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1 ÚVOD  

Jedním z klíčových úkolů představitelů regionálních a místních samospráv je zvyšovat 

místní ekonomickou konkurenceschopnost. Ta není zaloţena jen na jediném faktoru, ale je 

souhrnem vzájemné kombinace faktorů, které spolu vytvářejí příznivé lokální prostředí. 

Trendem dnešní doby v oblasti udrţitelného rozvoje regionu je všestranné zkvalitnění 

prostředí měst a obcí v souladu s jejich rozvojem a potřebami obyvatelů. Předpokladem pro 

podporu zdravého ţivotního stylu obyvatel města je vytvoření všech podmínek, které mají 

vliv na kvalitu jejich bydlení, dostupnost zdravotních a sociálních sluţeb, sluţeb občanské 

vybavenosti, na podporu vytváření odpovídajících pracovních příleţitostí a zejména na jejich 

volnočasové aktivity. Statutární město Frýdek-Místek má obrovský potenciál, který je 

nezbytný pro rozvoj a zvýšení atraktivity města, a to zejména v oblasti kulturních, 

společenských a sportovních zařízení, které jsou jedním z důleţitých předpokladů pro 

vytvoření poţadovaného zázemí města. To má být zárukou pro smysluplné trávení volného 

času, rozvoj vzdělanosti a informovanosti a podporu soudrţnosti místních komunit. Jedině tím 

se město stává pro své obyvatele a okolí přitaţlivější a atraktivnější. 

Cílem diplomové práce je navrhnout moţnosti financování projektu „Revitalizace 

areálu bývalých kasáren ve Frýdku-Místku“.        

V souvislosti s řešením budoucího vyuţití lokality areálu bývalých kasáren bylo v této 

práci provedeno dotazníkové šetření mající za cíl zjistit mezi širokou veřejností zájem resp. 

představu o budoucím vyuţití stávající lokality. V rámci průzkumu byly ověřeny následující 

hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Ve městě Frýdek-Místek je nedostatečná nabídka prostranství pro 

volnočasové aktivity. 

Hypotéza č. 2: Obyvatelé Frýdku-Místku a okolí preferují vyuţití lokality pro 

volnočasové aktivity.  

Dále se práce zabývá analýzou financování projektu, a to konkrétně návrhem moţností 

čerpání finančních prostředků z evropských fondů s vyuţitím Regionálního operačního 

programu NUTS II-Moravskoslezsko a posouzením financování z úvěru a vlastních zdrojů 

obce.  

Město Frýdek-Místek vzniklo v roce 1943 spojením slezského města Frýdku                  

a moravského Místku. Od 1. července 2006 je statutárním městem. Regionální ekonomický 

rozvoj je proces strategického partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem 
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realizace iniciativ, jejichţ výsledkem jsou investice a vznik nových (zachování stávajících) 

pracovních míst a postupný růst ţivotní úrovně obyvatelstva v daném regionu.  

Vize přichází s dlouhodobým záměrem vybudovat z města přitaţlivé a příjemné místo 

pro ţivot všech obyvatel města a vytvářet předpoklady pro zajištění jejich kulturních, 

sociálně-společenských a ekonomických potřeb.
1
 Tohoto cílového stavu by mělo být 

dosaţeno také s vyuţitím prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Regionálního 

operačního programu, resp. dalších operačních programů. Smyslem realizace Integrovaného 

plánu rozvoje města (dále téţ IPRM), který je základním koordinačním rámcem navazujícím 

na celkovou vizi rozvoje města, bude koncentrace finančních zdrojů do vybraných částí nebo 

budov města a komplexní řešení existujících problému. Globálním cílem IPRM, který 

vymezuje základní směrování rozvojových aktivit ve vybrané sféře města, je rozvoj 

kulturního a společenského prostředí ve statutárním městě Frýdek-Místek v souladu                

s principy udrţitelného rozvoje tak, aby se stalo přitaţlivým místem pro ţivot obyvatel.  

Statutární město Frýdek-Místek je historicky vnímáno spíše jako průmyslové centrum. 

Díky tomu, ţe současná situace je vzhledem k druhé polovině 20. století zcela odlišná, 

pociťuje město potřebu postupné změny v moderní sídlo, které odpovídá nárokům občanů      

i návštěvníků na plnohodnotný ţivot i vyţití.  

Jednou z největších slabin města je nedostatečná kvalita ţivotního prostředí ve smyslu 

estetické, ale i ekologické hodnoty urbanizované krajiny. Proto se logicky nabízí skupina 

aktivit zaměřených právě na zlepšení stavu městského prostředí, a to jak regenerací zelených 

ploch ve městě, tak i obnovou kulturně historické části centra města. Právě tato témata 

představují jednu z priorit, které si statutární město Frýdek-Místek vytýčilo v rámci 

Integrovaného plánu rozvoje města
2
.  

 

 

 

                                                 
1
 Materiály statutárního města Frýdku-Místku 

2
 Dostupné z WWW: <www.frydekmistek.cz>[cit. 2011-02-12]. 

  

http://www.frydekmistek.cz/
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2 STRATEGICKÝ ROZVOJ OBCE A JEHO FINANCOVÁNÍ  

2.1 Strategie rozvoje obcí 

Strategické plánování obce je určitou obdobou strategického plánování podniku. Obsah 

strategického plánu a jeho promítnutí v operativních plánech obce se týká hospodaření 

s majetkem obce, zejména stanovení rozpočtu obce. Rozpočet obce má většinou krátkodobější 

charakter, ale slouţí rovněţ určitému dlouhodobějšímu, strategickému účelu – například 

vytváření pracovních příleţitostí v obci. Strategický plán má úzký vztah k územnímu plánu 

obce, který má dlouhodobou platnost 10 let, na potřebu změn je moţno reagovat formou jeho 

doplňků. 

Marketingová strategie obce spočívá v rozhodování o jednotlivých subjektech plánu 

(volbě trhu), a míře vyuţití nástrojů marketingového plánování a marketingového mixu při 

plnění plánu. Tvorba marketingové strategie pak vychází ze strategie obce, vize obce. Časový 

horizont strategických plánů (programů rozvoje obce) bývá různý, obvykle se jedná o výhled 

na období 10 aţ 15 let. Na rozdíl od územních plánů je tento dokument převáţně psaný, 

doplněný schématy a kartogramy. Územní plán představuje jeden z nejmocnějších nástrojů 

realizace strategie obce, proto je koordinace dvou koncepčních dokumentů – strategického     

a územního plánu mimořádně důleţitá a potřebná. Specifika strategie rozvoje obce spočívají 

v značném mnoţství subjektů, jejichţ stávající činnost a vývoj je nutno brát v úvahu při 

vytváření strategie obce a v různé míře jejich závislosti (nezávislosti) na obci. Problémem 

jsou konfliktní zájmy (obyvatelé, návštěvníci, podnikatelé), které se budou setkávat při 

stanovení strategie obce. 

Prvním krokem ke zvládnutí úspěšné strategie obce je tedy vytvoření pracovních týmů, 

které se této práce zúčastňují (dokáţe-li obec v rámci marketingového mixu partnerství této 

spolupráce i nadále vyuţívat), a podílí se pak i na zavádění strategie. Jen tak je moţné zajistit  

za cenu rozumných kompromisů soulad všech zájmů. Vytvoření vize a strategie obce nemůţe 

být jen dílem zastupitelstva a vedení obce. Musí vyjadřovat souhlasné stanovisko všech 

zúčastněných subjektů, kterých se budoucí projekt dotýká, a které ji naopak mohou ovlivnit
3
. 

 

                                                 
3
 HARASIMOVÁ, S. Marketing ve veřejné správě. 1. vyd. Opava: OPTYS, spol. s r.o., 2009 110 s. ISBN 978-

80-85819-74-8 
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2.2 Strategické a programové dokumenty města 

Základním rozvojovým dokumentem města je Územní plán města, vymezující rozsah     

a způsoby jeho rozvoje z územního hlediska. Dlouhodobým komplexním strategickým 

rozvojovým dokumentem je Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na 

období 2007-2013, který je aktuálně rozpracován do Akčního plánu rozvoje statutárního 

města Frýdku-Místku na rok 2008. Ke strategickým dokumentům týkajícím se rozvoje města 

patří rovněţ Programové prohlášení Rady města Frýdku-Místku na období 2006-2010. 

2.3 Strategický plán rozvoje města Frýdek-Místek 

Základním dokumentem, který popisuje strategii města v následujících letech, je 

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na období 2007-2013. Tento plán 

vytyčuje směry rozvoje města na toto období a je strategickým dokumentem, na jehoţ základě 

budou v daném časovém horizontu vyvíjeny aktivity, které významným způsobem ovlivní 

ţivot obyvatel Frýdku-Místku. Tento dokument obsahuje vizi a poslání města a dále stanoví 

šest hlavních strategických cílů oblastí jeho rozvoje: 

 celkové řízení a správa,  

 ekonomický potenciál, 

 lidský potenciál, 

 infrastruktura, 

 ţivotní prostředí, kvalita ţivota, propagace a image města, 

 finance. 

V rámci uvedených oblastí jsou stanoveny konkrétní strategické cíle, které se rozpadají 

na jednotlivé strategie. Za jednotlivé dílčí strategie jsou odpovědni vţdy vedoucí uvedených 

odborů, případně tajemník nebo vedoucí oddělení. Kaţdý plán je vţdy dynamickým 

dokumentem. Je zpracováván v určitém období a s postupem času můţe dojít jak ke změnám 

okolí, které tento plán ovlivní, tak i případně ke změnám priorit. Vzhledem k časovému 

rozpětí strategického plánu je tedy potřebné, aby docházelo k průběţné aktualizaci plánu. Jen 

tak bude zajištěna jeho ţivotaschopnost.  

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na období 2007-2013 

obsahuje šest hlavních strategických cílů oblastí rozvoje města: 

Strategická oblast Kvalita života obsahuje: 

Strategický cíl 1: Zlepšení nabídky aktivit zaměřených na vyuţití volného času obyvatel          

a návštěvníků města. 
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Strategický cíl 2: Soustavné zlepšování kvality ţivota ve městě. 

Strategický cíl 3: Stálé zlepšování ţivotního prostředí ve městě a jeho bezprostředním okolí. 

Strategická oblast Ekonomický potenciál obsahuje: 

Strategický cíl 4: Vytvoření atmosféry spolupráce a komunikace mezi městem, podnikateli    

a dalšími klienty. 

Strategický cíl 5: Podpora podnikatelského prostředí ve městě. 

Strategická oblast Lidský potenciál obsahuje: 

Strategický cíl 6:  Rozvoj vzdělávacích institucí. 

Strategický cíl 7:  Podpora partnerství na lokální, národní i mezinárodní úrovni. 

Strategie Podpora projektu místní, národní i mezinárodní spolupráce. 

Strategická oblast Technická a dopravní infrastruktura obsahuje: 

Strategický cíl 8: Realizace obchvatu města dokončením komunikačního koridoru R48           

s propojením na R 56 v co nejkratším termínu. 

Strategický cíl 9: Kvalitní technická infrastruktura ve městě. 

Strategický cíl 10:  Zajištění kvalitní dopravní obsluţnosti města a uvnitř města. 

Strategická oblast Image města obsahuje: 

Strategický cíl 11: Zkvalitnění propagace města ve vztahu ke všem cílovým skupinám            

s důrazem na příslušnost k Regionu Beskydy. 

Strategický cíl 12: Pruţná, transparentní a vstřícná veřejná správa. 

Strategický cíl 13: Rozvoj magistrátu. 

Strategie Zlepšování vnitrních procesu magistrátu. 

