domácího 

produktu na obyvatele nižšího než 75 % pr�m�ru tohoto ukazatele pro celou 

Evropskou unii. V �R na tento Cíl dosahují všechny regiony soudržnosti, krom� 

Hlavního m�sta Prahy. 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zam�stnanost. Tato podpora 

je na úrovni NUTS I nebo NUTS II, které p�esahují limity Cíle Konvergence, u nás 

tedy region soudržnosti Hlavní m�sto Praha. 



 7 

Cíl Evropská územní spolupráce. Jedná se o podporu p�eshrani�ní spolupráce 

region� na úrovni NUTS III, které mají své položení v oblasti státních hranic a všech 

region� NUTS III podél námo�ních hranic. Tímto cílem je podporována také všechna 

mezinárodní a nadnárodní spolupráce. V �R do tohoto cíle spadají všechny regiony. 

 

2.1.3. Nástroje regionální politiky EU 

Pro spln�ní vyty�ených cíl� Evropská unie musela stanovit, jak jich dosáhnout. 

Vytvo�ila jakýsi rámec program� a nástroj� tak, aby byla obsažena splnitelnost 

jednotlivých cíl�. Systém nástroj� a program� stanovila také v �asovém rozložení 

stejn� jako u cíl�. Struktura zapojení jednotlivých prvk� je nejlépe vid�t na schématu 

2.1 pro roky 2000 - 2006 a 2.2 pro období 2007 -2013. 

Schéma 2.1  Systém nástroj� a program� regionální politiky EU (2000-2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Melecký, L.: Evropská regionální politika.[online]. 2008. .[cit. 15.11.2008]. 
Dostupné na internetu: http://moodle.vsb.cz/vyuka/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=36803 
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Hrubá osnova rozd�lení nástroj� pro provád�ní regionální politiky spo�ívá 

v podstat� v šesti oblastech, podle kterých je sestaveno i schéma �. 2.2.: 

- Strukturální fondy EU 

- Fond soudržnosti 

- Fond solidarity 

- Programy iniciativy Spole�enství (CIP) 

- Inova�ní akce 

- Aktivity EIB 

Schéma 2.2  Systém nástroj� a program� regionální politiky EU (2007-2013) 

 
Zdroj: Melecký, L.: Evropská regionální politika.[online]. 2008. .[cit. 15.11.2008]. 

Dostupné na internetu: http://moodle.vsb.cz/vyuka/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=36803 
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Strukturální fondy tvo�í jádro regionální a strukturální politiky a jsou 

nejvýzna�n�jším nástrojem k napl�ování cíl� regionální politiky. Podle možnosti 

sm��ování projekt� se Strukturální fondy p�edstavují jako vymezené finan�ní 

prost�edky s jednozna�n� danými pravidly pro jejich užití p�i rozvoji region�. 

Strukturální fondy mohou podporovat jen ur�ité typy projekt� jako jsou p�ímé 

investice do vytvá�ení nových pracovních p�íležitostí, služby pro malé firmy, základní 

hospodá�ské infrastruktury, infrastruktury pro vzd�lávání a zdravotnictví, ochranu 

životního prost�edí, obnovu budov a rozvoj kulturních hodnot a p�eshrani�ní 

a nadnárodní spolupráce. Poskytnuté prost�edky jsou nevratné. 

 

Pro roky 2000-2006 byly stanoveny �ty�i strukturální fondy: 

- Evropský fond regionálního rozvoje – ERDF 

- Evropský sociální fond – ESF 

- Evropský zem�d�lský a podp�rný a garan�ní fond – EAGGF (podp�rná �ást) 

- Finan�ní nástroj pro �ízení rybolovu – FIFG 

 

Pro programové období 2007 – 2013 byly stanoveny jen dva fondy: 

- Evropský fond regionálního rozvoje – ERDF 

- Evropský sociální fond – ESF 

 

P�edchozí dva fondy Evropský zem�d�lský a podp�rný a garan�ní fond – 

EAGGF a  Finan�ní nástroj pro �ízení rybolovu – FIFG p�ešly z regionální politiky 

do zem�d�lské politiky Evropské unie. Pro další období tedy z�stávají jen dva fondy, 

které mohou být využity pro vy�ešení p�edem daných oblastí. 

 

Evropský fond regionálního rozvoje – ERDF. Posláním tohoto fondu je vyrovnat 

regionální rozdílnosti ve Spole�enství a podporovat stabilní a udržitelný rozvoj. 

Financování fondem se zam��uje do produktivní investice pro vytvá�ení a zachování 

trvale udržitelných pracovních p�íležitostí, investic do infrastruktury a rozvoji vnit�ního 

potenciálu. Tato p�sobnost se projevuje v podpo�e malých a st�edních podnik�, 

výzkumu a technologickém vývoji, rozvoji informa�ních technologií, životního 

prost�edí a mezinárodní, p�eshrani�ní a meziregionální spolupráci.  

Evropský sociální fond – ESF. Posláním tohoto fondu je rozvoj lidského fondu 

a zam�stnanosti. Evropský sociální fond by m�l podporovat politiky �lenských stát�, 
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které jsou v úzkém souladu s obecnými zásadami a doporu�eními evropské strategie 

zam�stnanosti a dohodnutými cíli Spole�enství v oblasti sociálního za�len�ní, zákazu 

diskriminace, podpory rovnosti muž� a žen, vzd�lávání a odborné p�ípravy 

a cíli, které spl�ují podmínky pro zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti, 

posilování sociální soudržnosti a vytvá�ení lepších pracovních míst. 

Hlavní rozdíly v období 2006-2013, mimo p�e�azení dvou fond� do jiné politiky 

Spole�enství, se projevily v zp�sobu p�id�lování a celého procesu zadávání projekt�. 

P�ibyly Strategické obecné zásady, které byly zevrubnými pokyny, které musí všichni 

respektovat a vypracovat podle nich Národní programy a následn� Národní 

strategický referen�ní rámec. Dále je pro Strukturální fondy vše stejné jako p�ed 

rokem 2007.  

 

Druhým nástrojem je Fond soudržnosti, také se mu �íká Kohezní fond. Cílem 

fondu je obecn� podpora hospodá�ské a sociální soudržnosti Spole�enství. Fond 

soudržnosti nepat�í mezi Strukturální fondy. Jeho nejvýznamn�jší oblast p�sobení 

je oblast životního prost�edí a oblast dopravní infrastruktury.  

Pro roky 2000-2006 m�l daná pravidla pro financování v podob� �ty� bod�.  

Poskytovaná pomoc byla na národní úrovni, jednalo se vždy o p�esn� definovaný 

projekt, financovány jsou velké projekty (min. 10 milión� eur), p�i financování nesmí 

docházet k p�ekrývání pomocí Fondu soudržnosti a Strukturálního fondu. 

Na období 2007-2013 se podmínky �áste�n� zm�nily, poskytování 

je již i na regionální úrovni, financuje p�ímo vybrané projekty (v �R Opera�ní program 

Životní prost�edí a Opera�ní program Doprava). Z�stává také podmínka jen „velké“ 

projekty (životní prost�edí min. 25 mil. EUR a doprava min. 50 mil. EUR), také nesmí 

docházet k p�ekrývání pomoci ze Strukturálních fond� a Fondu soudržnosti. 

Aby �lenská zem� mohla získat nárok na dotaci z tohoto fondu, musí spl�ovat 

nejen danou ú�elovost a objem financí, ale ješt� je pot�eba splnit podmínku, 

aby žadatelská zem� nem�la hrubý národní produkt (HNP) na obyvatele vyšší než 

90 % pr�m�ru EU. �lenský stát také musí spl�ovat podmínky „hospodá�ské 

konvergence“. V období 2000-2006 byl systém p�ím�jší, než v nyn�jším období, 

kdy do procesu mezi projekt a Fond vstoupil další �lánek Opera�ní tematické 

programy. 
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T�etím z nástroj� regionální politiky je Fond solidarity. Fond také nepat�í mezi 

Strukturální fondy, a je ur�en pro pomoc p�i mimo�ádných událostech velkých 

katastrof. Použití je nap�íklad na z�izování provizorních technických oprav 

infrastruktury, zabezpe�ování ubytování a podobné aktivity. �eská republika �erpala 

z tohoto fondu v roce 2002 p�i povodních v �echách.  

 

Iniciativy spole�enství jsou dopl�kovým nástrojem regionální politiky EU. 

Dopl�ují jiné programy, nebo usnad�ují jejich provád�ní. Vyhlašuje je p�ímo 

Evropská unie. Každá iniciativa m�la financování z jednoho Strukturálního fondu. 

V období 2000 – 2006 byly �ty�i iniciativy. Interreg III pro podporu územní 

spolupráce, rozvoj oblastí Spole�enství složených z více region�. Equal pro potíraní 

nerovnosti a diskriminace. Urban II pro podporu hospodá�ské a sociální obnovy m�st 

postižených krizí. A Leader +, který se zabýval venkovským rozvojem ekonomiky. 

V druhém sledovaném období 2007-2013 se již upustilo od Iniciativ spole�enství 

a svým zp�soben je nahradily Iniciativy politiky soudržnosti. Jsou již jen t�i aktivity, 

které byly iniciovány Evropskou investi�ní bankou. Nejsou to p�ímé pen�žní pomoci, 

ale pomoc ve form� poradenství nebo  podporou odborníky. Jsou to iniciativy 

JASPERS, JESSICA a JEREMIE. JASPERS je ur�en pro podporu p�i p�íprav� 

velkých projekt� ve všech jeho fázích. JESSICA pomáhá v oblasti finan�ního 

inženýrství pro udržitelný rozvoj m�st. JEREMIE je pro zlepšení p�ístupu 

k financování rozvoje podnikání mikropodnik� a st�edních podnik�.  

Dále jsou ješt� P�edvstupní nástroje strukturální pomoci EU, ale to je jen pro 

kandidátské zem� a tím se tato práce nezabývá. 

 

2.2. Podpora od �eské republiky 

�eská republika v p�ípravných letech na vstup do Evropské unie se více 

soust�edila na transforma�ní problémy a málo na regionální politiku. To se také 

ukázalo v roce 1997, kdy Evropská komise vydala stanovisko, že �R nemá žádnou 

regionální politiku.3  

                                                
3 NOVOTNÁ, M. Regionální politika EU. 1.vyd., Ostrava, VŠB – TU Ostrava, Ekonomická 
fakulta.2007.210s. ISBN 978-80-248-1413-1.str.164 
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2.2.1. Organiza�ní zabezpe�ení regionální politiky �R  

Na základ� stanoviska Evropské komise muselo Ministerstvo pro místní rozvoj 

vypracovat mechanismy pro koordinaci na celostátní úrovni. Stanovily se územní 

úrovn�, republiková a regionální a typy podporovaných region�. Regiony 

se soust�ed�nou podporou státu a ostatní regiony. Dále se zavedly takzvané regiony 

soudržnosti s rozsahem NUTS II, aby se vyhov�lo Eurostatu, jak již bylo zmín�no 

pro možnosti statistického sledování a p�erozd�lování pomoci. V roce 2000 vznikl 

zákon �. 248/2000 Sb., o podpo�e regionálního rozvoje. Nastaveny byly základní 

údaje o uzemním d�lení podle NUTS a jejich správu. NUTS 0 a I je �R a je ve 

správ� vlády �R, Ministerstva pro místní rozvoj a odv�tvových ministerstev. NUTS II 

jsou Regiony soudržnosti, je jich osm a v každém zasedá Regionální rada, jsou 

složeny z kraj�. NUTS III jsou vlastní kraje se svými zastupitelstvy, nyní je jich 

�trnáct. NUTS IV jsou statistické regiony na úrovni okres� s bývalými okresními 

ú�ady. NUTS V obce s vedením zastupitelstvem obce.  

�R si jako globální cíl stanovila „udržitelný rozvoj založený 

na konkurenceschopnosti“. Do Zásad regionální politiky zvolila p�t bod� v Národních 

programových dokumentech:  

- Programy rozvoje obcí, 

- Programy rozvoje mikroregion�, 

- Státní program regionálního rozvoje, 

- Strategie regionálního rozvoje �R (viz schéma 2.3), 

- Programy rozvoje kraj�, 

a šest prioritních oblastí: 

- konkurence schopnost pr�myslu, 

- životní prost�edí, 

- dopravní infrastruktura, 

- venkov a zem�d�lství, 

- lidské zdroje, 

- cestovní ruch. 

�eská republika tedy po roce 2000 zpracovala Strategii regionálního rozvoje 

�R. Základním dokumentem byl zákon �. 248/2000 Sb., o podpo�e regionálního 

rozvoje a zpracovatelem bylo MMR �R.  

 



 13 

Schéma 2.3 cíle strategie regionálního rozvoje �R 

��������	��
�����
������������������

Globální cíle Problémové okruhy Strategické cíle

Zvýšení úrovn� ekologického v�domí a podílu ve�ejnosti 
na rozhodování v oblasti ŽP v regionech

Cestovní ruch
Uvoln�ní skrytého ekonomického potenciálu v 

cestovním ruchu a láze�ství 

Zajišt�ní mobility obyvatelstva v regionech �R

Zlepšení stavu životního prost�edí v regionech 

Životní prost�edí
Integrace environmentálních hledisek do rozhodování 

resort� s významnými vlivy na ŽP v regionech   

Rozvoj infrastruktury pro zvýšení rozvojového 
potenciálu region� �RVytvo�ení mechanizm� aktivace vnit�ních zdroj� 

region�, rozpoznávání nebezpe�ných regionálních 
disparit a nástroj� vytvá�ejících podmínky pro 
jejich eliminaci, resp. zmír�ování.

 Technická vybavenost   
a obsluha území

Zvýšení p�izp�sobovací a absorp�ní schopnosti region� 
�R

Vytvá�ení makroekonomických podmínek dynamického 
rozvoje region� �R

Národohospodá�ské 
aspekty a vn�jší vztahy

Akvizice zdroj� pro podporu regionálního rozvoje �R

Prevence vzniku disparit v sociální a ekonomické úrovni 
region� �R

Mobilizace regionálního hospodá�ského potenciálu k 
dosažení ekonomického r�stu

Ekonomický potenciál
Vytvá�ení rozptýlené a r�znorodé hospodá�ské struktury 

na území státu

Zavedení a stabilizace dob�e fungujícího 
regionálního uspo�ádání �eské republiky. 

Rozvoj zem�d�lských a venkovských oblastí

Vytvá�ení rovnocenných život. podmínek a možností pro 
obyvatelstvo žijící v r�zných regionech a sídlechDosažení regionální úrovn� umož�ující vstup �R 

do EU bez v�tších ot�es� a povznesení region� 
�R na úrove� srovnatelnou s vysp�lými regiony 
Evropy.

Lidský potenciál
P�edcházení neúnosným rozdíl�m v sociální úrovni 

jednotlivých region� a mikroregion�

Modernizace vzd�lávací soustavy a  její propojení  na 
zam�stnanost v regionech

 
 
Zdroj: MMR. Strategie regionálního rozvoje �R. S o u h r n n ý   d o k u m e n t, schválený vládou (bod I. 

usnesení vlády �. 682/2000). Dostupný na internetu: 200http://old.mmr.cz/upload/1090484712strategie.doc 
 

Strategie regionálního rozvoje z roku 2000 má význam v první koncepci 

materiál� pro národní regionální politiku a vytvo�ila rámec pro spole�né fungování 

regionální politiky �R s regionální politikou Evropské unie. Strategii regionálního 

rozvoje schvaluje v �eské republice vláda, obsahuje analýzu regionálního 

rozvoje, vymezení silných a slabých stránek v rozvoji jednotlivých region�, odv�tví 

a sektor�, strategii dalšího regionálního rozvoje, vymezení priorit a opat�ení 
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k podpo�e rozvoje a úkoly k zabezpe�ení realizace SRR �R. Po za�len�ní �eské 

republiky do unie plánuje �R jako ostatní státy v unii. �R nastavuje tedy další 

plánování tak jako ve Spole�enství na období 2007-2013. 

V tomto období vychází ze Strategie udržitelného rozvoje �R a ze Strategie 

hospodá�ského r�stu. Schválením usnesení vlády �R �. 560 Strategie regionální 

politiky pro léta 2007-2013 se nastavila další �ást p�sobnosti �R ve sfé�e 

regionálního rozvoje. Stanovil se globální cíl: „vyvážený, harmonický a udržitelný 

rozvoj region�, který povede ke zvyšování úrovn� kvality života obyvatelstva.“4 

Ten se dále se rozd�lil na t�i cíle: 

- rozvojov� zam��ený cíl zvýšení ekonomického a enviromentálního 

potenciálu konkurenceschopnosti a sociální úrovn� region� �R na úrove� 

srovnatelnou s vysp�lými regiony Evropy, 

- disparitn� zam��ený cíl zastavení r�stu a postupné snižování 

nep�im��ených regionálních disparit a využívání specifik území, 

- instrumentální cíl  institucionálního a finan�ního zabezpe�ení strategie. 

 

Státní podpora regionálního rozvoje podporuje víceleté a integrované programy 

ur�ené do p�edem vybraných region� (regiony s podporou státu), které mají pevný 

�asový a finan�ní rámec realizace. Programy obsahují vymezení regionu, viz obr. 2.1 

a 2.2, hodnocení dosavadního vývoje, analýzu silných a slabých stránek, rozvojovou 

strategii regionu, rozsah finan�ních prost�edk� apod. MMR vyhlašuje dota�ní tituly 

v rámci programu „ Podpora rozvoje“.  

Vláda dále k region�m se soust�ed�nou podporou státu na léta 2007-2013 

pomocí vládního usnesení �. 829 dodala p�echodnou podporu dalších region�, které 

se tam d�íve nedostaly. Jedná se o �eský Krumlov, Tachov, Rakovník a Vyškov. 

Regionální programy MMR se vyhlašují každý rok, kde se obecn� opakují podpory 

region� se soust�ed�nou podporou státu, region� hospodá�sky a strukturáln� 

slabých, venkovské regiony, vojenské újezdy a region� kde je to žádoucí z jiných 

d�vod�. 

                                                
4  MMR �R – Strategie regionálního rozvoje pro �eskou republiku  na období 2007-2013 
http://old.mmr.cz/upload/files/Regionalni%20politika/SRR_dokument.doc  6.12.2008 
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Obr. 2.1. Regiony se soust�ed�nou podporou státu v letech 2004-2006 
 

 
 
 
Zdroj: Melecký, L.: Evropská regionální politika.[online]. 2008. .[cit. 15.11.2008]. Dostupné na 

internetu: http://moodle.vsb.cz/vyuka/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=36803 
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Obr. 2.2 Regiony se soust�ed�nou podporou státu v letech 2007-2013 
 

 
Zdroj: MMR �R -http://old.mmr.cz/upload/files/Regionalni%20politika/SRR_dokument.doc  Str. 107   

9.12.2008 
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2.2.2. Nástroje regionální politiky �R 

Z p�edchozích údaj� je patrné, jak se podpory organizují. Dalším �lánkem je 

zdokumentovat, jaké jsou jednotlivé nástroje a jejich �len�ní. V podstat� jsou �ty�i 

základní nástroje: 

- Pobídkové nástroje, 

- Institucionální nástroje, 

- Programování, 

- Zabezpe�ení infrastruktury. 

Pobídkové nástroje jsou dvojího druhu. Jednak pobídkového charakteru 

v podob� finan�ní podpory dotacemi, úv�ry se zvýhodn�nou úrokovou sazbou 

a dobou splatnosti nebo návratné finan�ní výpomoci a podp�rného charakteru na 

podporu rozvoje ve�ejného sektoru ve form� investi�ních i neinvesti�ních dotací.  

Institucionální nástroje mají t�i základní instituce. Instituce poskytující informace 

a poradenství, nap�íklad Asociace inova�ního podnikání, Czechtrade, Czechinvest, 

Agrární komora atd. Dále je to Centrum pro regionální rozvoj �R, což je p�ísp�vková 

organizace MMR, která mimo jiné realizuje programy Strukturálních fond�. 

A Regionální rozvojové agentury, které podporují regionální rozvoj v krajích. 

 

2.3. Programy Strukturálních fond� v �eské republice 

Výše uvedené zp�soby podpory jsou v další �ásti shrnuty v pohledu na 

p�sobnost v �eské republice. 

 

2.3.1. Programy v období 2004 – 2006 

V �R se v tomto období stanovil I. Národní rozvojový plán �R 2004 – 2006. 

Tento plán �lenské státy p�ipravují pro jeden nebo více region� NUTS II, které spl�ují 

daná kriteria. V �R spl�ují tuto podmínku všechny regiony krom� Prahy. P�es Rámec 

podpory spole�enství, která má charakter smlouvy mezi vládou a Evropskou unií se 

uplat�ují dva základní opera�ní programy. Sektorový opera�ní program - SOP pro 

pr�mysl, lidské zdroje, infrastrukturu, zem�d�lství a venkov. A Spole�ný regionální 

opera�ní program – SROP, který je ur�en pro všechny regiony NUTS II krom� Prahy. 

SROP má za cíl dosažení trvalého a vyváženého rozvoje region� �R i r�st kvality 

života všech skupin obyvatel region� na základ� povzbuzování nových 

ekonomických aktivit. Financování se provádí pomocí Strukturálních fond� ERDF 

a �áste�n� pomocí t�etí priority fondu ESF.  
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Základní zodpov�dnost za správní �ízení a realizaci operací strukturálních 

fond� má �ídící orgán podle na�ízení Rady ES �. 1260/1999. V �R je �ídící orgán 

pro Rámec podpory spole�enství Ministerstvo pro místní rozvoj.  

 

2.3.2. Programy v období 2007-2013 

Pro toto období vypracovala �R strukturu programových dokument�. Národní 

rozvojový plán 2007-2013 NRP s podrobným rozpracováním priorit do díl�ích cíl� 

a popsání strategie jejich realizace, v�etn� promítnutí do struktury opera�ních 

program�. A nový typ dokumentu obsahující politické závazky �lenského státu v��i 

Spole�enství nazvaný Národní strategický referen�ní rámec 2007-2013 NSRR, jak je 

vid�t ve schématu 2.25 Možnosti za�azení do projektu do programu je patrné ve 

schématu.2.4 

Schéma 2.4.: Návrh rozložení program� podpory �R v letech 2007-13:  

 
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/narodni-rozvojovy-plan-ceske-

republiky-2007-2013-prvni-pracovni-navrh 
 

Pomocí výše uvedených struktur a program� se jednotliví uchaze�i o dotace 

mohli orientovat, zda jejich zám�r je za�aditelný do n�které zmi�ované oblasti 

podporovaných priorit. Konkrétní p�ípad ucházení se o podporu a následná realizace 

projektu bude popsána ve �tvrté kapitole. 