Strategická oblast Finance: 

Na tento strategický plán budou navazovat konkrétní projekty a úkoly, které povedou 

k naplnění jednotlivých strategických cílů a strategií 2007-2013, bude docházet ke kontrole 

plnění jednotlivých strategií tak, aby bylo moţno k danému termínu stanovenému 

strategickým plánem příslušnou strategii splnit a vyhodnotit. Cílem je postupovat tak, aby byl 

zajištěn optimální rozvoj města ve všech oblastech ovlivňujících kvalitní a hodnotný ţivot 

obyvatel města.
4
 

 

                                                 
4
Dostupné z WWW: < www.frydekmistek.cz/cz/podnikatel/strategicky-plan-rozvoje-mesta/> [cit. 2011-02-12]. 

 

http://www.frydekmistek.cz/cz/podnikatel/strategicky-plan-rozvoje-mesta/
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2.4 Programové prohlášení Rady města Frýdku-Místku na období 2006-

2010 

Zahrnuje konkrétní přehled témat, která jsou v daném období vnímána jako prioritní pro 

rozvoj města a stanovení potřebných činností a cílů v jednotlivých oblastech, jako jsou 

investice, doprava, bezpečnost města, školství, kultura a sport, územní rozvoj a ţivotní 

prostředí, hospodaření s majetkem města a sociální oblast. Takto vymezené oblasti, činnosti    

a investiční akce jsou konkrétním naplněním záměru, cílů a strategií Strategického plánu 

rozvoje města, který tak upřesňují, rozvíjejí a aktualizují v závislosti na konkrétních 

podmínkách platných pro aktuálně zvolený střednědobý horizont.  

2.5 Integrovaný plán rozvoje města  

Integrovaný plán rozvoje města představuje základní koordinační nástroj pro strategický 

přístup města při čerpání peněz ze Strukturálních fondů EU. Jde o koncepční dokument, který 

je pro města nad 50 tisíc obyvatel povinným dokumentem pro čerpání z některých prioritních 

os v rámci Operačních programů. Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdek-Místek 

(dále téţ IPRM) je zpracován pro plánovací období 2007-2013 vydaného Regionální radou 

regionu soudrţnosti Moravskoslezsko a bude slouţit pro čerpání financí v rámci oblasti 

podpory 3.1 Rozvojové póly regionu (v rámci Regionálního operačního programu regionu 

soudrţnosti Moravskoslezsko). Dokument obsahuje úvod, analytickou část (socioekonomická 

analýza města), SWOT analýzu a strategickou část (vize, cíle a popis strategie dosaţení, 

strategické členění IPRM). Návrhová část pak definuje prioritní oblast rozvoje města v oblasti 

„Přitaţlivé město“. Poslední část dokumentu obsahuje zásady implementace IPRM a popis 

očekávaných výsledků a dopadů, postupy při přípravě dokumentu, finanční a časový 

harmonogram IPRM a indikativní seznam projektu, které svou podstatou přispívají k naplnění 

cílů IPRM. 

V rámci oblasti podpory Rozvojové póly regionu vycházejícího z  Integrovaného plánu 

rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitaţlivé město bude předloţen projektový 

záměr Revitalizace areálu bývalých kasáren ve Frýdeckém lese. 
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2.6 Brownfields 

Brownfields jsou pozemky a budovy v urbanizovaném území, které ztratily svoje 

původní vyuţití nebo jsou podvyuţité. Často jsou ekologicky poškozené a mají zdevastované 

výrobní a jiné budovy. Z mnoha důvodů brownfields představují podstatnou část zastavěného 

území v mnoha našich městech. Mají nejen negativní ekonomické účinky, ale mají také 

neblahý vliv na své širší okolí. Sloţitost jejich řešení, nejistoty, zvýšená rizika a náklady 

spojené s jejich renovací a znovuvyuţitím, to vše odrazuje soukromý kapitál od aktivní 

ekonomické intervence. Brownfields pak obvykle vyţadují různé formy veřejné intervence     

k tomu, aby se odbouraly bariéry bránící jejich rozvoji a nastartoval se proces jejich 

znovuvyuţití. Jsou ale i brownfields, která z různých důvodů dlouhodobě své nové vyuţití 

nenajdou. Problematika brownfields se objevuje na politických agendách v rozvinutých 

zemích asi od roku 1970 a je nyní silně spojena se širší agendou udrţitelného rozvoje. Aktivní 

podpora znovuvyuţití brownfields nejenomţe posílí vitalitu a ekonomickou výkonnost našich 

měst a celé naší společnosti, ale také pomůţe sníţit tlak na mizení a úbytek krajiny, které 

způsobuje rozvoj „na zelených loukách“. Problémy brownfields neodejdou samy. Neřeší-li se, 

budou pouze narůstat a cena jejich vyřešení se bude den ode dne zvyšovat. Problém                 

s brownfields je evidentní ve velkém počtu obcí. Jeho řešení (aţ na malé výjimky velmi 

lukrativních lokací) je zatím skoro nemoţné. Bariéry pro znovuvyuţití jiţ urbanizovaného 

území jsou příliš vysoké. Rizika, která tato území představují pro investory, činí investice do 

brownfields často nemoţnými. Informovanost veřejných orgánů o komplexní problematice 

brownfields je nedostatečná. Problém brownfields takto zůstává neoznačen, nevyčíslen            

a nepochopen, a to nejen státní, krajskou a obecní správou či samosprávou, ale také samotnou 

veřejností. Existuje také nedostatečné povědomím ve veřejnosti i správních orgánech              

o skutečné škodlivosti a společensko-ekonomických důsledcích zanedbané brownfields 

situace.
5
  

2.7 Strategie dosažení cílů, financování 

Vedení statutárního města Frýdek-Místek chce specifických cílů IPRM dosáhnout 

pomocí realizace nosných prioritních projektů, na které budou navazovat další přidruţené 

projekty. Nosné projekty způsobí tzv. „lavinový efekt“ a iniciují další investice z veřejných    

                                                 
5
 JACKSON,J.IURS-Institute pro udržitelný rozvoj sídel 12.2003 [online]. 2003. [cit. 2011-02-15]. Dostupné 

z WWW:  <http://www.brownfields.cz/wp-content/uploads/2008/04/brownfields-podrobna-abc-

klasifikace2003.pdf> 
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i privátních zdrojů. Vzhledem k předpokládaným finančním objemům je nezbytnou 

podmínkou pro dosaţení specifických cílů spolufinancování nosných projektu z ROP NUTS 

II Moravskoslezsko. Celý mechanismus naplňování cílů IPRM je vzhledem ke zdrojům 

financování a časovému rozvrhu realizace poměrně sloţitý. Specifické cíle IPRM definují 

jednotlivá opatření, která jsou naplňována aktivitami a dílčími projekty. Ve skutečnosti však 

existují nosné prioritní projekty, které jsou v rámci IPRM nenahraditelné a bez nichţ 

nemohou být specifické cíle naplněny. IPRM není jen strategickým dokumentem, ale              

i taktickým nástrojem k řešení zcela konkrétních problémů města. Jejich rozsah je však 

limitován zdrojem spolufinancování, kterým je oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, 

prioritní osy 3 – Rozvoj měst, ROP NUTS
6
.  

2.8 Regionální operační programy (ROP) Cíl-Konvergence  

Tyto programy obsahově navazují na systém sektorových programů. Jejich podpora je 

směřována k řešení problémů vázaných na konkrétní region ČR. Takto podporují vyuţití 

potenciálu daného území a přispívají k jeho vyváţenému rozvoji. 

Ve znění operačního programu jsou pro kaţdou oblast podpory vymezeni oprávnění 

ţadatelé, ze kterých se po schválení ţádosti stanou příjemci podpory. Obvykle se jedná           

o obecné vyjmenování moţných typů ţadatelů, jako jsou např. kraje, obce, malé a střední 

podniky, fyzické osoby, neziskové organizace, vysoké školy atp. Základem pro identifikaci 

ţadatele je jeho IČ. Přesná specifikace oprávněných ţadatelů a další podmínky jsou pak 

součástí konkrétní výzvy u dané oblasti podpory nebo v rámci příručky pro ţadatele. Finanční 

podporu je moţno získat na investiční i neinvestiční projekty, zaměřené do oblastí jako např. 

Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury, Ochrana ţivotního prostředí, Rozvoj měst a obcí, 

Přeshraniční spolupráce, Rozvoj cestovního ruchu, Rozvoj lidských zdrojů, Zlepšování 

kvality sluţeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou, Podpora podnikání, Rozvoj 

vědy a výzkumu atd. Prospěch z realizovaného projektu mohou mít zaměstnanci širokého 

spektra firem, nezaměstnaní, všichni občané, obce, podnikající osoby, státní i nestátní 

instituce, školy, ţáci a studenti, atd. 

Ţádost o získání prostředků ze strukturálních fondů je formalizovaný dokument             

– projekt, jehoţ zpracování se řídí pravidly, která stanovila Evropská komise, a která 

rozpracovaly jednotlivé řídící orgány ČR do metodických pokynů. Vzhledem k relativně 

komplikované aplikační struktuře pomoci z EU v ČR je v současné době k dispozici několik 

                                                 
6
 Dostupné z WWW: <www.frydekmistek.cz/cz/podnikatel/strategicky-plan-rozvoje-mesta/>. [cit. 2011-02-12]. 

http://www.frydekmistek.cz/cz/podnikatel/strategicky-plan-rozvoje-mesta/
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desítek základních metodických materiálů, které se navíc v jednotlivých operačních 

programech významně liší. Při vytváření projektové ţádosti je proto vţdy nutno detailně se 

seznámit s aktuálně platnou verzí dokumentace ke konkrétnímu projektu. Před vlastní tvorbou 

projektové ţádosti je však nutné určit, zda daný projektový záměr lze financovat 

z konkrétního operačního programu. Za tímto účelem je vhodné zpracovat nejprve základní 

projektový rámec, kde definujeme předpoklady nutné k realizaci projektu, dále jeho aktivity    

a stanovíme logický vztah mezi aktivitami a výstupy a výsledky projektu. Tento stručný 

projektový rámec můţe být cennou pomůckou při koncipování jakéhokoliv projektu, bez 

ohledu na způsob jeho financování.
7
 

2.9 Regionální operační program NUTS II – Moravskoslezsko 

Regionální operační program NUTS II – Moravskoslezsko (dále jen ROP MS) je určen 

pro region soudrţnosti Moravskoslezsko, který je totoţný s Moravskoslezským krajem. 

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace 

prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, 

přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na 

venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické 

infrastruktury. 

O podporu mohou ţádat kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 

kraji či obcemi, Správa ţelezniční dopravní cesty, dopravci zajišťující veřejnou dopravu, 

vlastníci zastávek veřejné hromadné dopravy, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, nestátní neziskové 

organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další. 

Řídícím orgánem ROP MS je Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko. 

ROP MS je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

ROP MS spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj 

vyčleněno 716,09 milionů €, coţ činí přibliţně 2,68 % veškerých prostředků určených z fondů 

EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu 

navýšeno o dalších 126,37 milionů €. 

                                                 
7
 Dostupný z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3fceee7b-5ca8-459a-afa3-a035841a7b70/ROP-

NUTS-II-Moravskoslezsko. >[cit. 2011-02-16]. 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/9f27657f-1076-4222-94fa-216c2f8091db/Kontakty
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ROP MS obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty 

jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy 

projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 

ROP MS byl schválen Evropskou komisí 3. prosince 2007. 

2.10 Podpora prosperity regionu 

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 182,2 mil €, coţ je 25,45% ROP MS. 

Tato částka má být vyuţita např. na regeneraci brownfields zejména pro nepodnikatelské 

účely, modernizaci vybavení škol, modernizaci internátů, jídelen, sportovišť, klubů pro 

zájmové vzdělávání, zavádění ICT, multimediálního vybavení a e-learningu do výuky včetně 

vyuţití pro celoţivotní učení, rozvoj knihovnických a informačních sluţeb s vyuţitím ICT, 

rozvoj kapacit a vybavení terénních sociálních a zdravotních sluţeb, zajištění bezbariérovosti, 

instalace výtahů, výstavbu či obnovu vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství, 

revitalizaci a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního 

dědictví, rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení, turistické a cykloturistické trasy, 

naučné trasy, orientačně-informační systém, hippostezky, infrastruktura pro vodní aktivity, 

podpora tvorby nových turistických produktů, vznik publikací a prezentací pro podporu image 

kraje apod. 

2.11 Rozvoj města 

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 170,1 milionů €, coţ je 23,75% ROP MS. 