                                                
5 Schéma na 8. stran� práce 
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3. Analýza socioekonomické situace ve vybraném kraji 

V této kapitole se nejd�íve objasní názvosloví a problematika srovnávání. Poté 

bude provedeno srovnání základních socioekonomických ukazatel� z roku 2007 

v porovnáni s ostatními kraji �R a na záv�r bude popsán vývoj vybraného kraje 

v daných hlediscích. 

 

3.1. Seznámení s problematikou 

Pojem socioekonomická situace je v této práci pojat jako soubor výsledk� lidské 

aktivity nazvaných socioekonomi�tí �initelé. Jako výsledek lidské aktivity v krajinné 

sfé�e p�etvá�ejí p�írodu a dávají vzniknout rozdíl�m  v podmínkách dalšího setrvání 

lidské populace z hlediska kvality jejího života. Dají se rozd�lit na �initele 

ekonomického charakteru a neekonomického charakteru viz tabulka 3.16 

Tab. 3.1 Rozd�lení socioekonomických �initel� 

SOCIOEKONOMI�TÍ �INITELÉ 

Ekonomický charakter Neekonomický charakter 

Lidská spole�nost Politický systém 

Sídla Vojensko-strategický systém 

Výroba Zdravotn�-hygienické zabezpe�ení 

Nevýrobní aktivity Náboženství 

Doprava Kulturn� historické návyky 

Ostatní infrastruktura  

Životní prost�edí  

Zdroj: Šotkovský, I. Socioekonomická demografie.str.62. 1998. vlastní úprava 

Pro r�zná p�sobení na p�írodu nastávají také r�zné zp�soby chování lidí. 

V d�ív�jších dobách se p�i nerespektování p�írodní rovnováhy st�hovali lidé 

                                                
6 Šotkovský, I. Socioekonomická demografie. Ostrava: VŠB –TU. 1998 
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ze zdecimovaných oblastí jinam, kde se mohli zase �erpat p�írodní zdroje a p�sobit 

na okolní p�írodu. Tam, kde se naopak poda�ilo spojit lidskou aktivitu do souladu 

s p�írodou, nar�stala pov�tšinou koncentrace populace a rozr�staly se další a další 

aktivity zp�íjem�ující život. V dnešní dob� je již jednozna�n� uznávaný p�ístup 

k p�írod�, nazvaný „trvale udržitelný rozvoj“. Jedná se o takový p�ístup, kde 

ekonomický r�st zachovává plnohodnotné životní prost�edí i pro p�íští generace.  

Socioekonomická situace v pojmu dnešní doby se zohledn�ním trvale 

udržitelného rozvoje také tvo�í podmínky, které jsou r�zné nejen z hlediska r�zných 

kontinent�, jednotlivých zemí, ale i konkrétních menších region�. Je to dáno 

jednotlivými aspekty daných oblastí, a	 již geologickými rozdílnostmi, klimatickými 

vlivy, nebo kulturními oby�eji. Tato kapitola se nebude zabývat celou problematikou 

rozdílností planety, ale bude se soust�edit pouze na �eskou republiku, konkrétn� na 

její d�lení na kraje7, které je znázorn�no na obrázku 3.1. 

Obr. 3.1. Rozd�lení �eské republiky na kraje a okresy 

 

Zdroj: �SÚ. Kraje (NUTS 3) a okresy (NUTS 4) �eské republiky.  

 Výsledky t�chto �initel� se následn� odráží v m��itelných ukazatelích, které se 

sledují, uchovávají a zpracovávají pro možnosti porovnání vývoje jednotlivých 
                                                
7 Podle zákona �. 347/1997 Sb., o vytvo�ení vyšších územních samosprávných celk� a o zm�n� 
ústavního zákona �eské národní rady �. 1/1993 Sb., Ústava �eské republiky, je území �eské 
republiky s ú�inností od 1. ledna 2000 rozd�leno na 14 kraj� a 77 okres� (zrušeny k 31. prosinci 2002) 
v�etn� území hlavního m�sta Prahy. Krajská úrove� odpovídá rozd�lení �eské republiky na statistické 
územní jednotky NUTS III. 
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region�. V kontextu sjednocování Evropy a vstupu �eské republiky do unie se 

ukazuje hledisko také z pohledu EU. Pro rozlišení hledisek na socioekonomickou 

situaci lze v tomto ohledu použít také d�lení, jak ho vidí pojetí politik soudržnosti  

Evropské Unie: 

- sociální soudržnost – ur�ená rozvojem lidského kapitálu; 

- ekonomickou soudržnost – ur�enou rozvojem ekonomického kapitálu;  

- územní soudržnost – ur�enou rozvojem územního potenciálu.8 

 

Pojem soudržnost je pot�eba chápat jako snahu o vyrovnání rozdíl� (disparit) 

jednotlivých region� a nastavení pomyslného zrcadla pro solidaritu p�i porovnávání 

a pomoci zaostalejším oblastem.  

D�lení rozdíl�. 

Podle hlediska, ze kterého se hodnotí nebo porovnává jednotlivý rozdíl, se dá 

nahlížet z mnoha sm�r� na danou disparitu. Východiska zkoumání disparit se dají 

rozd�lit jak podle p�ístupu autor�9, kte�í o této problematice publikují, tak podle 

p�ístup� používaných na úrovni jednotlivých zemí, nebo organizací p�i zjiš	ování 

rozdíl�. Pro základní rozlišení ukazatel� se chápe hledisko ekonomické, sociální 

a územní. Tato kapitola se pro sv�j omezený rozsah a velký objem dat a kritérií 

problematiky nebude zabývat jednotlivými možnostmi metodologie a porovnávacími 

oblastmi a p�ímo si stanoví daná kriteria, na základ� kterých se bude snažit popsat 

rozdíly a ukazatele. 

Ekonomické ukazatele 

V této oblasti hodnocení se nejvíce používají jako hodnotící ukazatelé hrubý 

domácí produkt, hrubá p�idaná hodnota, da�ová výt�žnost, náklady práce, 

ekonomická aktivita apod.  

Pro tuto kapitolu bude využit pohled na hrubý domácí produkt. Hrubý domácí 

produkt je považován za v�bec nejzákladn�jší ukazatel makroekonomického vývoje. 

P�edstavuje hodnotu produkovaných statk� a služeb ve všech odv�tvích na ur�itém 

území a za ur�ité období.10 Navíc v pojetí regionální politiky je to rozhodující ukazatel 

p�i poskytování pomoci z fond� EU. Dalším m��ítkem bude pohled na zam�stnanost 

                                                
8 KUTSCHERAUER, A.; HU�KA, M.; SKOKAN, K; et al.. Pr�b�žná výzkumná zpráva - výsledky 1. 
fáze �ešení. 2008. str.19 
9 KUTSCHERAUER, A.; HU�KA, M.; SKOKAN, K; et al.. Pr�b�žná výzkumná zpráva - výsledky 1. 
fáze �ešení. [on-line]. 2008. str.17 
10 KAHOUN, J. Ukazatelé regionální konkurenceschopnosti v �eské republice, str.6 
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a to v obecné mí�e nezam�stnanosti jako na druhého nejsledovan�jšího 

makroekonomického ukazatele. Pro další m��ítko je vybrán �istý disponibilní d�chod 

domácností na jednoho obyvatele v regionu, pro eliminaci nedostatk� ukazatele HDP 

zejména v podob� nezobrazení dojížd�ní za prací a nakonec ekonomická aktivita 

obyvatel v podílu po�tu zam�stnaných a nezam�stnaných k po�tu všech osob 

starších 15 let v procentech. 

Sociální ukazatelé  

V sociálních ukazatelích se má odrážet míra sociální soudržnosti, kterou má 

v�tšina vysp�lých stát� jako hlavní cíl. P�i stanovování ukazatel� se dochází k �ad� 

problematických oblastí, jako je nejednozna�nost pojmu „sociální“, rozlišení disparit 

s negativní vlastností pro region, nedostate�nost rozsahu pot�ebného materiálu 

statistických údaj�. Pro v�tšinu národních i nadnárodních organizací slouží jako 

ukazatel koncept Index lidského rozvoje – HDI Human Development Index, nebo 

Indikátor sv�tového rozvoje – World Development Indicators, na jehož systému 

pracuje Sv�tová banka. Jsou ješt� další ukazatelé a koncepty, a	 už pro 

strukturálních pot�eby EU nebo Strategii udržitelného rozvoje �R a jiných. Je z�ejmé, 

že hodnocení regionu podle sociálního charakteru je velmi nejednotné a m�že pro 

stejnou otázku nastat více opov�dí. Doporu�uje se používat data, jež jsou více 

m��itelná, jako je HDP na obyvatele, úrove� vzd�lání apod. než popisovat subjektivní 

míry spokojenosti obyvatel v regionu11. 

Územní ukazatelé 

Pro toto východisko je pot�ebné si uv�domit, že regiony ve vztahu k územním 

ukazatel�m jsou ve dvou hlediscích. Jedná se o zem�pisné podmínky a jejich 

možnosti využití a institucionální bariéry v možnostech komunikace s okolím. Poho�í, 

vodní toky, kvalitní p�da �i nerostné bohatství m�ní region jak co do ekonomiky, tak 

do sociální síly. Také státní hranice, da�ové úlevy nebo p�irážky apod. jednotlivých 

region� tvo�í územní rozdíly, v tomto p�ípad� se více jedná o jednotlivé státy a jejich 

mezinárodní vztahy, než o regiony s jemn�jším d�lením. Pro jednotné hodnocení ani 

zde není jednoduché zobecnit podmínky platné pro všechny regiony. Nej�ast�jšími 

ukazateli bývá oblast technického vybavení regionu s úrovní dopravní 

infrastruktury, délkou železnic, dálnic a ostatních silnic na km2, úrove� dopravní 

obsluhy nap�. po�tem p�epravených osob za den, technické infrastruktury a bydlení.  

                                                
11 KUTSCHERAUER, A.; et al.: Identifikace, dekompozice a hodnocení regionálních disparit, str. 11-
15. 
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3.2. Srovnání postavení kraje v rámci �eské republiky 

Srovnávání bude provád�no pomocí dat získaných z �eského statického ú�adu. 

Pro srovnání byl vybrán Olomoucký kraj, kde se odehrává konkrétní situace projektu 

popsaného ve �tvrté kapitole. Jak již bylo uvedeno, bude srovnáván se zbývajícími 

kraji �eské republiky v základních ekonomických ukazatelích. K zobrazení bude 

použito jednotných sloupcových graf�. V prvním sloupci bude použita hodnota pro 

�eskou republiku jako p�estavitele pr�m�ru hodnoty ukazatele.  

Hrubý domácí produkt 

První makroekonomický ukazatel je hrubý domácí produkt (HDP). Jelikož mají 

regiony r�zný po�et obyvatel, bude pro up�esn�ní porovnání výkonnosti region� HDP 

p�epo�ítán na „hlavu“, tedy pod�len po�tem obyvatel daného regionu (st�edního 

stavu za období). Zobrazení je z�ejmé na grafu 3.1. 

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt na obyvatele v K� rozd�lený podle kraj� v roce 

2007 
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Zdroj: �SÚ. Statistická ro�enka Olomouckého kraje 2008. vlastní úprava 

Na první pohled je z�ejmá dominance Prahy a na druhém pólu Karlovarský kraj. 

Sledovaný Olomoucký kraj se v tomto ukazateli dostal na p�edposlední místo. Bude-li 

se považovat HDP na obyvatele �eské republiky za pr�m�r, nedostává se p�es tuto 

hranici žádný z kraj�. Zdeformování srovnávacího hlediska má na sv�domí 

mnohonásobn� vyšší hodnota Hlavního m�sta Prahy. Pro statistické vyjád�ení 

by bylo vhodné tuto veli�inu vylou�it jako exces. Nicmén� pro porovnání kraj� mezi 

sebou by to nep�ineslo žádnou zm�nu v po�adí ekonomické výkonnosti kraje v roce 
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2007. Zárove� je nutné podotknout, že HDP nezohled�uje dojížd�ní za prací, což 

by se ur�it� projevilo u regionu s velkom�stskou aglomerací jako je Hlavní m�sto 

Praha. 

Míra nezam�stnanosti 

Nezam�stnanost je sociáln� patologický jev s negativními d�sledky na celou 

spole�nost. Dá se rozlišovat podle délky trvání, vzd�lání, �i konjunkturního cyklu. 

Dalším ukazatelem stavu regionu je registrovaná míra nezam�stnanosti. Míra 

registrované nezam�stnanosti podle p�vodní metodiky je po�ítána jako podíl, kde 

je v �itateli po�et neumíst�ných uchaze�� o zam�stnání registrovaných na ú�adech 

práce k poslednímu dni sledovaného období a ve jmenovateli pracovní síla. 

Od 3.�tvrtletí 2004 p�istoupilo Ministerstvo práce a sociálních v�cí k metodické 

zm�n� spo�ívající v odlišném zahrnování n�kterých skupin osob jak do �itatele, 

tak do jmenovatele. V �itateli je po�et tzv. dosažitelných neumíst�ných uchaze�� 

o zam�stnání (v�. ob�an� �R a ob�an� EU (EHP)), jsou to evidovaní nezam�stnaní 

ke konci období, kte�í mohou ihned nastoupit do zam�stnání a ve jmenovateli 

pracovní síla, tj. po�et zam�stnaných z VŠPS + po�et zam�stnaných ob�an� EU 

(EHP) + po�et pracujících cizinc� ze t�etích zemí s platným povolením k zam�stnání 

�i živnostenským oprávn�ním + po�et dosažitelných neumíst�ných uchaze�� 

o zam�stnání (vše klouzavý ro�ní pr�m�r).12 Stav v roce 2007 ukazuje graf 3.2. 

Graf 3.2 Registrovaná míra nezam�stnanosti  
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Zdroj. �SÚ. Vybrané ukazatele kraj� (NUTS 3) v roce 2007. vlastní úprava 

                                                
12 �SÚ. Makroekonomické vysv�tlivky 
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P�i porovnávání tohoto ukazatele je op�t vid�t dobrou situaci Prahy a vysokou 

hodnotu v Ústeckém kraji. Je patrné vyvážen�jší kolísání kolem st�ední hodnoty 

vyjád�ené hodnotou �eské republiky v prvním sloupci. Polovina kraj� je na tom lépe 

a polovina h��e ve vztahu k hodnot� pr�m�rné registrované nezam�stnanosti. 

Olomoucký kraj je zde na deváté pozici ze �trnácti kraj�. 

Míra ekonomické aktivity 

Míra ekonomické aktivity ukazuje pom�r zam�stnaných a nezam�stnaných 

obyvatel k po�tu všech osob starších patnácti let. Potenciálním zdrojem pro r�st 

ekonomické aktivity obyvatel je tedy soubor osob ve v�ku 15 a více let. Velikost 

skupiny ekonomicky aktivních obyvatel koresponduje s vývojem stromu v�kové 

struktury obyvatelstva a tudíž podle základních demografických charakteristik 

populace naší republiky. Graf 3.3 zobrazuje procentuální vyjád�ení míry ekonomické 

aktivity rozložené podle kraj�. 

Graf 3.3 Míra ekonomické aktivity v % podle kraj� �R 
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Zdroj. �SÚ. Vybrané ukazatele kraj� (NUTS 3) v roce 2007. vlastní úprava 

 

�istý disponibilní d�chod domácností 

Tento ukazatel vyjad�uje p�íjem obyvatel v daném regionu, s kterým mohou 

voln� disponovat – graf 3.4, tím se odlišuje od HDP, které je soust�ed�no �ist� na 

produkci regionu. Zdrojem disponibilního d�chodu jsou prvotní d�chody domácností 

z výrobních �initel�, tzn. z práce, z p�dy a z kapitálu a �isté druhotné d�chody 
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domácností.13 Velké m�stské aglomerace stahují za prací mnoho obyvatel z okolí 

a tím zkreslují údaj HDP. Z t�chto d�vod� také zavedla EU povinné sledování tohoto 

ukazatele pro své �lenské zem�. 

Graf 3.4 �istý disponibilní d�chod domácností 

�istý disponibilní d�chod domácností na 1 obyvatele v K� podle 
kraj� v r. 2007
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Zdroj: �SÚ. Statistická ro�enka Olomouckého kraje 2008. vlastní úprava 

Na tomto grafu je op�t vid�t jediná vysoká hodnota Hlavního m�sta Prahy mezi 

jinak pom�rn� vyrovnanými ukazateli.   

Olomoucký kraj ve srovnání socioekonomických ukazatel� s ostatními kraji není 

tím lepším, což dokládá i p�ístup státu k Olomouckému kraji v  regionální politice. 

V Olomouckém kraji se vždy nacházel region se soust�ed�nou podporou státu. 

V období 2004-2006 to byl okres Šumperk jako hospodá�sky slabý region a v období 

2007 – 2013 se p�idal region kolem Uni�ova a Šternberka s p�ívlastkem region 

s vysoce nadpr�m�rnou nezam�stnaností14. Tento nep�íjemný fakt dokládají 

i p�edešlá srovnání. 

 

3.3. Vlastní analýza kraje 

Tato �ást práce provede pr�zkum Olomouckého kraje v jeho vývoji 

socioekonomických charakteristik oproti p�edešlé �ásti, kde se porovnávaly stavové 

veli�iny, tedy daný stav v ur�itém okamžiku m��ení. Pro znázorn�ní rozdílnosti 

pohledu na jeden ukazatel bude analyzován vývoj ve stejných ukazatelích jako 

v p�edcházející �ásti kapitoly 3.2. Z hlediska dostupnosti dat je použito údaj� z let 
                                                
13 �eský statistický ú�ad. Analýza cenového vývoje, vývoje p�íjm� a spot�ebních vydání domácností v 
letech 1993 až 2003. str. 1 
14 kapitola 2., obrázek 2.1 a 2.2 
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2003 – 2007. Pro velmi rozdílné hodnoty kraje Praha byla tato položka vylou�ena 

a tím se více zp�ístupnil pohled na m��ítko porovnávacích sm�rnic.  

Vývoj hrubého domácího produktu 

Jak již bylo zmín�no, je HDP nejkomplexn�jším ukazatelem ekonomiky 

sledovaného území. Na krajské úrovni jde o regionalizovaný hrubý domácí produkt, 

tedy p�erozd�lený HDP �eské republiky podle místa tvorby. Se vstupem �eské 

republiky do EU se jeho význam ješt� zvýšil, jako jedno z rozhodujících hledisek 

analýzy regionálních rozdíl�. P�i m��ení HDP na jednoho obyvatele je uvažovanou 

hodnotou po�et bydlících obyvatel, ale po�et obyvatel, kte�í tvo�í HDP je odlišný 

z d�vodu dojížd�ní za prací. Tím se daný údaj deformuje. Vývoj ukazatele HDP 

ukazuje graf 3.5. 

Graf 3.5 Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele 

Hrubý domáci produkt na 1 obyvatele v K�
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Zdroj: �SÚ. Regionální ú�ty. vlastní úprava 

Vývoj tvorby HDP v Olomouckém kraji je sice v letech 2004-2007 progresivní 

a v celkovém po�adí p�edb�hl Karlovarský kraj. Stále to však nesta�í na dosažení 

celorepublikového pr�m�ru. Z Olomouckého kraje podle údaj� ze s�ítání lidu, dom� 

a byt� z roku 2001 vyjíždí za prací až 15 % zam�stnaných do jiného kraje, což 

negativn� ovliv�uje HDP na 1 obyvatele. P�etrvávající výrazný odstup Olomouckého 

kraje od jiných kraj� je dán mimo jiné také historií ekonomické základny, strukturou 

osídlení i p�írodními podmínkami. Pro dynamiku r�stu HDP se používá HDP 

v b�žných cenách, kde se eliminuje vliv r�stu cen. I v tomto ukazateli je Olomoucký 

kraj podpr�m�rný, když obsadil šestou pomyslnou p�í�ku ze �trnácti kraj� s r�stem 

6,7 %. 15 

                                                
15  Olomoucký kraj, regionální rozvoj. Analýza ekonomický vývoj Olomouckého kraje 2003-2007 
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Vývoj míry nezam�stnanosti 

Míra nezam�stnanosti je jedním z nejd�ležit�jších sociáln� ekonomických 

ukazatel� a v tomto pohledu je vývoj Olomouckého kraje od roku 2005 do roku 2007 

velmi pozitivní. Snižování míry nezam�stnanosti je v tomto období trvalé a od roku 

2006 se k tomuto trendu p�idaly i ostatní kraje, viz graf 3.6. Olomoucký kraj tím dává 

najevo oživení ekonomiky a zpevn�ní sociálních jistot. Pravdou také je, že na území 

Olomouckého kraje jsou oblasti s tradi�n� vysokou mírou nezam�stnanosti, jako 

je oblast Jesenicka, Uni�ovska nebo Šternberska. P�esto, nebo práv� proto, 

je velkým úsp�chem trvalé snižování nezam�stnanosti v regionu. V této oblasti 

je pot�eba se zmínit o sou�asné situaci ekonomické krize, která sice ješt� není 

zaznamenána v dostupných datech �eského statistického ú�adu16, ale ur�it� se tento 

ukazatel s jeho zve�ejn�ním posune na zcela jiné hodnoty. Nap�íklad p�edb�žné 

výsledky z Jesenicka ukazují na nár�st po�tu uchaze�� na jedno volné pracovní 

místo z 13 v roce 2007 na 27 v roce 2008.  

Graf 3.6 Míra nezam�stnanosti podle VŠPS 
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Zdroj: �SÚ. Regionální ú�ty. vlastní úprava 

 

Vývoj míry ekonomické aktivity 

Na vývoj míry ekonomické aktivity mají p�ímý vliv demografické zm�ny 

v populaci. Dlouhodobý nep�íznivý vývoj porodnosti s sebou p�ináší dopad na 

pracovní trh. V pr�b�hu sledovaných let 2003 až 2007 se podíl práce schopných 

obyvatel na celkovém po�tu obyvatel straších 15 let pohyboval od 58,9 do 57,5 %. 

Klesající tendence ekonomické aktivity za�azuje již t�etí rok Olomoucký kraj 

na dvanáctou pozici v mezikrajském m��ítku, jak ukazuje graf 3.7. Úbytek pracovník� 
                                                
16 K datu odevzdání práce k vazb�. 
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�áste�n� kompenzuje pracovní síla, kterou p�inášejí cizinci. K 1. 1. 2008 bylo 

hlášeno k trvalému nebo dlouhodobému pobytu 6166 zam�stnaných cizinc�17. 