Např. na zvyšování turistické atraktivity tvorbou integrovaných produktů cestovního ruchu 

včetně navazujících investic, rekonstrukce veřejných prostranství, budování, obnova               

a modernizace technického vybavení měst a udrţitelný rozvoj nových rozvojových zón pro 

podnikání a bydlení, zkvalitnění a rozšíření kulturního, sportovního a volnočasového zázemí, 

rozvoj terénních sluţeb pro staré občany, sluţby pro rodiče s dětmi, aktivity na eliminaci 

vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, dopravní infrastrukturu, vybavení pro dopravní obsluţnost 

měst, cyklistické stezky a stezky pro pěší, výstavbu, obnovu, rekonstrukce a vybavení zařízení 

pro sluţby obyvatelstvu  a podnikům apod.
8
 

                                                 
8
 Dostupný z  WWW< http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodní-organ-pro-koordinaci/Archiv/2007/Narodní-

strategicky-referencni-ramec-CR-2007-2013->.[cit. 2011-02-19]. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodní-organ-pro-koordinaci/Archiv/2007/Narodní-strategicky-referencni-ramec-CR-2007-2013-
http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodní-organ-pro-koordinaci/Archiv/2007/Narodní-strategicky-referencni-ramec-CR-2007-2013-
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2.12 Územní rozpočet – decentralizovaný peněžní fond  

Územní rozpočet je vytvářen, rozdělován a pouţíván stejně jako ostatní veřejné 

rozpočty v rozpočtové soustavě s vyuţitím nenávratného, neekvivalentního a nedobrovolného 

(zejména u daní) způsobu financování, typického pro všechny veřejné rozpočty. Rozhodující 

podíl příjmů a výdajů má charakter nenávratných toků. Jde statický pohled na územní 

rozpočet, který souhrnně ukazuje, jaký plánovaný objem finančních prostředků má plynout do 

rozpočtu v daném rozpočtovém období. Podobně jako ostatní rozpočty v rozpočtové soustavě 

je i kaţdý územní rozpočet v praxi toková veličina. Během celého rozpočtového období 

postupně přicházejí příjmy na příjmový účet rozpočtu a postupně se výdaji uhrazují vznikající 

příjmy na příjmový účet rozpočtu a postupně se výdaji uhrazují vznikající potřeby. Jestliţe je 

schvalován rozpočet příslušného článku územní samosprávy na jednotlivých úrovních v určité 

výši, nikdy není na příslušném příjmovém a výdajovém účtu tento stav příjmů a výdajů, 

neboť v průběhu rozpočtového období se z došlých příjmů plynule uhrazují výdaje. Běţný 

rozpočet je bilance běţných příjmů a běţných výdajů, z nichţ většina se pravidelně 

kaţdoročně opakuje, vztahující se k rozpočtovému roku. 

 

Struktura územního rozpočtu 

Největší skupinu příjmů rozpočtu obcí tvoří vlastní příjmy rozpočtů, z nichţ největší 

jsou daňové příjmy. Určitá decentralizace daňového výnosu do rozpočtů obcí od roku 1993 

vedla k tomu, ţe sdílené a svěřené (neboli výlučné nebo rozpočtově určené) daně jsou 

rozhodujícím příjmem rozpočtů obcí. Ve vlastních příjmech jsou zahrnovány svěřená daň 

z nemovitostí a sdílená daň z příjmů a od roku 2001 i sdílená DPH. Vlastní místní daně, v ČR 

nazývané dosud místními poplatky, jsou zatím málo výnosné. Druhou významnou skupinu 

vlastních příjmů jsou nedaňové příjmy, jejichţ strukturu i výši můţe územní samospráva 

svým rozhodnutím, svými aktivitami ovlivnit. Na financování investic získávají obce 

nenávratné účelové kapitálové dotace. 

Rozhodující skupinou výdajů územních rozpočtů jsou běţné výdaje, související 

s financováním veřejných statků. Redistribuční výdaje v podobě sociálních výpomocí nejsou 

objemově významné
9
.  

 

 

                                                 
9
 TAUER, V. Získejte dotace z fondů EU. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009, 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3 
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Podrobnější strukturu územního rozpočtu ukazuje následující tabulka: 

 Tab. 2.1 Schéma rozpočtu obcí v ČR 
PŘÍJMY 

Běžné 

VÝDAJE 

Běžné (neinvestiční) 

- daňové - svěřené daně - mzdy a platy 

               - sdílené daně - povinné pojistné za zaměstnance 

               - místní poplatky - materiálové 

               - správní poplatky - energie 

- nedaňové - poplatky za sluţby - nájemné 

- příjmy z pronájmu majetku - sociální dávky 

- příjmy od OS a PO - výdaje na municipální podniky 

- zisk obecních podniků - sankce za porušení rozpočtové kázně 

- dividendy z akcií, přijaté úroky - úroky 

- transfery – dotace - neúčelové - pokuty 

    - účelové - ostatní (dary apod.) 

 - dotace vlastním OS a jiným subjektům 

 - neinvestiční příspěvky PO 

 - výdaje na sdruţování finančních prostředků 

Kapitálové Kapitálové (investiční) 

- z prodeje majetku - na hmotný a nehmotný majetek 

- z prodeje akcií a majetkových podílů - na nákup cenných papírů 

- kapitálové transfery - účelové - kapitálové   poskytnuté   dotace   OS   a   jiným  

  subjektům 

                                  - neúčelové - investiční příspěvky PO 

- přijaté úvěry - investiční půjčky různým subjektům 

- příjmy z emise komunálních obligací - splátky úvěrů 

- přijaté splátky půjček  

Ostatní Ostatní 

- doplňkové, přijaté sankční pokuty 

apod. 

 

          Zdroj: LAJTKEPOVÁ.E. 
10

 

 

2.13 Úvěr 

Hospodaření obce nebo regionu se můţe dostat do situace, kdy nemá ve svém rozpočtu 

dostatečné mnoţství nenávratných finančních prostředků na krytí potřeb, nemá ani vhodné 

finanční prostředky ve svých účelových mimorozpočtových fondech, pokud je tvoří. Můţe jít 

buď o krátkodobý, nebo dlouhodobý nedostatek nenávratných finančních prostředků. 

Územní samospráva vyuţívá především úvěry. Jsou pro ni relativně dostupnější neţ jiné 

druhy návratných zdrojů financování a oproti vyuţívání příjmů z emise obligací i levnějším 

návratným příjmem. Vyuţívá různé druhy úvěrů, a to: 

 krátkodobé se splatností do jednoho roku, resp. do konce kalendářního (rozpočtového) 

roku, v ČR zejména kontokorentní úvěry v jednom rozpočtovém období, 

                                                 
10

  LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. 2. akt. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2009. 

160 s. ISBN 978-80-7204-618-8. 
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 střednědobé se splatností do deseti let, v ČR pouze do čtyř, v ojedinělých případech do 

pěti let, 

 dlouhodobé, ve vyspělých zemích se splatností delší neţ deset let, často v závislosti na 

ţivotnosti investice, která je z úvěru financována. V ČR však na podstatně kratší dobu,  

 v minulosti pro města a obce s lhůtou splatnosti do deseti let, výjimečně do patnácti 

let. 

2.14 Rozpočet projektu 

Základním předpokladem úspěšně realizovatelného projektu je reálně sestavený 

rozpočet. Aby byl ţadatel schopen kvalifikovaně rozvrhnout cash flow projektu, musí nejprve 

vědět, jaký způsob financování je v daném grantovém schématu podporován.  

Obecně existují dva typy financování: 

 Zálohové financování 

Zálohový mechanismus je vyuţíván zejména u vzdělávacích projektů, ale i u obecně 

prospěšných investičních projektů například krajů, obcí. Realizátor přijme zálohy na 

schválený projekt, realizuje jej dle zásad správného finančního řízení, přijímá faktury od 

dodavatelů a kontroluje jejich správnost, hradí je. Prokázané výdaje pak uplatní 

v monitorovacích zprávách formou ţádosti o platbu.  

Tento způsob financování je pro realizátora výhodný, neboť při správném fungování 

finančních toků se na projektovém účtu stále nacházejí finanční prostředky na realizaci 

projektu. 

 Zpětné proplácení výdajů 

Při proplácení jiţ uskutečněných výdajů není realizátorovi poskytována na projektový 

účet záloha, realizátor realizuje projekt ze svých zdrojů, přičemţ dbá zásad správného 

finančního řízení, přijímá faktury od dodavatelů, kontroluje jejich správnost a proplácí je. 

Tento postup se uplatňuje zejména u podnikatelsky zaměřených projektů. V monitorovacích 

zprávách příjemce vystavuje ţádost o platbu podle smluvních podmínek (interval a minimální 

objem vynaloţených prostředků) tyto výdaje dokládá kopiemi příslušných finančních 

dokladů. Tento způsob financování je pro realizátora obtíţnější a vyţaduje, aby měl 

k dispozici dostatek volných finančních prostředků na předfinancování jednotlivých etap 

projektu, coţ se většinou řeší úvěrem banky. Nevýhodou je zejména skutečnost, ţe úroky jsou 

nezpůsobilými výdaji a jdou k tíţi příjemce. 
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Struktura rozpočtu projektu 

Rozpočet uvedený v projektové ţádosti slouţí jako odhad celkových nákladů projektu. 

Rozpočet je členěn na kapitoly, podkapitoly a jednotlivé poloţky projektu. Struktura rozpočtu 

je dána konkrétní aplikací, omezovány jsou náklady na jednotlivé rozpočtové kapitoly. 

Ţadatel vyplňuje jen ty poloţky rozpočtu, které jsou pro projekt relevantní. Při sestavování 

rozpočtu je třeba dodrţet dané maximální a minimální limity finanční podpory z veřejných 

zdrojů, které jsou uvedeny ve výzvě. Stejně tak je nutné do rozpočtu uvést vlastní zdroje 

spolufinancování tam, kde to pravidla vyţadují. Pokud jsou v průběhu realizace projektu 

generovány příjmy (např. příjmy vzniklé z prodeje, pronájmu, poskytování sluţeb, zápisného 

apod.), pak se tyto příjmy odečítají od uznatelných nákladů projektu, a tudíţ je o tuto částku 

poníţena finanční podpora přidělená projektu. Hodnoty poloţek se uvádějí buď s DPH, nebo 

bez DPH, případně se uvádějí sazby DPH. Důleţité je u poloţek uvádět i charakter poskytnuté 

veřejné podpory. U investičních etapových projektů je nutné zpracovat rozpočet pro kaţdou 

etapu.
11

 

2.15 Městský marketing  

Městský marketing slouţí k trvalému zvyšování kvality ţivota obyvatelstva a také 

k zvýšení atraktivity města pro jiné subjekty – především pro občany, investory, podnikatele.  

Důleţitým faktorem je také zlepšení image města. Není přesně legislativně vymezen, je také 

různě chápán.   

V procesu městského marketingu je hlavním úkolem najít specifickou pozici města 

v silném konkurenčním prostředí ostatních měst a obcí a vytvořit nezaměnitelnou image. 

Kaţdý proces městského marketingu je vysoce specifický a individuální, coţ je dáno 

postavením a situací města. Demografické prostředí charakterizuje kvalifikace, úroveň 

vzdělání obyvatel, věková struktura a další. Důleţitá je ekonomická aktivita obyvatel a jejich 

spokojenost s místem, kde ţijí. Pro efektivní a účelné zacílení sluţeb směrem k obyvatelům je 

nutná segmentace zákazníků.  

Jde o přesné vymezení cílové skupiny zákazníků, obyvatel nebo firem, které mají 

podobné potřeby. Hlavní tři skupiny segmentů tvoří obyvatelé města, firmy působící na jeho 

území a návštěvníci, kteří se v oblasti krátkodobě zdrţují.  