Pracovní síla regionu závisí také na vzd�lanostní struktu�e a po�tu obyvatel. 

Za poslední 3 roky mají nejv�tší podíl na úbytku nekvalifikovaní d�lníci (-900) a nižší 

administrativní pracovníci (-2900). Naopak u profesí, vyžadujících vysokoškolské 

vzd�lání, po�et stále stoupá (+5800)18. 

Graf 3.7 Míra ekonomické aktivity  
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Zdroj: �SÚ. Regionální ú�ty. vlastní úprava 

 

Vývoj �istého disponibilního d�chodu na obyvatele 

Tento ukazatel vyjad�uje p�íjem obyvatel v daném regionu, s kterým mohou 

voln� disponovat a tím se odlišuje od HDP, které je soust�ed�no �ist� na produkci 

regionu. Velké m�stské aglomerace stahují za prací mnoho obyvatel z okolí a tím 

zkreslují údaj HDP. Z t�chto d�vod� také zavedla EU tento ukazatel jako povinný 

pro �lenské zem� pro dokonalejší analýzu regionálních disparit. Zdrojem 

disponibilního d�chodu jsou prvotní d�chody domácností z výrobních �initel�, tzn. 

z práce, z p�dy a z kapitálu a �isté druhotné d�chody domácností. Vyjad�uje jakousi 

úrove� materiálního bohatství domácností, trvale bydlících v daném regionu. 

V pr�b�hu sledovaného období je vývoj ukazatele povzbudivý, ostatn� jako u všech 

kraj� �R. Pr�b�h vývoje dokumentuje graf 3.8. P�es tento trend vývoje �istého 

disponibilního d�chodu jsou mezi kraji velké rozdíly. P�i vynechání Prahy, která 

p�evyšovala nejv�tší rozdíl mezi ostatními o více jak dvojnásobek, tvo�í rozdíly 

v p�epo�tu na osobu tém�� p�tinu celého disponibilního d�chodu slabších kraj�. 

                                                
17 Olomoucký kraj, regionální rozvoj. Analýza ekonomický vývoj Olomouckého kraje 2003-2007 
18 Olomoucký kraj, regionální rozvoj. Analýza ekonomický vývoj Olomouckého kraje 2003-2007 
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V roce 2007 dosáhl �istý disponibilní d�chod p�epo�tený na 1 obyvatele 

Olomouckého kraje 155 025,-K� a mezi ostatními kraji se umístil na 10 míst�. Tento 

výsledek je pro Olomoucký kraj za sledované období 2003-2007 nejlepší.  

 Graf 3.8 �istý disponibilní d�chod 
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Zdroj: �SÚ. Regionální ú�ty. vlastní úprava 

 

3.4. Zhodnocení vývoje 

Z výše uvedených analyzovaných údaj� vyplývá, že Olomoucký kraj se potýká 

s dlouhodobou podpr�m�rností v ekonomických ukazatelích, i když v roce 2006 

a 2007 dosáhl výrazného pokroku v oživení ekonomiky. V oblasti sociáln� 

ekonomického ukazatele v podob� obecné míry nezam�stnanosti dosáhl zlomu 

v letech 2004 – 2005 a dosaženého vývoje se držel. U tohoto hodnocení je pot�eba 

brát na z�etel poslední výsledky šet�ení za rok 2008 o za�ínajícím nár�stu žadatel� 

o pracovní místo. Olomoucký kraj je jako celá �eská republika z velké �ásti svými 

podniky napojen na exportní, obzvlášt� automobilový pr�mysl, který se dostává do 

velkých problém�, souvisejících s krizí v eurozón�. Pravd�podobnost zpomalení 

ekonomiky kraje potvrdí �i vyvrátí až údaje za rok 2008. Vzhledem k propojení 

ekonomik a otev�enosti v EU, jsou dopady recese na region neodvratitelné, jen míra 

postižení a následná komparace jsou zatím otázkou.  
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4. Konkrétní Projekt – rekonstrukce budov Speciální školy Schola – Viva, 

o.p.s. 

V této kapitole se popíše p�ímá zkušenost se získáním dotace a s provedením 

projektu konkrétní neziskové organizace p�sobící ve školství. P�íklad v první �ásti 

uvede charakteristiku a základní informace o neziskové organizaci, dále objasní  

vznik a d�vody  pot�eby získat v�tší obnos investi�ního kapitálu, a následn� celý 

proces popíše podle autentických výpov�dí osob z vedení školy a podle p�edložené 

dokumentace, která byla vytvo�ena v pr�b�hu tvorby zám�ru. 

 

4.1. Základní informace o škole 

 

4.1.1. Nápl� školy 

Schola – Viva je základní školou pro d�ti se specifickými poruchami u�ení 

a mate�skou školou logopedickou. Vznikla pro d�ti se specifickými vzd�lávacími 

pot�ebami, které vyžadují zm�nu v celkovém systému pé�e o žáka, intimn�jší 

prost�edí ve výchovn� vzd�lávacím procesu a využití speciálních a alternativních 

p�ístup� ve výuce. Významnou sou�ástí tohoto za�ízení je speciáln� pedagogické 

centrum dále jen „SPC“, kde se provádí diagnostika, podp�rné terapie, reedukace 

d�tí s r�zným druhem postižení. 

 

4.1.2. Právní forma školy 

Po transformaci neziskového sektoru v devadesátých letech se jako právní forma 

tohoto za�ízení jevila nejsch�dn�jší obecn� prosp�šná spole�nost o.p.s.. Z hlediska 

organizace pro svou transparentnost a zejména proto, že své cíle napl�uje v sociální 

oblasti a školství. Za�azení právní formy o.p.s. se dnes jeví vedení školy jako jedna 

z výhodných možností ve školském zákon� ke z�ízení soukromé školy. 

 

4.1.3. Vlastnictví školy 

SCHOLA – Viva o.p.s. m�la zpo�átku (1992) své �innosti v pronájmu areál 

na ulici Erbenova 16 v Šumperku. Vytvo�ením dobrého jména v regionu a kvalitní 

spoluprací p�esv�d�ila m�stský ú�ad v Šumperku v roce 2003 o p�evodu areálu 

do majetku obecn� prosp�šné spole�nosti Schola – Viva za symbolickou cenu. 

Podmínkou podepsání smlouvy bylo, že po dobu dvaceti let bude v odkoupených 
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prostorách zachována p�vodní �innost obecn� prosp�šné spole�nosti. Vlastnictví 

budov je velmi d�ležité z hlediska získávání investi�ních dotací, zejména 

na rekonstrukce a stavby z r�zných grant�, opera�ních program� atd. 

Schola – Viva zabírá však ješt� další prostory na ulici Temenické v Šumperku. Je 

to budova bývalé školy, kterou m�stský ú�ad pronajímá této obecn� prosp�šné 

spole�nosti. Nájem je �ešen tak, že zaplacené finance jsou vráceny  m�stem zp�t do 

údržby budovy. V  prostorách školy jsou umíst�ny t�ídy prvního stupn�. Odlou�ené 

pracovišt� klade na pedagogy, žáky i rodi�e pom�rn� velký tlak z hlediska 

bezpe�nosti žák� p�i p�echázení vozovky s velkým provozem, u níž je budova 

postavena. 

Cílem managementu obecn� prosp�šné spole�nosti je zrekonstruovat 

a p�estav�t zastaralý areál tak, aby budova na Temenické ulici nebyla pot�ebná 

a celá �innost tak mohla být soust�ed�na do nov� vybudovaných prostor. 

 

4.1.4. Financování školy 

Pro finan�ní chod používá o.p.s. standardních zdroj�, které se dají rozd�lit do 

p�ti bod� 

- Státní dotace – jedná se o finance obdržené z rozpo�tu Ministerstva školství 

a mládeže na základ� za�azení organizace do sít� škol, dále jsou to finance 

z m�stského ú�adu Šumperk, poskytované na základ� uzav�ené smlouvy, 

finance z obcí na d�ti, které navšt�vují školu Schola – Viva, finance krajského 

ú�adu Olomouckého kraje poskytované na základ� smlouvy. Všechny tyto 

finance jsou kategorizovány jako neinvesti�ní.  

- Školné – jedná se o p�ísp�vek rodi��, který by m�l sloužit k nadstandardní pé�i 

o žáka. V obecn� prosp�šné spole�nosti Schola – Viva �iní tento p�ísp�vek 

šest set korun m�sí�n� po dobu výuky. 

-  Vlastní zdroje – jedná se o ve�ejné akce školy, nap�. aukce výtvarných d�l 

žák�, poskytované služby speciáln� pedagogickým centrem atd.. 

- Dary 

- Projekty a granty – jsou poskytovány r�znými subjekty (ministerstva, kraje, 

obce, v�tší firmy …). V této oblasti finan�ních tok� má obecn� prosp�šná 

spole�nost jedinou možnost získat v�tší objem investi�ních dotací. 
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Na záv�r bodu lze uvést, že krom� nárokových dotací je v�tšina objemu 

získaných financí na základ� �etných jednání, osobních kontakt� a trp�livé práce 

celého vedení, zejména však práce útvaru pro ekonomiku a rozvoj školy. 

 

4.2. Projekt  

Pot�ebuje-li ovšem nezisková organizace v�tší finan�ní obnos, jako nap�íklad 

na vybudování nových prostor �i na rekonstrukci starých budov, musí sáhnout 

po již výše zmín�ných nástrojích. Pro ov��ení hypotéz a zjišt�ní skute�ného pr�b�hu 

poskytování dotací se dále popíše postup již provedeného konkrétního projektu. 

 

4.2.1. Vznik a p�íprava projektu 

Vznik zám�ru 

Organizace p�sobí v areálu na ulici Erbenova 16 v Šumperku. Jedná 

se o budovy, které byly postaveny pro funkci jeslí a mate�ské školy v šedesátých 

letech minulého století19. V devadesátých letech se snažila organizace svépomocn� 

p�ebudovávat tyto prostory pro pot�eby základní školy jak z hlediska dodržení 

p�edpis� pro provozování za�ízení, tak z hlediska budoucí konkurenceschopnosti 

celého za�ízení na trhu práce. Tato �innost se však ukázala se stávajícími prost�edky 

jako nedosta�ující, zejména pro vysokou finan�ní náro�nost. Také již zmín�ná 

problematika odlou�eného pracovišt� pro první t�ídy je pot�ebná �ešit. Cílem 

managementu obecn� prosp�šné spole�nosti se tak stala prioritou rekonstrukce 

a p�estavba celého areálu tak, aby budova na Temenické ulici nebyla již pot�ebná 

a celá �innost tak mohla být soust�ed�na do nov� vybudovaných prostor. Tím také 

vystala pot�eba pojmenovat projekt a otázka, jakým zp�sobem celou záležitost �ešit 

z pohledu financí. 

Popis nápln� a cíl� projektu 

V regionu Šumpersko, Jesenicko neexistuje žádné za�ízení, které by poskytovalo 

poradenskou �innost pro d�ti, rodi�e i u�itele. Speciáln� pedagogické centrum p�i 

Schola – Viva o.p.s. je jediným pracovišt�m, které zde provádí diagnostiku, nápravu 

a poradenství pro d�ti, rodi�e a u�itele v komplexní ší�i. Tým odborník�- speciální 

pedagogové, psycholog a sociální pracovnice pomáhají �ešit problémy v oblasti 

u�ení, výchovy, komunikace a volby povolání. Pé�e je dnes v�nována d�tem ze 

                                                
19 Pramen: interní dokumenty m�sta Šumperka 
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speciální mate�ské školy a speciální základní školy Schola - Viva v Šumperku, 

ale i široké ve�ejnosti (venkovní klientela). Existence SPC a jeho p�sobnost 

se dostávají ve známost stále v�tšímu po�tu rodi��, škol, pediatr� a dalších 

odborník� nejen v Šumperku. Pro nedostatek kapacit však SPC nem�že uspokojit 

všechny poptávané služby. Vzd�lávání budoucích pracovník� v oblasti osobní 

a pedagogické asistence u handicapovaných d�tí a dalších osob se speciálními 

pot�ebami neprobíhá zatím nikde ve sledovaném regionu. V katalogu prací 

ministerstva práce a sociálních v�cí bylo nov� za�azeno povolání „asistent 

pedagoga“, pro jehož edukaci dosud nebyl v regionu akreditován žádný kurz. Tyto 

kurzy po�ádají v ostatních �ástech republiky r�zná Pedagogická centra a školská 

za�ízení. Pozice asistent� jsou �asto obsazovány dobrovolníky a nekvalifikovanými 

zam�stnanci.  

Z t�chto zjišt�ní vyplývají specifické cíle projektu: 

a) P�i prvotním kontaktu s rodinou bude poskytnuto vstupní diagnostické 

vyšet�ení dít�te, které odhalí handicap a jeho p�í�iny. Na základ� zjišt�ných 

výsledk� bude navrhnuto další �ešení �i za�azení do dalšího vzd�lávání. 

b) Pro lepší pochopení pot�eb dít�te budou probíhat v za�ízení vzd�lávací 

a terapeutické programy pro rodi�e d�tí se speciálními pot�ebami.  

c) Pro vzd�lávání budoucích asistent� pro práci s postiženými osobami bude 

ur�en akreditovaný vzd�lávací program. Tito absolventi budou mít možnost 

pracovat na pozici asistent pedagoga nebo osobní asistent. 

d) Odborné poradenství bude poskytováno také odborným pracovník�m z oboru. 

P�edevším pro speciální pedagogy budou ur�eny seminá�e, školení atd. 20 

Výb�r zp�sobu financování 

Útvar pro ekonomiku a rozvoj školy vypracoval rozbor situace na trhu podobných 

za�ízení v regionu a prov��il situaci v podobných za�ízeních v zahrani�í. Zjiš	oval 

také možnosti a zp�soby financování podobných zám�r�. Na základ� získaných 

informací sestavil zprávu pro vedení organizace. Na základ� p�edložených poznatk� 

a stavu školy se vedení rozhodlo pro realizaci zám�ru rekonstrukce budov 

a p�estavbu areálu tak, aby vyhovoval dnešním standard�m pro výchovn� vzd�lávací 

proces v rámci celé Evropské unie. 

                                                
20 Schola-viva Žádost o p�ijetí projektu �. zO89rA . str.7 
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Aby se zvládla tak náro�ná operace, musel se vypracovat projekt na komplexní 

p�estavbu celého areálu. Ekonomický úsek se p�i spolupráci se Sdružením 

soukromých škol dozv�d�l o p�ipravovaných projektech v oblastech revitalizace 

budov a když v  roce 2002 byly vyhlášeny opera�ní programy Olomouckého kraje - 

OPOK získala škola z t�chto program� v�tšinu financí na pokrytí pot�ebné �ástky 

k vytvo�ení projektové dokumentace.  

Dále se hledala forma vlastního financování a podpor z r�zných zdroj�. Jelikož 

se jednalo o �ástku �ádov� v desítkách milion� korun, byla na základ� mnoha analýz 

jako nejsch�dn�jší a nejdosažiteln�jší cesta k získání pot�ebných financí vybrána 

podpora z projekt� Evropské unie. Nejpr�chodn�jší cesta k získání požadovaných 

financí se zdála výzva v rámci Spole�ných regionálních opera�ních program� 

(SROP).  

Soub�žn� s tím musel management, p�evážn� však ekonomický útvar, 

procházet celou �adou školení a jednání s p�íslušnými organizacemi, která pomáhala 

v orientaci, jak získat o�ekávané finance z fond� Evropské unie. Postupn� 

se ukázalo, že celý projekt bude nutné rozd�lit do n�kolika etap, jak z hlediska 

organizace, �asovosti, tak i z hlediska získávání výše pot�ebných investi�ních financí. 

V kone�né fázi se management rozhodl pro ú�ast v projektu SROP 3.1, který 

vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento projekt se týkal rekonstrukce 

speciálního pedagogického centra a n�kterých �ástí základní školy, zejména výdejny 

stravy a n�kterých u�eben. 

SROP 3.1 – infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj� v regionech 

Byl to program vyhlášený ministerstvem pro místní rozvoj jako Spole�ný 

regionální opera�ní program (dále jen SROP), s prioritou 3. rozvoj lidských zdroj� 

v regionech a opat�ením 3.1 infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj� v regionech. 

Za�azení spole�ných regionálních opera�ních program� do struktury regionální 

podpory v �R ukazuje obrázek �. 4.1. Tato priorita byla myšlena jako d�ležitý nástroj 

pro zvýšení kvality života v regionech. Její t�i opat�ení byla navržena jako �ada 

intervencí v oblasti infrastruktury pro rozvoj lidských zdroj� a sociální integrace. 

Poskytování vzd�lávacích, kulturních, sociálních, zdravotních a volno�asových 

služeb, zam��ených na efektivní strukturální zm�ny v obcích a regionech, je klí�ovým 

prvkem v boji proti sociálnímu vylou�ení a nezam�stnanosti. Soust�ed�né úsilí bylo 

v�nováno podpo�e zam�stnatelnosti a kvalifikace, poskytování vzd�lávacích 

a sociálních služeb, posilování vnit�ní soudržnosti komunit, sociálnímu za�azení osob 
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ohrožených sociálním vylou�ením a rovnosti p�íležitostí. Sociální a kulturní rozvoj 

v regionech je spoluutvá�en místními iniciativami a �inností nestátních neziskových 

organizací, které trpí nedostatkem finan�ních zdroj� a p�evládajícím zam��ením na 

krátkodobé projekty.  

 

SROP 3.1 byl ur�en pro : 

- hospodá�ské komory / zájmová a profesní sdružení, 

- neziskové organizace, 

- obce, 

- svazky obcí, 

- kraje, 

- organizace z�izované obcemi, kraji, 

- organizace z�izované státem, stát. 

Regionální platnost byla pro všechny kraje �R, krom� regionu Praha.21 

 

Obr. 4.1 Za�azení SROP do regionální podpory v �R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Melecký, L.: Evropská regionální politika.[online]. 2008. .[cit. 15.11.2008]. Dostupné na internetu: 
http://moodle.vsb.cz/vyuka/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=36803. vlastní úprava 

 

Tvorba projektu a schvalování  

Vzhledem k náro�nosti vypracování projektu organizace rozhodla k vyhledání 

pomoci profesionální firmy v dané problematice. Po krátkém prov��ování možností 

a schopností firem se rozhodly ke spolupráci s profesionální firmou Eurovision s.r.o. 

                                                
21 MMR. Fondy Evropské unie – pr�vodce podporami . . [on-line]. 2005. [cit.12.2.2009]. dostupné na 
internetu: http://www.dotaceeu.cz/index.php?stranka=dot&dot=228 
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Již po telefonickém rozhovoru s p�edstaviteli firmy Eurovision s.r.o. byly navrženy 

základy smlouvy o získání zdroj� financování obsahující i ustanovení o provizi. 

Po podpisu smlouvy byly vy�len�ny dv� pracovnice firmy Eurovision s.r.o., které 

n�kolikrát navštívili Scholu – Vivu a po získání všech pot�ebných dokument� 

a informací zpracovaly projekt do takové podoby, aby spl�oval požadavky pro zdárné 

p�ijetí s co nejvyšším bodovým ohodnocením. Projekt zahrnoval vytvo�ení studie 

proveditelnosti, analýzu náklad� a p�ínos� a zpracování projektové dokumentace. 

Projekt byl odeslán, obstál v konkurenci a získal schválení. Nápl� i zpracování 

projektu se ukázalo jako dob�e zvolené a velmi kvalitní. Byl schválen jako jeden 

z projekt� zastupitelstvem krajského ú�adu Olomouckého kraje v únoru 2006. Projekt 

byl za�azen pod �íslem opera�ního programu CZ.04.1.05 s názvem „Centrum 

sociálních služeb Speciální pedagogické centrum Šumperk.  

Po vyhlášení projektu jako vít�zný, dostala škola nabídky od n�kolika firem 

na zpracování dota�ního managementu. Ekonomický úsek prostudoval reference 

o firmách z jednotlivých nabídek a p�istoupil na spolupráci s firmou Raven Consulting 

a.s., která byla d�íve konkuren�ní firmou firmy Eurovision s.r.o. P�echod k jiné firm� 

byl zap�í�in�n rozpadem firmy Eurovision s.r.o. a ned�v�rou v nástupnické firmy. 

Po celou dobu monitorování a zpracovávání zpráv o pr�b�hu realizace projektu 

od firmy Raven Consulting a.s. byla spolupráce školy a firmy Raven Consulting a.s. 

na dobré úrovni a nevznikaly žádné komplikace v �asové neshod� �i legislativ�. 

Veškeré p�edepsané formulá�e byly �ádn� zpracovány a v�as zaslány Centru 

regionálního rozvoje v Olomouci. 

Profinancování spoluú�asti 

Paradoxn� ve fázi získání dota�ních financí nastalo velmi složité období. Projekt 

SROP 3.1 byl metodicky koncipován s finan�ní ú�astí fond� EU 73 %, státní 

subvence tvo�ily 17 % a 10 %  m�ly pokrývat vlastní zdroje. Z celkové schválené 

�ástky  27 816 205,- K� t�chto 10 % spoluú�asti byla pro neziskovou organizaci 

nedosažitelná suma. Ekonomický útvar v�dom si spoluú�asti na investicích 

už zpo�átku analýzy projektu zkoumal cestu jak tuto pot�ebnou �ástku získat. 

Na základ� mnoha jednání a konzultací s p�íslušnými orgány (ministerstvo, kraj ..) 

byl schválen návrh ekonomického �editele, s tím, že se provede odhad budov, které 

mají být rekonstruovány a tato �ástka se uzná jako požadovaný vklad 10% formou 

naturálií. Bylo to ojedin�lé �ešení, ale bylo schváleno našimi p�íslušnými orgány 

i kompetentními orgány Evropské unie v Bruselu. 
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Zdálo se, že již nic nebude stát v cest� úsp�šné realizaci projektu, ale opak 

byl op�t pravdou. Velmi kostnatý a nejasný p�ístup ze strany ministerstva p�i 

uvol�ování financí z evropských fond� donutil vedení z hlediska nutného dodržení 

�asovosti projektu vzít si nemalý úv�r (15 000 000,-K�). Ke zhoršení situace dále 

p�isp�lo, že tuto �ástku necht�l organizaci zap�j�it žádný bankovní ústav. Vláda 

a p�íslušná ministerstva nevytvo�ily slibované zdravé a jasné prost�edí pro operace 

s financemi evropských fond�, zejména z hlediska garancí pro bankovní sektor. 