 

                                                 
11

 PEKOVÁ, J., Hospodaření a finance územní samosprávy. vyd. Praha: Management Press, 2010, 376 s. ISBN 

80-7261-086-4 
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Marketingový informační systém je systém, který dokáţe shromaţďovat informace, jeţ 

pak manaţeři vyuţívají při svém rozhodování. Cílem marketingového výzkumu je určit                 

a předvídat poţadavky zákazníků. Základní informace můţeme získat pomocí primárního 

nebo sekundárního výzkumu. Výsledkem marketingového výzkumu a následného zpracování 

dat je závěrečné vyhodnocení, které by mělo obsahovat formulaci cílů výzkumu, popis 

pouţitých metod, rozsah výzkumu, analýzu závěrů a navrţená opatření.
12

 

 

 

  

                                                 
 
12

 HARASIMOVÁ, S. Marketing ve veřejné správě. 1. vyd. Opava: OPTYS, spol. s r.o., 2009 110 s. ISBN 978-

80-85819-74-8 

 



 

16 

3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ MĚSTA A NÁSTROJE 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ  

3.1 Analýza hospodaření města Frýdku-Místku v letech 2009-2011 

3.1.1 Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2009 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 25. zasedání konaném dne 24. 5. 2010 

schválilo celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek a závěrečný účet 

statutárního města Frýdek-Místek za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2009 bez výhrad.  

3.1.2 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření statutárního města 

Frýdek-Místek za rok 2009 

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2009 byl schválen na 16. zasedání 

Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 8. 12. 2008 usnesením č. 4.12.1. Schválený 

objem zdrojů dosáhl výše 1 154 335,78 tisíc Kč – byl tvořen příjmy ve výši 1 046 512,00 tisíc 

Kč a zdroji z okruhu financování ve výši 107 823,78 tisíc Kč. Schválený objem výdajů činil 

1 113 684,78 tisíc Kč a objem výdajů v okruhu financování činil 40 651,00 tisíc Kč. 

V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části 

rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo celkem 6 změn rozpočtu formou rozpočtových 

opatření č. 1 – 155. Na základě pravomocí k provádění rozpočtových opatření svěřených radě 

města zastupitelstvem města provedla rada v roce 2009 celkem 162 rozpočtových opatření. 

 

   Tab. 3.1 Plnění rozpočtu roku 2009 (rozpočet a skutečnost v tisících Kč) 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 

Příjmy (v tis. Kč) 1 046 512,00 1 336 770,92 1 356 392,57 

Financování - 

příjmy 

107 823,78 285 730,43 284 990,37 

Zdroje celkem 1 154 335,78 1 622 501,35 1 641 382,94 

Výdaje (v tis. Kč) 1 113 684,78 1 557 972,35 1 501 835,79 

Financování - 

výdaje 

40 651,00 64 529,00 139 547,15 

Potřeby celkem 1 154 335,78 1 622 501,35 1 641 382,94 

     Zdroj:<C:\DOCUME~1\ZKK\LOCALS~1\Temp\1293540163_zaverecny_ucet_roku_2009-1.zip> [cit. 2011-  

               02-18]. vlastní úprava 
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3.1.3 Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2010 

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2010 byl projednáván a schvalován 

na jednání zastupitelstva města konaném dne 7. 12. 2009. Zastupitelstvo města schválilo pro 

rok 2010 příjmy ve výši 974 135,00 tisíc Kč, výdaje ve výši 1 080 829,00 tisíc Kč                   

a financování ve výši 106 694,00 tisíc Kč. Rada města Frýdku-Místku na své 4. schůzi 

schválila rozpočtová opatření rady města č. 184 - 188, na základě kterých jsou navýšeny 

příjmy o 36 850,00 tisíc Kč na celkovou výši 1 418 947,49 tisíc Kč, navýšeny výdaje              

o 654,00 tisíc Kč na celkovou výši 1 703 717,98 tisíc Kč a sníţeno financování o 36 196,00 

tisíc Kč na celkovou výši 284 770,49 tisíc Kč. 

    Tab. 3.2 Příjmy r. 2010 (rozpočet a skutečnost v tisících Kč) 

Příjmy 

(v tis. Kč) 

Schválený rozpočet 

rok 2010 

Rozpočet po 4 změně a RO 

RM č. 1 - 188 

Daňové příjmy (třída 1) 612 251,00 664 675,90 

Nedaňové příjmy (třída 2) 148 193,00 175 911,76 

Kapitálové příjmy (třída 3) 45 000,00 70 616,00 

Přijaté transfery (třída 4) 168 691,00 507 743,83 

Příjmy celkem (třída 1 - 4) 974 135,00 1 418 947,49 

Financování - příjmy 

(třída 8) 

  

8115 - Účelový zůstatek 

minulého roku 

26 390,00 68 048,26 

Neúčelový zůstatek 

minulého roku 

4 271,00 35 396,97 

Čerpání FRB 1 001,00 101,00 

Sníţení FRB 3 000,00 3 000,00 

Čerpání sociálního fondu 3 251,00 3 251,00 

Čerpání fondu pomoci 

občanům dotčeným 

výstavbou komunikace 

R/48 

81,00 2 120,70 

Fond pomoci občanům 

dotčeným výstavbou 

komunikace R/48 - sníţení 

fondu 

0,00 0,00 

8123 - Čerpání úvěrů 102 931,00 103 267,00 

Čerpání revolvingového 

úvěru 

0,00 129 352,00 

Financování - příjmy 

celkem (třída 8) 

140 925,00 344 536,93 

Celkem zdroje (příjmy + 

financování příjmy) 

1 115 060,00 1 763 484,42 

     Zdroj: < http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/> [cit.2011-02-18]. vlastní úprava 

 

http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/
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    Tab. 3.3  Rozpočet - výdaje r. 2010 (rozpočet a skutečnost v tisících Kč) 

Výdaje (třída 5 + 6) 

 

Schválený rozpočet 2010 

 

Rozpočet po 4. změně a 

Rozpočtové opatření 1-188 

Kapitola 01-Odbor kancelář 

primátora 

1 680,00 2 150,00 

Kapitola 02-Odbor vnitřních 

věcí 

196 545,00 216 032,67 

Kapitola 04-Odbor správy 

obecního majetku 

101 146,00 118 844,70 

Kapitola 05-Ţivnostenský úřad 15,00 32,00 

Kapitola 06-Odbor ŠKMaT 143 680,00 187 459,65 

Kapitola 07-Odbor dopravy a 

silničního hospodářství 

209 500,00 274 200,00 

Kapitola 09-Odbor ţivotního 

prostředí a zemědělství 

59 486,00 69 370,25 

Kapitola 10-Odbor sociální 

péče 

15,00 283 941,00 

Kapitola 11-Odbor sociálních 

sluţeb 

52 437,00 62 081,17 

Kapitola 12-Investiční odbor 259 523,00 438 794,39 

Kapitola 13-Odbor územního 

rozvoje a stavebního řádu 

23 450,00 19 050,41 

Kapitola 16-Městská policie 24 443,00 24 987,74 

Kapitola 17-Odbor 

informačních technologií 

8 909,00 6 774,00 

Výdaje celkem (třída 5 + 6) 1 080 829,00 1 703 717,98 

Financování - výdaje (třída 

8) 

  

8115 - Sociální fond 2 848,00 3 020,00 

Fond rozvoje bydlení 579,00 579,00 

Fond pomoci občanům 

dotčeným výstavbou 

komunikace R/48 

0,00 135,00 

Účelový zůstatek k 31. 12. 0,00 21 528,44 

Neúčelový zůstatek k 31. 12. 0,00 3 700,00 

8124 - Splátky úvěrů 30 804,00 30 804,00 

Financování - výdaje celkem 

(třída 8) 

34 231,00 59 766,44 

Celkem potřeby (výdaje + 

financování výdaje) 

1 115 060,00 1 763 484,42 

     Zdroj: <http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/> [cit.2011-02-18]. vlastní úprava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/
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3.1.4 Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2011  

Byl projednáván a schválen na 2. jednání Zastupitelstva města konaném dne 16. 12. 

2010. Zastupitelstvo města schválilo pro rok 2011 příjmy ve výši 1 063 724,00 tisíc Kč, 

výdaje ve výši 1 076 786,00 tisíc Kč a financování ve výši 13 062,00 tisíc Kč. Zastupitelstvo 

města Frýdku-Místku na svém 3. zasedání konaném dne 7. 3. 2011 schválilo 1. změnu 

rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo sníţení příjmů o 20 220,31 tisíc Kč na celkovou výši 

1 299 658,78 tisíc Kč, navýšení výdajů o 43 266,43 tisíc Kč na celkovou výši 1 378 692,45 

tisíc Kč a navýšení financování o 63 486,74 tisíc Kč na celkovou výši 79 033,67 tisíc Kč. 

 

    Tab. 3.4 Rozpočet roku 2011 - příjmy 

Příjmy (třída 1 - 4) Schválený  rozpočet                 

r. 2011 

Rozpočet r. 2011 

po 1. změně a RO RM 

č. 1 - 17 

Daňové příjmy (třída 1) 668 391,00 671 391,00 

Nedaňové příjmy (třída 2) 165 882,00 169 224,39 

Kapitálové příjmy (třída 3) 35 235,00 35 235,00 

Přijaté transfery (třída 4) 194 216,00 423 808,39 

Příjmy celkem (třída 1 - 4) 1 063 724,00 1 299 658,78 

Financování - příjmy (třída 

8) 

    

8115 - Účelový zůstatek 

minulého roku   

21 528,00 53 162,79 

Neúčelový zůstatek minulého 

roku   

3 700,00 39 733,88 

Čerpání FRB 2 001,00 301,00 

Sníţení FRB 0,00 2 500,00 

Čerpání sociálního fondu 3 884,00 3 884,00 

Čerpání fondu pomoci 

občanům dotčeným výstavbou 

komunikace R/48    

80,00 2 452,00 

8123 - Čerpání úvěrů  0,00 0,00 

Čerpání revolvingového úvěru 138 544,00 103 069,00 

Financování - příjmy celkem 

(třída 8) 

169 737,00 205 102,67 

Celkem zdroje (příjmy + 

financování příjmy) 

1 233 461,00 1 504 761,45 

     Zdroj: < http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/> [cit.2011-02-18]. vlastní úprava 

            

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/
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    Tab. 3.5  Rozpočet - výdaje roku 2011 

 

Výdaje (třída 5 + 6) 

 

Schválený rozpočet 

2011 

 

Rozpočet r. 2011 po 1. změně 

RO1-17 

Kapitola 01-Odbor kancelář 

primátora 

2 290,00 2 410,00 

Kapitola 02-Odbor vnitřních 

věcí 

208 046,00 214 600,99 

Kapitola 04-Odbor správy 

obecního majetku 

103 356,00 105 337,00 

Kapitola 05-Ţivnostenský úřad 30,00 45,00 

Kapitola 06-Odbor ŠKMaT 147 252,00 161 300,39 

Kapitola 07-Odbor dopravy a 

silničního hospodářství 

205 609,00 236 599,00 

Kapitola 09-Odbor ţivotního 

prostředí a zemědělství 

62 785,00 63 296,00 

Kapitola 10-Odbor sociální 

péče 

15,00 251 015,00 

Kapitola 11-Odbor sociálních 

sluţeb 

66 067,00 67 717,07 

Kapitola 12-Investiční odbor 203 116,00 204 254,00 

Kapitola 13-Odbor územního 

rozvoje a stavebního řádu 

36 859,00 28 362,00 

Kapitola 16-Městská policie 25 771,00 26 052,00 

Kapitola 17-Odbor 

informačních technologií 

15 590,00 17 704,00 

Výdaje celkem (třída 5 + 6) 1 076 786,00 1 378 692,45 

Financování - výdaje (třída 

8) 

Schválený rozpočet 2011 Rozpočet r. 2011 po 1. změně 

RO 1-17 

8115 - Sociální fond 2 734,00 2 734,00 

Fond rozvoje bydlení 573,00 573,00 

Fond pomoci občanům 

dotčeným výstavbou 

komunikace R/48 

0,00 0,00 

Fond pomoci občanům 

dotčeným ţivelnými 

pohromami 

2 000,00 2 000,00 

Účelový zůstatek k 31. 12.  200,00 200,00 

Neúčelový zůstatek k 31. 12. 0,00 0,00 

8124 - Splátky úvěrů 44 512,00 44 512,00 

Splátky revolvingového úvěru 106 656,00 76 050,00 

Financování - výdaje celkem 

(třída 8) 

156 675,00 126 069,00 

Celkem potřeby (výdaje + 

financování výdaje) 

1 233 461,00 1 504 761,45 

     Zdroj: <http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/>[cit. 2011-02-18]. vlastní úprava 
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3.2 Analýza  vlastních zdrojů 

Za rok 2010 dosáhly příjmy statutárního města Frýdek-Místek celkové výše                   

1 418 947,49 tisíc Kč a výdaje představovaly částku 1 703 717,98 tisíc Kč. V roce 2011 činila  

celková výše příjmů 1 299 658,78 tisíc Kč, výdaje byly navýšeny na celkovou částku              

1 378 692,45 tisíc Kč. Podrobněji je skladba příjmů a výdajů rozvedena v tabulkách 3.1.-3.5. 

této diplomové práce. Nejvyšší procento příjmů města tvoří daňové příjmy a dále poskytnuté 

transfery. Velká část výdajů představuje výdaje na investice, dopravu, sociální sluţby             

a školství. V roce 2011 bylo na kapitolu 12 - investiční odbor počítáno s částkou 203.116 tisíc 

Kč, po poslední změně rozpočtu byla částka navýšena na 204.254,- tisíc Kč. Schválený 

rozpočet kapitoly 13 – odboru územního rozvoje a stavebního řádu činil 36.859,- tisíc Kč,    

po  změně rozpočtu byl sníţen na částku 28.362 tisíc Kč. Rozdíl mezi běţnými příjmy            

a běţnými výdaji za rok 2011 po poslední změně rozpočtu představuje částku ve výši 79 

033,67 tisíc Kč, o tuto částku bylo navýšeno financování.  