Po složitých jednáních s finan�ními poradci a znalci problematiky a za pomoci 

r�zných lobbistických tlak� se našla banka, která tyto peníze byla ochotna p�j�it. 

Výsledkem však byla velmi tvrdá smlouva nekompromisn� �ešící své pohledávky 

v p�ípad� jakéhokoliv pochybení a nemalé úrokové sazby. Banka m�la nejen nárok 

na zp�tné  získání zap�j�ených financí, ale i na p�evzetí rekonstruovaného objektu 

v daném stavu. Celý pr�tok financí probíhal p�es n�kolik ú�t�. První byl úv�rový ú�et 

s �ástkou 15 000 000,- K�, k n�muž byl založen podú�et, na kterém se provád�ly 

platby faktur za stavbu, hrazené p�evodem z prvního ú�tu. Na tento podú�et byly 

p�evád�ny také finance od EU. Na finance z dotací od �R byl založen krátkodobý 

ú�et vždy jen pro daný p�ípis limit� a jen pro danou konkrétní platbu za jednotlivou 

etapu a po provedení platby byl zrušen. Posledním ú�tem byl ú�et, na který 

se p�evád�ly úroky z �erpaného úv�ru, ten musel být hrazen vlastními prost�edky 

školy  

 

4.2.2. Realizace projektu 

Výb�r firem 

Výb�rového �ízení na dodavatele stavby prob�hlo na základ� zákona 

o ve�ejných zakázkách vyhlášené na centrální adrese pod zna�kou 50005972. Bylo 

realizováno nezávislou profesionální firmou. Hodnocení bylo provád�no sou�tem 

získaných procent v jednotlivých hodnotících kritériích: 

- celková cena – 50 % 

- smluvní úprava zajiš	ovacích a sank�ních instrument� – 35 %  

- doba záruk na jakost – 15 % 

Výb�rového �ízení se zú�astnilo p�t firem nejen z blízkého okolí Šumperka, 

ale i z Brna, Olomouce a Šternberka. Žádný ze zájemc� nebyl ze sout�že vylou�en. 

Celkov� nejvýhodn�jší nabídku p�edložil zájemce FORTEX - AGS, a.s. Šumperk, 

který dosáhl v hodnocení 98,32 procent a dne 29.6.2005 byla s firmou podepsána 
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smlouva. Vít�zná stavební spole�nost musela za�ít pracovat podle p�esné dikce 

projektu.  

Realizace stavby 

V následném období se musel velmi tvrd� dodržovat �asový harmonogram 

realizace projektu, kv�li již zmín�né hrozb� ze strany banky poskytující úv�r. To však 

již bylo pole zástupc� školy mén� závažné než p�edešlé problémy. Samotná 

realizace projektu probíhala v rámci schváleného �asového plánu. Projekt 

byl rozd�len do dvou etap, pavilon A a pavilon D. Podle pln�ní t�chto etap probíhalo 

i financování. 

Stru�ný popis �asové osy realizace stavby: 

- 21.3.2005 - 31.5.2005 

Realizace výb�rových �ízení na dodavatele stavebních �ástí projektu a na 

dodavatele za�ízení a vybavení st�ediska. 

- 1.6.2005 - 31.7.2005 

P�íprava staveništ� a p�ípravné stavební práce 

- 1.8.2005 - 28.2.2006 

Hlavní a podružná stavební výroba - rekonstrukce bloku D, Výstavba 

inženýrských sítí 

- 1.3.2006 - 15.4.2006 

P�íprava staveništ� a p�ípravné stavební práce 

- 16.4.2006 - 15.1.2007 

Hlavní a podružná stavební výroba - rekonstrukce bloku A a vstupní �ásti 

- 1.1.2007 - 28.2.2007 

Nákup vybavení a za�ízení SPC a jeho instalace 

- 1.1.2007 - 28.2.2007 

P�íprava na zahájení provozu - personální zajišt�ní provozu SPC 

- 1.3.2007 - 31.5.2007 

Záv�re�né vyhodnocení projektu, audit 

První etapa 

B�hem m�síce �ervence a srpna 2005 se rozb�hla rekonstrukce a p�ístavba, 

která byla realizována dodavatelskou firmou. Nejd�íve zapo�aly p�ípravné práce, 

p�íprava staveništ�, demontáž st�ešních pláš	�, betonáže atd. Poté b�hem m�síce 

zá�í zapo�aly samotné stavební práce. Tyto práce se nejd�íve uskute�nily 

p�i rekonstrukci objektu D a provedla se i výstavba inženýrských sítí. V rámci 
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pomocné stavební výroby k objektu D byly provedeny zemní práce pro ob� budovy 

na rozvody vody, kanalizace a topení. První  etapa byla ukon�ena k 15.3.2006. 

V pr�b�hu této etapy byla Centru regionálního rozvoje podána t�i hlášení 

o zm�nách v projektu. Dv� z hlášení se týkala legislativních zm�n organizace a jedna 

zm�ny stavebního materiálu. Všechny zm�ny byly p�íslušným orgánem bez výhrad 

schváleny. Po ukon�ení první etapy byla vypracována monitorovací zpráva, která 

obsahovala podrobný popis celého pr�b�hu sledovaného období, veškeré doklady 

související se zadávacím �ízením na dodavatele, smlouvu s dodavatelem, ú�etní 

doklady, výpisy z ú�tu, který byl pro tento projekt zaveden, pojistnou smlouvu, 

p�ehledy zam�stnanc�, výpisy z kontrolních dn�, podklady prokazující dodržení 

pravidel pro publicitu, kopie z výpisu katastru nemovitostí, kopie znaleckého posudku 

pro ocen�ní pozemku (vlastní vklad) soupiska faktur a v neposlední �ad� žádost 

o proplacení. 

Investi�ní výdaje v první etap� �inily 10 922 437,- a jejich rozd�lení ilustruje tab. 

4.1. Soukromé zdroje tvo�ila polovina nemovitosti, oznámení p�ípisu limitu výdaj� 

státního rozpo�tu bylo schváleno a podepsáno 14.11.2005. Po ukon�ení 1. etapy, 

dne 31.3.2006 byla podána žádost o platbu ze strukturálních fond� a p�íkaz 

k p�evodu prost�edk� byl Ministerstvem pro místní rozvoj podepsán 16.8.2006. 

 

Tab. 4.1 Rozd�lení výdaj� v první etap� 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní provedení podle faktura�ní dokumentace  

Veškeré finan�ní �ástky byly okamžit� vkládány na úv�rový ú�et a znovu 

použity na úhradu dalších faktur. 

Druhá etapa 

Na první etapu plynule navazovala etapa druhá, která trvala do 28.2.2007. 

V rámci této etapy byly provedeny stavební práce na rekonstrukci objektu A, na který 

navazuje vstupní �ást, která slouží ke komunika�nímu propojení objektu A a objektu 

D. V m�síci �íjnu prob�hla kolaudace stavby. Prob�hlo také výb�rové �ízení 

na dodavatele vnit�ního vybavení jednotlivých prostor a místností. Jelikož se jednalo 

Typ zdroje K� 

soukromé zdroje 1 757 653,- 

státní rozpo�et 1 857 000,- 

strukturální fondy 7 077 784,- 
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o menší �ástku do 1 500 000,- K�, sta�ilo zve�ejn�ní pouze na internetových 

stránkách školy. P�ihlásila se sice jen jedna firma, ale ta zárove� spl�ovala veškeré 

pot�ebné kriteria pro p�ijetí. V této etap� bylo podáno jedno oznámení o zm�n� 

v projektu. Tato zm�na se týkala zm�ny užívání jednotlivých místností a vnit�ního 

vybavení místností. V b�eznu 2007 nabylo kolauda�ní rozhodnutí právní moci 

a prob�hlo slavnostní otev�ení nových budov. Poté se rozb�hla komplexní škála 

služeb pro rodiny s handicapovanými d�tmi. 

Výdaje ve druhé etap� �inily celkem 12 939 256 a jejich rozd�lení je podle 

tab.4.2  

Soukromé zdroje tentokrát tvo�ila druhá polovina vkladu nemovitosti. Oznámení 

o p�ípisu limitu výdaj� státního rozpo�tu bylo schváleno a podepsáno 28.3.2006. 

Žádost o platbu ze strukturálních fond� byla podána dne 30.3.2007 a p�evod 

prost�edk� Ministerstvem pro místní rozvoj byl schválen 26.9.2007. 

Tab. 4.2 Rozd�lení výdaj� v druhé etap� 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní provedení podle faktura�ní dokumentace  

Kontrolní �innost 

Kontrola pr�b�hu stavby byla zajišt�na stavebním dozorem, vlastní kontrolou, 

zejména však monitoringem, který provád�la najatá firma ve spolupráci se 

zadavatelem, konkrétn� s finan�ním útvarem Schola – Viva o.p.s. Vrcholným 

kontrolním útvarem bylo Centrum regionálního rozvoje v Praze, které bylo 

zastoupeno krajskou pobo�kou Centra regionálního rozvoje Olomouckého kraje. 

Kontrola byla provád�na pr�b�žnými hlášeními a pr�b�žnými a záv�re�nými 

monitorovacími zprávami z jednotlivých etap. V kone�né fázi projektu prob�hla 

fyzická kontrola pracovník� Centra regionálního rozvoje krajského ú�adu 

Olomouckého kraje a následn� zhruba po roce kontrola finan�ního ú�adu. 

Typ zdroje K� 

Soukromé zdroje 1 389 344,- 

Státní rozpo�et 3 147 260,- 

investi�ní 11 683 766,- Strukturální 

fondy neinvesti�ní 1 255 490,- 
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4.3. Pou�ení pro další projekt 

Jak již bylo zmín�no, celý projekt byl zpo�átku špatn� zajišt�n z hlediska 

plynulého toku financí. Jako pozitivní zkušenost je pot�eba uvést, že v po�átcích 

stavebních prací firma provád�jící výstavbu držela celou realizaci projektu 

dodavatelským úv�rem. Tato doba trvala zhruba p�l roku a v nelehké situaci školy 

z hlediska již zmín�ných problém� toto zafinancování organizaci velmi pomohlo. 

V pr�b�hu realizace se jako velká nedostate�nost ukázala špatná volba 

stavebního dozoru, která spo�ívala v nedostate�né komunikaci mezi stavebním 

dozorem a zadavatelem. Informace byly dodávány se zpožd�ním a stávalo 

se, že neodpovídaly ani dané skute�nosti. Problém v informacích nem�l nejen 

zadavatel, ale i firma provád�jící stavební práce. Pokud bude organizace dále 

pokra�ovat ve stavebních realizacích, jak je v jejím zám�ru, tak práv� v oblasti 

stavebního dozoru musí nastat radikální zm�na. Stavební dozor musí úzce 

spolupracovat se zadavatelem a pružn�, i mimo vyty�ený harmonogram sch�zek, 

jej informovat o jakýchkoli nedostatcích, které by se v pr�b�hu stavby mohou objevit. 

Jako p�íklad této nedob�e zvládnuté fáze projektu je možné uvést i to, že bylo n�kolik 

závažných reklamací, p�estože stavba prošla kolaudací. Nap�íklad nedokon�ené 

sn�hové bariéry na st�echách, nebezpe�né výšky parapet� u oken ve spojovacích 

koridorech �i nalezení nedod�laných  elektrických rozvod�. 
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5. Záv�r  

Nestátní neziskové organizace zabírají svojí p�sobností širokou škálu �inností 

a dalo by se �íci, že tvo�í velmi nesourodý celek organizací. Jsou to organizace 

jejichž spole�nými vlastnostmi jsou dobrovolnost, samosprávnost, nerozd�lování 

zisku mezi vlastníky, organizovanost a soukromé vlastnictví. Prosp�šnost t�chto 

organizací je obecn� známá a to jak v poskytování ve�ejných služeb, p�ispívání 

k zam�stnanosti tak nap�íklad v podpo�e zaru�ování lidských práv.  

Vzniká otázka, pro� by m�ly být ur�ovány n�jaké finan�ní prost�edky do 

soukromých neziskových organizací a tím je prot�žovat v tržním hospodá�ství p�ed 

ostatními ú�astníky trhu. Jak již bylo zmín�no, neziskové nevládní organizace 

vytvá�ejí dopln�k v oblastech státního zájmu, kde by stát jinak musel sám vytvá�et 

aktivity, které by byl nucen hradit v plné výši. Je také minimáln� vhodné podporovat 

iniciativu soukromých subjekt�, osobní iniciativu jednotlivc�, kte�í cht�jí pomáhat 

spole�nosti a tuto pomoc nepovažují ani tak za práci, ale poslání.  Z t�chto d�vod� je 

vláda �eské republiky a ostatn� i celá Evropská unie naklon�na iniciativám 

nevládních neziskových organizací a tato podpora má vést k  posilování a 

zkvalit�ování poskytovaných ve�ejných služeb, rozvoje životní úrovn� a v neposlední 

�ed� stírání nežádoucích regionálních disparit.  

 

Cílem bakalá�ské práce bylo prozkoumat možnosti profinancování v�tších 

investi�ních celk� - program� nestátních neziskových organizací, pro vytvo�ení 

kvalitativní a kvantitativní udržitelnosti svých zám�r� v dané p�sobnosti, na které si 

ze své neziskové podstaty nemohou vytvo�it dostate�né rezervy.  

 

Pro zkoumání byly stanoveny tyto hypotézy: 

I.Legislativa finan�ní podpory program� nevládních neziskových organizací je 

p�ímá, srozumitelná a jednozna�ná. 

II.Míra finan�ní spoluú�asti neziskových organizací na projektech je p�im��ená 

jejich možnostem 

 

Ad I. Legislativa finan�ní podpory program� nevládních neziskových organizací 

je p�ímá, srozumitelná a jednozna�ná. 
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Po studiu možností �erpání finan�ních prost�edk�, o které se mohou ucházet 

nestátní neziskové organizace, a posouzení pr�b�hu realizovaného konkrétního 

p�ípadu se dle názoru autora nejeví systém jako zcela p�ímý a srozumitelný.  

D�vodem k takovému záv�ru je zna�ná nejednotnost p�i posuzování program� 

a ze strany schvalovacího aparátu vyžadování stále nových dopl�ujících informací. 

Toto je dáno tím, že není jednozna�n� stanoveno n�jakým výpisem, co všechno je 

nutné pro schválení projektu a co je nutné pro vlastní uzav�ení projektu po jeho 

dokon�ení. Z�stává na libov�li ú�edník� jak hluboko a jak dlouho budou daný projekt 

zkoumat a tím i oddalovat jeho zpušt�ní. Tuto skute�nost oddalování spušt�ní ješt� 

umoc�uje skute�nost, že oddalování nemá vliv na stanovené datum ukon�ení 

projektu, což p�i stavebních projektech nese celou �adu problém�. Pro žádající 

organizaci a provád�cí firmy tím vznikají nep�íjemné chvíle vy�kávání s podpisy 

smluv se strategickými dodavateli a dopl�kovými investory. Pro nesrozumitelnost 

legislativy hovo�í také fakt, že díky specifi�nosti a obtížnosti problematiky vznikly celé 

�ady nových institucí22. Ty provád�jí za žadatele návrhy žádostí o dotace nebo jsou 

to monitorovací spole�nosti, což op�t finan�n� zat�žuje žádající organizaci.  

Pokud by se m�la optimalizovat celá struktura podpory dotací pro neziskové 

organizace, bylo by nutné stanovit jednozna�né hodnotící kritéria spolu se zvýšením 

podílu státu na metodickém vedení žadatel� ve všech jeho �ástech, což znamená 

pomoc p�i p�íprav� projektu, monitorování projektu a záv�re�né hodnocení. 

Zapracoval by se tak p�ímo personál od žadatele a nemusely být vynakládány 

nemalé prost�edky za zprost�edkující firmy. Také by bylo vhodné doplnit �asový úsek 

pro zpracování schvalovacího procesu, nebo aby po vydání souhlasného stanoviska 

k projektu bylo posouvání termínu spušt�ní realizace spojeno s posunem termínu 

dokon�ení. 

Výše uvedená problematika není vy�erpávající a ne�eší celé spektrum státní 

pomoci pro nestátní neziskové organizace. Stát samoz�ejm� pomáhá nestátním 

neziskovým organizacím také nap�íklad pomocí da�ové legislativy, ale to již není 

p�edm�tem práce. 

                                                
22 ŠKARABELOVÁ, S., JANOUŠKOVÁ, M., VESELÝ, M. Dopady �erpání fond� Evropské unie na 
zm�ny v organiza�ní struktu�e nestátních neziskových organizací. 1. vyd. Brno: Spole�nost pro 
studium neziskového sektoru, 2008, 28 s. ISBN 978-80-904150-1-0 
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Hypotézu „Legislativa finan�ní podpory program� nevládních neziskových 

organizací je p�ímá, srozumitelná a jednozna�ná“ lze tedy na základ� již zmín�ných 

skute�ností vyvrátit a považovat ji za nepravdivou. 

 

Ad II. Míra finan�ní spoluú�asti na projektech je vhodn� volená 

Princip poskytování dotací z EU je volen tak, že poskytnuté finan�ní prost�edky 

nemají pokrýt celý projekt. Vždy se jedná maximáln� o 80 % náklad� dle daného 

projektu. Míra spoluú�asti se poté liší v tom, jaký pom�r financování se v žádosti 

o dotaci uvede a je jasné, že pokud alokované prost�edky nepokryjí požadovanou 

sumu z projekt�, budou mít projekty s rovnom�rn�jším rozložením spoluú�asti v�tší 

pravd�podobnost úsp�chu ve schvalovacím �ízení.  

Podle mín�ní autora je p�i menším objemu žádaných prost�edk�, nap�íklad 

na vybavení školy do 500 000,- K�, rozložení maximální �ástky dosta�ující 

a nezisková nevládní organizace je schopna si pot�ebné zbývající finance po�ídit 

i p�i nižším pom�ru spoluú�asti, nap�íklad vhodným fundreisingem u dodavatelské 

firmy nebo delší finan�ní p�ípravou na tento projekt. V p�ípadech projekt� s v�tším 

pot�ebným objemem prost�edk� ovšem vzniká problém pro neziskové organizace 

s výší vlastního majetku v propor�ním d�lení i s maximální výší podpory, nebo	 

se jedná o �ástky p�evyšující milionovou hranici. Konkrétní p�íklad v kapitole 4. m�l 

73 % prost�edk� ze zdroj� EU, 17 % subvencí státu a 10 % vlastních prost�edk�. 

Z ceny projektu cca za 28 mil. K� je deset procent �ástka, která jak bylo v dané 

kapitole uvedeno, tém�� likvida�ní. Potíže vznikající p�i �ešení této problematiky 

p�ináší pro žadatele odrazující pocity z neschopnosti dosažení požadovaného 

vlastního podílu. 

P�i státem podporované �innosti, což se dokáže nap�íklad již schválením 

projektu, se pro �ešení nabízí ve spolupráci s bankovním sektorem zavedení 

výhodn�jší úrokové sazby pro tyto p�ípady. Bylo by vhodné rozlišit, zda o dotaci žádá 

nezisková organizace nebo jiný subjekt ze ziskového sektoru a podle toho rozlišit 

pot�ebnou p�ípravu finan�ních spoluú�astí. 

Celá problematika zde není probrána a existují jist� �ady dalších možností 

�ešení. Pro tuto hypotézu „Míra finan�ní spoluú�asti neziskových organizací 

na projektech je p�im��ená jejich možnostem“, pokud se chápe v plné p�sobnosti, 

platí, že není dostate�n� ošet�eno dodate�né financování pro nestátní neziskové 

organizace a tím se m�že považovat za nepravdivou. 
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Práce si dala za cíl prozkoumat možnosti profinancování v�tších investi�ních 

celk� - program� nestátních neziskových organizací, pro vytvo�ení kvalitativní 

a kvantitativní udržitelnosti svých zám�r� v dané p�sobnosti, na které si ze své 

neziskové podstaty nemohou vytvo�it dostate�né rezervy. V tomto ohledu se musí 

p�iznat starostlivost EU i �R o �ešení problematiky financování projekt�. Projevuje 

se vyhlašováním priorit a dále se z toho odvíjí mnoho témat, v kterých si mohou 

neziskové nestátní organizace vybírat do kterého se spln�ní jejich zám�ru strefí. 

Celé d�ní bylo již zmín�no v kapitole 2. Je nepopiratelné, že i p�es velkou 

administrativní zát�ž lze získat pro nestátní neziskové organizace nemalé finan�ní 

prost�edky. Díky t�mto prost�edk�m rozvíjejí nestátní neziskové organizace svoji 

�innost jak v kvalitativním m��ítku tak v kvantitativním m��ítku. M�ní se také jejich 

postavení v o�ích ú�edník�, jelikož se z malých, pro n�koho nevýznamných 

organizací pomocí t�chto podpor a tím i r�stu jak zam�stnanosti, struktury �inností, 

tak co do objemu spl�ování poslání stávají partne�i na vyšší úrovni. Také osobní 

kontakty se státní správou na všech úrovních p�i �ešení projektu jsou významným 

prvkem pro budování pov�domí a dobrého jména organizace. Možná by se m�lo více 

dbát na dokon�ení kvalitního projektu a jeho udržitelnost než na pouhé získávání 

pen�z.  
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Seznam zkratek 

 

a.s. akciová spole�nost 

�R �eská republika 

EAGGF Evropský zem�d�lský podp�rný a garan�ní fond 

EHP evropský hospodá�ský prostor 

EHS Evropské hospodá�ské spole�enství 

EIB Evropská investi�ní banka 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 

ES Evropské spole�enství 

ESF Evropský sociální fond  

EU Evropská unie 

EUR Euro 

FIFG Finan�ní nástroj pro �ízení rybolovu 

HDI Index lidského rozvoje 

HDP hrubý domácí produkt 

HNP hrubý národní produkt 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

NRP Národní rozvojový plán 

NSRR Národní strategický rozvojový rámec 

NSRF National Strategic Reference Framework 

NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek 

o.p.s. obecn� prosp�šná spole�nost 

RR regionální rozvoj 

SPC speciáln� pedagogické centrum 

SPD Jednotný programový dokument 

SROP Spole�ný regionální opera�ní program 

SRR Strategie regionálního rozvoje 

VŠPS Výb�rové šet�ení pracovních sil 
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