Vzhledem k finančním moţnostem města je málo pravděpodobné financovat celkové 

náklady projektu z vlastních zdrojů. Tyto zdroje města by mohly být vyuţity spíše na 

předfinancování projektu (do obdrţení dotace), splátek úvěrů a úroků a na provozní náklady 

projektu.  

3.3 Analýza  úvěrů 

Statutární město Frýdek–Místek vyuţívá k financování většinou dlouhodobý úvěr          

a revolvingový úvěr. V následujících tabulkách uvádím výši čerpání a splácení úvěrů za 

období roku 2010 a 2011. 

Tab. 3.6 Čerpání a splácení úvěrů za rok 2010 

Úvěry Schválený rozpočet Rozpočet po změně 

8123 - Čerpání úvěrů rok 

2010 102 931,00 103 267,00 

Čerpání revolvingového 

úvěru rok 2010 0,00 129 352,00 

8124 - Splátky úvěrů 44 512,00 0,00 

Splátky revolvingového 

úvěru 106 656,00 0,00 

Zdroj: <http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance//>[cit. 2011-02-18]. 

vlastní úprava 
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Tab. 3.7 Čerpání a splácení úvěrů za rok 2011 

Úvěry Schválený rozpočet Rozpočet po změně 

8123 -Čerpání úvěrů rok 

2011 0,00 0,00 

Čerpání revolvingového 

úvěru 138 544,00 103 069,00 

8124 - Splátky úvěrů 44 512,00 44 512,00 

Splátky revolvingového 

úvěru 106 656,00 76 050,00 

Zdroj:http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance//>[cit. 2011-02-18]. 

vlastní úprava 

3.4 Analýza financování ze Strukturálních fondů EU 

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města jako základního koordinačního nástroje pro 

strategický přístup města při čerpání peněz ze Strukturálních fondů EU obdrţelo statutární 

město Frýdek–Místek pro plánovací období 2007-2013 částku 9,4 milionů €. Tyto prostředky 

mají slouţit pro čerpání financí v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvojové póly regionu v rámci 

Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Moravskoslezsko.  V následující 

tabulce č. 3.8 je uveden přehled zrealizovaných akcí, které jiţ byly kompletně proplaceny.  

 

Tab. 3.8 Přehled zrealizovaných a proplacených akcí z IPRM 

Projekt Dotace ve 

schváleném 

IPRM (Kč) 

Dotace ve 

schváleném 

IPRM (EUR, 

kurz 24,48) 

Z toho dotace SR 

(EUR) 

Poznámka 

Řízení a 

implementace 

IPRM - přípravná 

fáze 

755 300,00 30 853,76 1 410,93 Dotace kompletně 

proplacena. 

Revitalizace ul.     

8. pěšího pluku 

98 050 000,00 4 005 310,46 66 955,81 Dotace kompletně 

proplacena.  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 3.9 Přehled nezrealizovaných nebo částečně zrealizovaných a neproplacených akcí 

Přehled akcí 

Obnova Zámeckého parku a 

nový park Jiţní svahy  

17 575 000,00 717 933,01 Dotace schválena ve výši 17 722,7 

tis. Kč. 

Náklady cca 13 mil. Kč (v IPRM 

19 mil.). 

Rekonstrukce fotbalového 

areálu Stovky 

60 125 000,00 2 456 086,60 Náklady na umělé hřiště 18 636 

749 Kč (v IPRM 20 mil.). Náklady 

na objekty 59,976 mil. (v IPRM 45 

mil.). 

Modernizace sportovních a 

dětských areálů ve Frýdku-

Místku (původně sportovní 

areál SŠSD Lískovecká) 

13 875 000,00 566 789,22 Část zrealizována, část bude 

zadána v roce 2011. 

Revitalizace areálu bývalých 

kasáren ve Frýdeckém lese 

36 059 700,00 1 473 026,96 Není rozpracováno. 

Cyklostezka kolem Olešné ve 

Frýdku-Místku, II. etapa 

(původně v IPRM nezařazeno) 

0,00 0,00 Fyzická realizace ukončena. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Projekt Revitalizace areálu bývalých kasáren ve Frýdeckém lese byl zařazen do IPRM 

mezi hlavní projekty, ale v současné době není rozpracován. Původně byla na výše uvedený 

projekt plánovaná částka dotačních prostředků ve výši 36 059 700 Kč.  V současné době na 

projekt areálu zbývá v rámci čerpání prostředků z IPRM cca částka 17 milionů Kč celkem. 

Vzhledem k realizaci jiných akcí město počítá s investicí tohoto projektu maximálně ve výši 

20 milionů Kč i s dotací.(dotace je počítána ve výši 85% způsobilých nákladů).  

V následující tabulce je vyčísleno čerpání prostředků z IPRM – přitaţlivé město, kde je 

uveden název projektu a dotace, která byla schválena IPRM, dále proplacená a předpokládaná 

dotace v Kč a €. Barevně je vyznačen předpoklad čerpání v rámci dotace. Projekt 

předmětného záměru bude pravděpodobně předloţen v celkové částce 20 milionů Kč 

celkových způsobilých nákladů. 
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Tab. 3.10 Čerpání IPRM-přitaţlivé město (červeně=předpoklad, odhad)       
Projekt 

 

Dotace ve 

schváleném 

IPRM (Kč) 

Dotace ve 

schváleném 

IPRM 

(EUR,  kurz 

24,48) 

Proplacená/předpokládan

á dotace (Kč) 

Z toho 

dotace 

ERDF (Kč) 

Z toho 

dotace SR 

(Kč) 

Kurz 

skutečný/

odhadov

aný 

Proplacená/ 

předpokláda

ná dotace 

(EUR) 

Z toho 

dotace 

ERDF 

(EUR) 

Z toho 

dotace 

SR 

(EUR) 

Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze 755 300,00 30 853,76 10.2.2010 451 306,99 414 714,53 36 592,46 25,935 17 401,46 15 990,54 1410,93 

Revitalizace ul. 8. pěšího pluku 98 050 000,00 4 005 310,46 10.2.2010 21416 820,94 19 680 321,94 1736 499,00 25,935 825 788,35 758 832,54 66 955,81 

22.11.2010 -504 534,49 -463 616,74 -40 917,75 25,935 -19 453,81 -17 876,10 -1577,70 

16.12.2010 -30 851,83 -28 349,75 -2 502,08 25,935 -1189,58 -1 093,11 -96,48 

13.4.2010 18 972 578,57 17 434 261,38 1538 317,19 25,540 742 857,42 682 625,74 60 231,68 

9.7.2010 16 138 193,79 14 829 691,59 1308 502,20 24,763 651705,92 598 864,90 52 841,02 

22.11.2010 -484 925,48 -445 598,02 -39 327,46 24,763 -19 582,66 -17 994,51 -1 588,15 

28.12.2010 36 845 969,35 33 858 458,32 2 987 511,03 25,240 1459 824,46 1 341460,31 118 364,15 

celkem 92 353 250,85 84 865 168,72 7 488 082,13 - 3 639 950,11 3 344 819,78 295 130,33 

Obnova Zámeckého parku a nový park Jiţní 

svahy 

17 575 000,00 717 933,01 1.6.2011 2 759 070,00 2 535 309,42 223 760,58 25,000 110 362,80 101 412,38 8 950,42 

31.12.2011 9 741000,00 8 951 004,90 789 995,10 25,000 389 640,00 358 040,20 31 599,80 

celkem Í2 500 070,00 11486 314,32 1 013 755,68 - 500 002,80 459 452,57 40 550,23 

Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky 60 125 000,00 2 456 086,60 31.5.2011 68 666 246,50 63 097 413,91 5 568 832,59 25,000 2 746 649,86 2 523 896,56 222 753,30 

Modernizace sportovních a dětských areálů 
ve Frýdku-Místku (původně sportovní areál 

SŠSD Lískovecká) 

13 875 000,00 566 789,22 30.6.2011 11 475 000,00 11 475 000,00 0,00 25,000 459 000,00 459 000,00 0,00 

1.10.2011 3 825 000,00  0,00 25,000  153 000,00 0,00 

   31.3.2012 2 750 000,00 2 750 000,00 0,00 25,000 110 000,00 110 000,00 0,00 

celkem 18 050 000,00 18 050 000,00 0,00 - 722 000,00 722 000,00 0,00 

Revitalizace areálu bývalých kasáren ve 

Frýdeckém lese 

36 059 700,00 1473 026,96 31.12.2012 17 000 000,00 17 000 000,00            0,00 25,000 680 000,00 680 000,00 0,00 

Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-
Místku, II. etapa (původně v IPRM 

nezařazeno 

0,00 0,00 31.7.2011 20 000 000,00 20 000 000,00  25,000 800 000,00 800 000,00 0,00 

Celkem 226 440 000,00 9 250 000,00  229 028 874,34 214 913 611,48 14 107 262,86  9 106 004,23 8 546 159,44 559 844,79 

Zdroj: Materiály statutárního města Frýdek-Místek 
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3.6 Projektový záměr Revitalizace areálu bývalých kasáren ve 

Frýdeckém lese 

3.6.1 Výchozí stav 

Potencionální rozvojová zóna se nachází ve Frýdeckém lese v rekreačně a ekologicky 

cenné lokalitě, která slouţí k rekreaci obyvatel města. Je vyuţívána především obyvateli 

sídliště Slezská, obyvateli okrajové části města Panské Nové Dvory a oblasti Pod Zámečkem. 

V současnosti jsou kasárna ve zdemolovaném stavu, většina budov je zřícena. Oblast není 

příliš bezpečná a je nutno ji opravit. Statutární město Frýdek-Místek chce vyuţít tuto zónu 

jako kombinaci podnikatelsko-rekreačně oddychových aktivit, o záměru celkového vyuţití 

zóny se vedou další úvahy. Dotčené parcely projektového záměru jsou ve vlastnictví 

statutárního města, případně město disponuje právem nakládat s majetkem v souladu 

s aktivitami projektu. Toto území je delší dobu neupravováno, docházelo pouze ke kácení 

suchých stromů. Neexistence pravidelné údrţby vedla k devastaci území. Současný 

zanedbaný stav objektu je zcela nevyhovující. 

3.6.2 Stav po realizaci 

Záměrem tohoto projektu bude revitalizovat dotčené území a přispět tak k úpravě 

veřejných prostranství ve městě včetně potřebného mobiliáře. Vzniklo by tak vhodné 

prostředí pro volnočasové aktivity. Investorem projektu bude s největší pravděpodobností 

statutární město Frýdek-Místek, které bude taktéţ vlastníkem výsledků projektu. Projektový 

záměr by měl být realizován prostřednictvím jedné etapy zahrnující realizační a následně 

provozní fázi. Revitalizace území bývalých kasáren je součástí Integrovaného plánu rozvoje 

statutárního města Frýdku-Místku – přitaţlivé město (dále jen IPRM). Cílový stav IPRM je 

vyjádřen globálním cílem: „Všestranně zkvalitnit prostředí města a jeho občanskou 

vybavenost pro spokojený ţivot obyvatel v souladu s potřebami jeho udrţitelného rozvoje.“ 

Tohoto cíle bude dosaţeno rekonstrukcí sportovní infrastruktury, revitalizací veřejných 

prostranství a nevyuţívaného území.  

Naplnění tohoto cíle povede k silnějšímu propojení a soudrţnosti mezi obyvatelstvem    

a domovským městem a vytvoření funkčního rozvojového pólu regionu. Záměr je zařazen 

mezi pět hlavních projektů IPRM. Město cítí potřebu zapracovat na vlastní estetické stránce       

a zpříjemnit ţivot v městském prostředí.  

Záměrem je vytvoření dopravního napojení silniční komunikace z Panských Nových 

Dvorů a cyklostezkou z oblasti Pod Zámečkem. Okolo cyklostezky se počítá s vybudováním 



 

26 

sportovně-rekreačních prvků a amfiteátru. Část prostoru by mohlo být zrevitalizováno pro 

sportovně bojové aktivity. Projekt se svým cílem zaměřuje na zkvalitnění a revitalizaci 

zanedbaného území, která přispěje ke zlepšení vzhledu krajiny a města.  

V případě, ţe by projektový záměr nezískal finanční prostředky z fondů Evropské unie, 

by zřejmě nebyl realizován. O důleţitosti tohoto projektového záměru vypovídá to, ţe je 

zařazen do několika strategických dokumentů města. Jeho realizace přispívá komplexně 

k řešení slabých stránek města.  

Realizace projektu „Revitalizace objektu kasáren ve Frýdeckém lese“ přispěje k: 

 revitalizaci území, 

 revitalizaci veřejného prostranství, 

 vybudování sportovně-rekreačních prvků a amfiteátru, 

 vytvoření dopravního napojení silniční komunikace z Panských Nových Dvorů           

a oblasti Pod Zámečkem, 

 zlepšení vzhledu krajiny a města, 

 vybudování prostoru pro sportovně bojové aktivity,  

 zkvalitnění pěšího spojení.  

Je zřejmé, ţe revitalizace území ovlivní kromě místních obyvatel také návštěvníky 

města, občany, kteří pracují či studují ve městě (jedná se o spádové město) a taktéţ turisty. 

Pro hladký průběh realizace projektu bude vytvořen zkušený realizační tým. Projekt 

bude zřejmě realizován v rámci jedné etapy zahrnující realizační a provozní fázi na základě 

vytvořeného harmonogramu. 

Nosným prvkem realizační fáze jsou stavební práce, které by měly probíhat cca v roce 

2012 - 2013. Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení. Po zkolaudování stavby 

dojde k uţívání objektů. Projekt musí mít rovněţ vyřešenu publicitu projektu. V průběhu 

realizace budou předloţeny monitorovací zprávy s ţádostí o platbu a jedno monitorovací 

hlášení bez ţádosti o platbu. Provozní fáze bude zahájena otevřením objektu, o provoz by se 

měla starat městská společnost TS, a.s. 

Analýza poptávky bude vycházet z primárních dat získaných jednak na základě 

dotazníkového šetření prováděného v domácnostech z docházkové vzdálenosti území,             

a jednak pozorováním dotčeného místa. 
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3.7 Studie proveditelnosti (investiční projekty) 

Na špici v přípravě projektu co do důleţitosti a detailnosti zpracování stojí studie 

proveditelnosti (Feasibility Study), někdy také nazývána také jako technicko-ekonomická 

studie. Studie proveditelnosti jiţ představuje analýzu, která souhrnně a podrobně popisuje 

investiční záměr a je podkladem pro samotné investiční rozhodnutí. Tato studie představuje 

základní nástroj projektového řízení ve fázi investiční i ve fázi provozní. Studie 

proveditelnosti je tedy nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru. Jedná se o sloučení 

projektu (textové analýzy), analýzy efektivnosti investice, citlivostní analýzy na změnu 

parametrů a predikce stability projektu a ţadatele v zadaném časovém horizontu. 

Komplexnost těchto procesů a propočtů činí ze studie proveditelnosti jeden z nejnáročnějších 

dokumentů v oblasti ekonomického a organizačního poradenství. 
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4 MARKETINGOVÁ ANALÝZA VYUŽITÍ BÝVALÝCH 

KASÁREN 

4.1 Marketingový průzkum trhu   

Je to především kvalitativní a kvantitativní analýza. Slouţí k získávání informací           

o preferencích spotřebitelů, jejich zálibách, postojích. Společnost lépe pochopí, co spotřebuje 

a vyţaduje. 

Proces průzkumu 

Cílem tohoto průzkumu je shromáţdit, zpracovat a zjistit nové informace, které by dále 

slouţily jako podklady pro statutární město Frýdek-Místek v oblasti zájmu veřejnosti, zvláště 

obyvatelů Frýdku-Místku o vyuţití areálu bývalých kasáren ve Frýdeckém lese. 

Formy dotazování 

Dotazník 

Obsahuje souhrn otázek zaměřený na získání konkrétních informací. Otázky 

v dotazníku by měly být jednoduché a srozumitelné, seřazeny v logickém pořadí, 

jednoznačné, nemají vyvolávat rozpaky dotazovaného, nemají být příliš osobní.  

4.2 Definování problému a zaměření práce  

Tato práce je zaměřena na průzkum, jak by obyvatelé okolních oblastí lokality, města    

a okolí chtěli vyuţít danou rozvojovou zónu, jak často jsou ochotni dojíţdět za sportem, 

kulturou, zda je ve městě dostatečná nabídka zeleně, prostranství pro volnočasové aktivity 

atd. Výsledky průzkumu mohou být vyuţitelné pro statutární město Frýdek-Místek                 

k získávaní informací o názorech na vyuţití tohoto areálu. 

4.2.1 Cíle průzkumu a formulace hypotéz 

Obecným cílem bylo zjistit, jakou mají obyvatelé Frýdku-Místku a okolí představu        

o vyuţití předmětné lokality. 

Vzhledem k výše uvedené potřebě výzkumu byl formulován cíl průzkumu takto: 

Jak by preferovali občané vyuţití rozvojové zóny areálu bývalých kasáren ve 

Frýdeckém lese? Výsledek průzkumu by měl přinést nové informace, které by mohly slouţit 

jako podklady pro zpracování studie proveditelnosti projektového záměru.  
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Následně byly stanoveny hypotézy, které jsou testovatelné, odráţí zkušenosti z praxe     

a jsou navzájem propojeny logickými vazbami: 

Hypotéza č. 1: Ve městě Frýdek-Místek je nedostatečná nabídka prostranství pro 

volnočasové aktivity. 

Hypotéza č. 2: Obyvatelé Frýdku-Místku a okolí preferují vyuţít lokalitu pro 

volnočasové aktivity. 

Metoda získávání informací 

Jednotlivé zdroje byly získávány vlastním průzkumem. Byla pouţita metoda šetření, 

kde jsou informace získávány formou dotazování. Technika šetření byla zčásti písemná          

a částečně byla vyuţita elektronická forma dotazování. Nástrojem shromaţďování byl 

dotazník. Sběr informací byl proveden zprostředkovanou formou a elektronicky pomocí 

elektronického dotazníku.  

Dotazník jako nástroj shromaţďování informací je zaloţen na kontaktu mezi tazatelem 

a respondentem podle předem vypracovaných otázek, které slouţí ke sjednocování podmínek 

a usnadnění zpracování. Důleţitá je jasná a jednoznačná formulace otázek. Tato forma byla 

vyuţita z větší části i vzhledem k tomu, ţe někteří respondenti nemají přístup k internetu nebo 

nemají e-mailovou adresu. 

4.2.2 Vlastní průzkum 

V návaznosti na předešlé kapitoly je předmětem vlastního průzkumu provedení analýzy 

získaných poznatků u obyvatel ţijících v obci Frýdek-Místek a jeho okolí k vytvoření 

uceleného přehledu o názorech n a revitalizaci území. Celkem bylo poloţeno 14 otázek, 

kterými bylo osloveno 230 obyvatel statutárního města Frýdku-Místku a okolí (viz. počet 

oslovených v otázce č. 1).  

Některé dotazníky jsem osobně předávala jednotlivým respondentům a dále jsem 

vyuţila formu elektronického dotazníku. Tyto vyplněné dotazníky jsem zpracovala, 

vyhodnotila a procentuálně znázornila do níţe uváděných grafů. Vzor dotazníku uvádím 

v Příloze č. 1. 

4.2.3 Dotazníkové a terénní šetření 

Současně s terénním šetřením v souvislosti s řešením budoucího vyuţití lokality areálu 

bývalých kasáren bylo provedeno dotazníkové šetření, které probíhalo anonymně. Je zřejmé, 

ţe revitalizace území ovlivní kromě místních obyvatel také návštěvníky města, občany, kteří 
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pracují či studují ve městě (jedná se o spádové město) a taktéţ turisty. Závěry tohoto řízení 

budou následně promítnuty do konečné podoby studie proveditelnosti a předmětného záměru.  

Jako cílové skupiny byli definováni obyvatelé Frýdku-Místku ţijící v docházkové 

vzdálenosti objektu, dále ostatní obyvatelstvo města, kromě lidí vytýčených v první skupině. 

Jelikoţ Frýdek-Místek je spádovým městem, kam lidé dojíţdí za prací či školou, a město tak 

plní kromě obytné řadu dalších funkcí, byli mezi cílové skupiny zařazeni také obyvatelé 

okresu. 

Vyhodnocení výsledků dotazníku  

Průzkum jsem prováděla od 15. 2. do 30. 3. 2011 prostřednictvím marketingového 

dotazníku, který byl distribuován v mnoţství cca 250 ks. Vyplněno bylo 230 ks. Výsledky 

mají ukázat názor obyvatel na moţnost vyuţití lokality zanedbaného území areálu bývalých 

kasáren ve Frýdeckém lese. Odpovědi byly získány především dotazníkovou formou. 

Dotazníky jsem osobně předávala především osobám z Frýdku-Místku a blízkého okolí          

a rozesílala elektronickou poštou, dále byl dotazník volně k vyplnění také na webových 

stránkách, a to na adrese:  

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHlTMHJiMXR1TFhLNURBU3liRHp2

d0E6MQ 

 

Dotazník obsahoval otázky zjišťující příslušnost respondentů dle rozlišovacích 

znaků, kdy jako rozlišovací znaky byly pouţity pohlaví, věk, vzdělání, pracovní vztah,   

místo bydliště. Dále se otázky týkaly dopravy obyvatel za kulturou, sportem a vyuţitím 

volnočasových aktivit, zda jsou obyvatelé města spokojeni s kulturním a sportovním 

vyţitím ve městě, jakou mají představu o vyuţití areálu bývalých kasáren ve Frýdeckém 

lese a jakým finančním způsobem by se měla revitalizace provádět.  

Z celkového počtu 230 vyplněných dotazníků bylo 51,3% ţen a 48,7 % muţů, coţ 

částečně odpovídá, dle statistických údajů (51:49), procentuálnímu rozloţení pohlaví 

obyvatel Frýdku-Místku. 

V následující části je u kaţdé dotazníkové otázky provedena analýza a stručné 

zhodnocení, které je promítnuto procenty do grafického znázornění. 

Otázka č. 1: „Označte prosím, do které věkové kategorie spadáte“:  

Z dotazovaných a oslovených osob uvádím následující výsledek: 

 do 18-25 let obyvatel je zpracováno a vyhodnoceno 42 dotazníků, 

 do 26-35 let obyvatel je zpracováno a vyhodnoceno 33 dotazníků, 

 do 36-45 let obyvatel je zpracováno a vyhodnoceno 65 dotazníků, 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHlTMHJiMXR1TFhLNURBU3liRHp2d0E6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHlTMHJiMXR1TFhLNURBU3liRHp2d0E6MQ
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 do 46-60 let obyvatel je zpracováno a vyhodnoceno 59 dotazníků, 

 61 let a více obyvatel je zpracováno a vyhodnoceno 31 dotazníků. 

Nejvíce odpovídali občané mezi 36 aţ 45 lety v celkovém počtu 28,26%, dále 46 – 60 let 

25,56%, 18-25 let 18,26%, 26-35 let 14,35% a nejméně odpovídali občané věku 61 let a více 13,48%. 

          

         Graf 4.1 Věková kategorie 

 

             Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 2: „Pohlaví“ 

Z celkového počtu dotazovaných bylo 118 ţen, coţ je 51,3% a 112 muţů, tj. 48,7%.  

           

Graf 4.2 Pohlaví 

   

          Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 3: „Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání“ 

Středoškolsky vzdělaných dotazovaných občanů je 35,22%, vysokoškolské vzdělání 

má 26,52%, 13,91% je vyučených, se základním vzděláním je 12,6% a 11,75% je 

vyučených s maturitou. 

      

        Graf 4.3 Nejvyšší dosaţené vzdělání 

          

           Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Otázka č. 4: „Vaše současné pracovní postavení“ 

V pracovním zaměstnaneckém vztahu je 48,26% dotázaných, 14,78% studuje, 

13,91% je v důchodu, 9,13% je ţivnostníků, 6,52% podniká, 5,22% je nezaměstnaných       

a 2,18% je na mateřské dovolené. 
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Graf 4.4 Pracovní postavení 

          

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 5: „Kde se nachází Vaše bydliště?“ (ve vztahu k městu Frýdek-Místek) 

Co se týče místa bydliště, nejvíce dotazovaných 47,82% bydlí v okolí města                    

a přilehlých vesnicích, 39,57% v blízkosti centra, 7,39% bydlí mimo město a okolí a 5,22% 

na okraji města. 

Graf 4.5 Místo bydliště 

     

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 6: „Pro dopravu do práce, školy, za kulturou, sportem aj. využíváte převážně“ 

Tato otázka zjišťovala, v jaké míře vyuţívají obyvatelé dopravní prostředky a 40% 

dotázaných vyuţívá k přepravě automobil, 23,77% vyuţívá veřejnou dopravu, 20,38% chodí 

pěšky, 14,34% pouţívá jízdní kolo a 1,51% ostatní dopravu. 

 

Graf 4.6 Vyuţívání dopravních prostředků 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 7: „Jak dlouho jste schopni dojíždět za:“ 

a) sportem nebo jiným aktivním odpočinkem 

b) kulturou 

Tato otázka zkoumá ochotu obyvatel dojíţdět za sportem či jinými aktivitami                 

a kulturou. To znamená, ţe se zkoumalo, jestli by měl areál dostatečnou návštěvnost lidí 

bydlících mimo něj. 

Za sportem nebo jiným aktivním odpočinkem je schopno dojíţdět do 15 minut 29,13% 

obyvatel, 33,48% je schopno dojíţdět do 30 minut, do 1 hodiny pak 31,74% a déle neţ           

1 hodinu jen 5,56% obyvatel. 

Za kulturou je schopno dojíţdět do 15 minut 26,1% obyvatel, 31,3% je schopno 

dojíţdět do 30 minut, do 1 hodiny pak 38,7% a déle neţ 1 hodinu jen 3,9% obyvatel. 
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Graf 4.7 Doba dojíţdění 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 8: „Jste spokojen(a) s: 

a) kulturním vyţitím města F-M a jeho okolí 

b) sportovním vyţitím města F-M a jeho okolí 

Co se týče kulturního vyţití, tato záleţitost je o něco problematičtější; pouze 18,7% 

respondentů je spokojených a 46,09% spíše spokojených. 28,7% je spíše nespokojených          

a 6,51% nespokojených. Mezi nespokojené patří převáţně mladí, lidé středního věku              

a vzdělaní lidé. 



 

36 

Otázka sportovního vyţití uţ je ve spokojenosti nabídky skoro stejná jak u kultury, 

neboť 20,78% je spokojených a 44,78% spíše spokojených, 30,43% spíše nespokojených       

a 3,92% jsou nespokojeni. Méně spokojení jsou stejně jako u kultury mladí, lidé středního 

věku a lidé vzdělaní.  

 

Graf 4.8 Spokojenost s vyţitím 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 9: „Jak byste popsali svůj postoj k trávení volného času vůči místu bydliště?“ 

Tato otázka s předcházejícími úzce souvisí a zjišťuje postoj respondentů k trávení 

volného času vůči místu bydliště. Většině obyvatel (celkem 42,17%) není jedno, jak tráví svůj 

volný čas, a je ochotna za vyţitím čas od času dojíţdět cca 10 minut automobilem nebo         

25 minut pěšky. 34,35% obyvatel si převáţně vybírá program pro trávení volného času dle 

místa bydliště, nejdéle 15 minut od bydliště a pouhých 23,48% by byli schopni za kvůli 

trávení volného času dojíţdět i do 40 minut mimo bydliště.  

 

Graf 4.9 Volný čas 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 10: „Je dle Vašeho názoru ve městě Frýdek-Místek a jeho okolí dostatečná  

nabídka zařízení pro volnočasové aktivity a vyžití pro rodiny s dětmi?“ 

Otázka se týkala obecné spokojenosti obyvatel s nabídkou zařízení pro volnočasové 

aktivity a s vyţitím pro rodiny s dětmi. Nepřímo tak zkoumá názor občanů, co by v nové 

lokalitě preferovali.  

Se současnou nabídkou volnočasových aktivit je spokojeno pouze 28,26% respondentů, 38% 

respondentů si myslí, ţe je nabídka nedostatečná a 33,91% nevědělo na tuto otázku 

odpovědět. Mezi ty nespokojené patří převáţně mladí, lidé středního věku a vzdělaní lidé. 

Tyto odpovědi poukazují na moţnost vyuţití nové lokality spíše za účelem volnočasových 

aktivit.  
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Graf 4.10 Nabídka zařízení pro volný čas 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 11: „Jakou máte obecnou představu o využití areálu bývalých kasáren ve  

Frýdeckém  lese?“ 

Zjišťuje konkrétní názor na vyuţití lokality bývalých kasáren Panské Nové Dvory. 

Respondenti měli odpovědět, jaká je jejich obecná představa o budoucím vyuţití předmětné 

lokality bývalého vojenského areálu. 

Někteří obyvatelé (14,35%) by preferovali v této lokalitě rozšíření skládky, 8,26% 

dotazovaných by areál vůbec nerevitalizovalo. V nejvíce zastoupené skupině respondentů ve 

věku mezi 26 a 45 lety také bylo zájmem vyuţít území jako průmyslovou zónu; s  tímto 

názorem souhlasilo 15,22% respondentů. Absolutně největší procento dotazovaných (62,17%)  

by preferovalo vyuţít lokalitu pro jiné činnosti.  
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Graf 4.11 Představa o vyuţití kasáren 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Otázka č. 12: „Pokud by byl areál využit jako kombinace podnikatelsko-rekreačně 

oddychových aktivit, jaké konkrétní způsoby využití v rámci volnočasových aktivit byste 

uvítal(a)?“ 

Největší procento respondentů (24,79%) by preferovalo zeleň či park, 22,8% 

dotazovaných by volilo sportovně rekreační prvky, 16,9% obyvatel by areál vyuţilo jako 

prostranství pro rodiny s dětmi,  15,95% dotázaných je názoru vyuţít areál pro kulturní účely, 

vyuţití území pro sportovní areál nebo sportoviště uvedlo 15% tazatelů, 4,56% obyvatel by 

volilo jiné volnočasové aktivity. 
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Graf 4.12 Vyuţití zařízení 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 13: „Jste názoru, že by město mělo projekt revitalizace financovat i za 

předpokladu, že by si muselo finanční prostředky vypůjčit?“   

Co se týče financování projektu za předpokladu, ţe by si mělo město finanční 

prostředky vypůjčit, 30,43% dotázaných uvedlo, ţe je pro financování i v případě vypůjčení 

finančních prostředků; většina (42,18%) je názoru nefinancovat za předpokladu vypůjčení 

finančních prostředků, 27,39% procento tazatelů uvedlo, ţe neví, jak se k této otázce vyjádřit. 

Graf 4.13 Financování projektu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 14: „Myslíte si, že by se do revitalizace objektu bývalých kasáren měl zapojit jiný 

investor než město?“ 

Zde se 54,78% respondentů přiklání k názoru zapojit do revitalizace areálu jiného 

investora neţ město, 20,43% dotazovaných si myslí, ţe by mělo být investorem projektu 

revitalizace město Frýdek-Místek a 24,79%  obyvatel na tuto otázku nedokázalo odpovědět. 

Graf 4.14 Zapojení dalších investorů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zhodnocení výsledků průzkumu 

Vlastní průzkum přinesl odpovědi na stanovené cíle, potvrdil i vyvrátil hypotézy           

a zmapoval další nové poznatky a zajímavé informace. Obecným cílem bylo zjistit, jakou 

mají občané Frýdku-Místku a okolí představu o vyuţití předmětné lokality. 

4.2.4 Hodnocení hypotéz  

Hypotéza č. 1: Ve městě Frýdek-Místek je nedostatečná nabídka prostranství pro 

volnočasové aktivity. 

Vyhodnocením dotazníku bylo zjištěno, ţe vetší část respondentů si myslí, ţe nabídka 

volnočasových aktivit ve městě je nedostatečná  

Výsledek: Pravdivost hypotézy se potvrdila.  

Hypotéza č. 2: Obyvatelé Frýdku-Místku a okolí preferují vyuţít lokalitu pro 

volnočasové aktivity. 
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 Z výsledku šetření vyplývá, ţe nejvíce respondentů by preferovalo vyuţít lokalitu pro 

jiné volnočasové aktivity, a to celých 62,17%, z toho je zřejmé, ţe obyvatelé by revitalizaci 

této lokality přivítali. 

Výsledek: Pravdivost hypotézy se potvrdila.  

4.2.5 Souhrnné zhodnocení výsledků dotazování  

Na základě zjištění, která byla popsána v předchozích částech a vyhodnocena 

v dotaznících, jsem došla k těmto závěrům a poznatkům:  

Z daných výsledků dotazníku lze shrnout, ţe zájem obyvatelstva Frýdku–Místku pro 

vyuţití nové lokality bývalých kasáren Panské Nové Dvory je podle zastoupeného vzorku 

dotazovaných velmi různorodý. Konkrétní přání respondentů vycházejí z jisté nedostatečnosti 

dané záleţitosti ve městě či okolí, samotný dotazník však odpovídá na reálné moţnosti vyuţití 

předmětné lokality či její návštěvnosti. 

Upravit danou lokalitu na zeleň či park, bydlení pro seniory nebo penzión pro důchodce 

je jednou z nejčastěji zmiňovaných moţností obyvatel důchodového věku; lidé by tu našli 

klidovou zónu pro relaxování a odpočinek.  

Další část vyhodnocení je zaměřena na zájem obyvatelstva vybudovat v lokalitě 

sportoviště, sportovně rekreační prvky, prostranství pro rodiny s dětmi, stezky (cyklo, in-line), 

areál pro cyklokros nebo motokros, sportovní halu a místa pro koncerty, letní kino, amfiteátr, 

zábavní zóny a jiné volnočasové aktivity, zájem o bydlení, např. startovací byty pro mladé 

rodiny, by preferovali mladí lidé a lidé ve středním věku. 

Objevily se také návrhy na vybudování stadionu, wellness centra, bydlení pro sociálně 

slabší, sluţby, lesoparky a naučné stezky, rekreační areály, léčebny pro dlouhodobě nemocné 

nebo dokonce zábavní park, střelnice, paint-ball hřiště či ZOO.  

 V nespolední řadě by bylo vhodné vyuţít menší část lokality na kulturní vyţití, s kterým 

obecně nejsou obyvatelé příliš spokojeni. S touto otázkou jiţ ale vyvstává částečný problém 

s ochotou obyvatel za danými kulturními záţitky dojíţdět.  

 Jelikoţ se jedná z  části o zalesněné území, bylo by vhodné vyuţít jej pro vybudování 

parku či lesoparku, lesních stezek jak pro pěší, tak pro cyklisty, s rekreačně oddychovými 

prvky nebo parku s případným amfiteátrem. Část by se mohla vyuţít pro sportovní aktivity     

a prostranství pro rodiny s dětmi.  
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5 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTU REVITALIZACE 

Způsoby financování 

 Financování předmětného projektu lze uskutečnit několika způsoby: 

 financovat z dotace, případně kombinací dotace a vlastních zdrojů nebo úvěru,  

 financovat z úvěru, případně kombinací vlastních zdrojů a úvěru, 

 financovat z vlastních zdrojů obce. 

 Cílem diplomové práce je navrhnout moţné varianty financování předmětného projektu.  

5.1 Dotační zdroje  

Při získávání podpor má město moţnost poţádat o dotaci ze státního rozpočtu, (např. 

z jednotlivých ministerstev), z rozpočtu kraje a dále můţe vyuţít finanční prostředky 

z evropských fondů. 

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města jako základního koordinačního nástroje pro 

strategický přístup města při čerpání peněz ze Strukturálních fondů EU obdrţelo statutární 

město Frýdek–Místek pro plánovací období 2007-2013 částku 9,4 milionů €. Tyto prostředky 

mají slouţit pro čerpání financí v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvojové póly regionu v rámci 

Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Moravskoslezsko. Na projekt 

„Revitalizace areálu bývalých kasáren ve Frýdku-Místku“ v rámci čerpání prostředků z IPRM 

byla původně plánovaná částka ve výši 36,1 milionů Kč, ale vzhledem k realizaci jiných akcí 

město počítá s investicí areálu maximálně ve výši 20 milionů Kč celkových nákladů. V této 

práci bych chtěla vyuţít moţnosti vyuţití čerpání prostředků   Regionálního operačního 

programu, který je určen pro region soudrţnosti Moravskoslezsko. Podrobněji byl výše 

uvedený program popsán v kapitole č. 2. 

Statutární město Frýdek-Místek by mohlo vyuţít finanční podpory na základě: 

Výzvy č. 04, vyhlášené dne 21.12. 2010 pro oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu 

Oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 18. 12. 2009  

Předpokládaný termín ukončení výzvy: 31. 12. 2011 

Alokace na výzvu: 1 500 milionů Kč 

Číslo výzvy: 3.1-04 (004-3-1-0-09) 

Zaměření výzvy: Průběţná výzva na předkládání dílčích projektů v rámci IPRM otevřená od 

1.1. 2010 
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Podporované aktivity: dle schváleného Integrovaného plánu rozvoje města; výběr projektů 

provádí město.  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na dílčí projekt: 2 miliony Kč 

Maximální výše dotace pro projekty nezakládající veřejnou podporu: 85% způsobilých 

výdajů pro projekty přijaté od 9. 9. 2010 

Oprávněný žadatel: obce nad 50 tisíc obyvatel, organizace zřízené a zaloţené obcemi nad     

50 tisíc obyvatel, nestátní neziskové organizace realizující projekt v rámci IPRM v obci nad 

50 tisíc obyvatel, Moravskoslezský kraj realizující projekt v rámci IPRM a organizace jím 

zřízené a zaloţené realizující projekt v rámci IPRM v obci nad 50 tisíc obyvatel, podniky 

realizující projekt v rámci IPRM v obci nad 50 tisíc obyvatel.
13

 

Na revitalizace území je počítáno s částkou 20 milionů Kč, přičemţ výše dotace z ROP 

na obnovu území bude odpovídat cca 85 % celkových způsobilých výdajů. Realizace projektu 

přispěje ke zkrášlení a zkvalitnění oblasti, vytvoření prostředí pro aktivní i pasivní odpočinek 

veřejnosti a také k úspoře času vzhledem k dopravnímu napojení komunikace a cyklostezky.  

V rámci výpočtů bude prokázána ekonomická udrţitelnost projektu, a to jak ve fázi 

investiční (realizační), tak i provozní. Projekt bude do okamţiku obdrţení dotace financován   

z vlastních zdrojů ţadatele. Dotaci lze očekávat vyplacenou v rámci dvou monitorovacích 

hlášení a jedné závěrečné monitorovací zprávy, tj. celkem ve 3 platbách.  

Pro provozní fázi budou vyčíslené zvýšené výdaje vyvolané navýšením výdajů na 

opravy a udrţování, dále navýšením spotřeby energií a také plánovanými výdaji do 

reinvestice majetku kryty ze zdrojů ţadatele. Díky realizaci projektu dojde k celkové změně 

provozních výdajů oproti současnému stavu (jejich navýšení).  S příjmy z provozu nebude 

počítáno. Výsledky finančního hodnocení budou provedené formou výpočtu tzv. kriteriálních 

ukazatelů.  

Důleţitou fází při hodnocení projektu je pak ekonomická analýza projektu. Jejím 

úkolem je započítat také nefinanční přínosy projektu pro jednotlivé uţivatele území, tj. nejen 

pro investora, ale také pro obyvatele Frýdku-Místku a případné další návštěvníky.
14

  

 

 

                                                 
13

 Dostupné z WWW: < www.rr-moravskoslezsko.cz> [cit. 2011-03-18].    
14

 Dostupné z WWW: <www.frydekmistek.cz> [cit. 2011-02-12]. 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/
http://www.frydekmistek.cz/
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5.1.1 Stav přípravy projektu 

 

Investorem a ţadatelem finančních prostředků bude s největší pravděpodobností 

statutární město Frýdek Místek. Termín předloţení ţádosti je uvaţován 31.05.2012 a termín 

realizace projektu 01.09.2012 - 31.08.2013. 

 výběr zhotovitele stavby (odhadované datum 31.08.2012), 

 stavební povolení s nabytím právní moci (odhadované datum 30.06.2012), 

 dokumentace pro stavební povolení (odhadované datum 30.04.2012), 

 územní rozhodnutí s nabytím právní moci (odhadované datum 31.03.2012), 

 dokumentace pro územní rozhodnutí (Odhadované datum 31.12.2011), 

 soulad záměru s územně plánovací dokumentací -  ano, 

 vyřešené vlastnické vztahy – ano, 

 ţádost včetně příloh (odhadované datum 31.05.2012), 

 studie proveditelnosti (odhadované datum 31.05.2012), 

 rozpočet projektu a finanční plán (odhadované datum 31.05.2012), 

 schválený projektový záměr (odhadované datum 01.08.2011), 

 harmonogram ţádostí o platbu. 

Tab. 5.1 Harmonogram plateb 

Harmonogram plateb 

Rok čtvrtletí částka (Kč) 

2013 1. Q 4 000 000,00 

2013 3. Q 4 000 000,00 

2014 1. Q 9 000 000,00 

Zdroj: Materiály statutárního města Frýdek-Místek 

 

5.1.2 Investiční (realizační) fáze 

V rámci projektu bude pořízen zejména majetek, který bude souviset s plánovanou 

stavební činností. Do pořizovací ceny budou dále vstupovat výdaje projektovou dokumentaci 

k projektu. Všechny tyto poloţky mají tedy povahu investičních nákladů, celková jejich výše 

bude činit 20 milionů Kč způsobilých výdajů včetně DPH (dále budou uváděny většinou 

ceny s DPH, jelikoţ ţadatel je sice plátcem DPH, ale u činností, které jsou předmětem 

podpory, nemá moţnost odpočtu daně na vstupu, a tato daň je proto pro něj způsobilým 

výdajem). Výdaje na projektovou dokumentaci jsou počítány v částce 0,5 milionů Kč. 

Ţivotnost „stavebních výstupů“ je odhadována na min. 30 let, tj. udrţitelnost poţadovaná 
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programem je bez problémů splnitelná. Dodavatelem se stane společnost vybraná na základě 

výběrového řízení v souladu s podmínkami programu a této výzvy.  

V případě nulové varianty, tj. nerealizace projektu, byly do této varianty zahrnuty jiţ 

vynaloţené výdaje na projektovou dokumentaci, inţenýrskou činnost a realizační 

dokumentaci v celkové výši 500 tisíc Kč. Celková výše investice je uvedena v následující 

tabulce 5.2. 

Tab. 5.2 Výše investice 

Celková výše investice v tis. Kč 

nulová varianta                                   2012            2013 

výdaje v předinvestiční fázi 500,00  

výdaje v investiční fázi   

celkem 500,00 0,00 

investiční varianta 2012 2013 

způsobilé výdaje v předinvestiční fázi 500,00 0,00 

způsobilé výdaje v investiční fázi 11 500,00 8 000,00 

nezpůsobilé výdaje   

celkem 12 000,00 8 00,00 

rozdílová varianta 2012 2013 

celkem 11 500,00 8 000,00 

Zdroj:<www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/pfs/form.php?objType=1&id=5210&formNext=            

investments> [cit. 2011-03-18]. vlastní zpracování 

 

5.1.3 Provozní fáze 

Zahájení provozu lze očekávat koncem roku 2013. Z pohledu služeb je moţné v prvním 

roce provozu započítat náklady výši cca 125 tisíc Kč, v dalších letech částku 800 tisíc Kč. 

Částka byla stanovena na základě zkušeností ţadatele se stávajícími výdaji na běţný úklid, 

odvoz odpadu, údrţby zeleně, kácení stromů atd. Výdaje na spotřebu elektrické energie jsou 

uvaţovány v prvním roce provozu cca 125 tisíc Kč, v dalších letech je počítáno s částkou   

500 tisíc Kč. Tuto částku tvoří zejména náklady na veřejné osvětlení (při výpočtu bylo 

přihlédnuto k počtu nově vybudovaných lamp, počtu ţárovek a jejich spotřebě, k počtu hodin 

svícení a k plánovaným cenám energie).  

Pojištění majetku bude realizováno v 1. roce provozu ve výši 13 tisíc Kč, v dalších 

letech je uvaţováno s částkou ve výši 50 tisíc Kč. Na opravy a údržbu je počítáno od roku 

2014 s částkou 100 tisíc ročně. S příjmy z provozu není počítáno. 

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/pfs/form.php?objType=1&id=5210&formNext=%20%20%20%20%20%20%20%20investments
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/pfs/form.php?objType=1&id=5210&formNext=%20%20%20%20%20%20%20%20investments
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5.1.4 Finanční plán 

Pro zpracování finančního plánu bylo vyuţito aplikace pro zpracování finanční              

a ekonomické analýzy dostupné na webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz (dále na 

ni bude odkazováno jako na aplikaci CBA). 

 

Popis výdajů projektu v jednotlivých fázích 

Celkové výdaje na investici projektu činí 20 000 tisíc Kč včetně DPH. Výdaje budou 

způsobilé. Daň z přidané hodnoty je rovněţ způsobilým výdajem, jelikoţ ţadatel je sice 

plátcem této daně, ale u činností, které jsou předmětem podpory, nemá moţnost odpočtu daně 

na vstupu. Výdaje na zpracování projektové dokumentace jsou počítány ve výši 500 tisíc Kč 

včetně DPH. Z pohledu let platí, ţe výdaje budou vznikat a budou také uhrazeny v letech 

2012 aţ 2013. 

Celkově je tedy moţné konstatovat, ţe náklady investiční a zejména stavební převaţují 

a tvoří hlavní podíl na celkových výdajích projektu. To samozřejmě reflektuje typ projektu     

a aktivity, které jsou v něm zahrnuty. Vlastníkem výsledků projektu bude statutární město 

Frýdek Místek, které bude hradit veškeré náklady plynoucí z provozu projektu. 

V následující tabulce jsou uvedeny základní hodnoty z finančních výkazů ţadatele, 

které jsou podrobně zpracovány ve finanční kalkulačce projektu. Pro výpočet byla vyuţita 

aplikace CBA analýzy pro projekty podávané do programu ROP Moravskoslezsko dostupné 

na internetových stránkách Regionální rady: 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/pfs/index.php 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/pfs/index.php
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Tab. 5.3 Finanční analýza 

 Finanční hodnocení projektu   Celkem 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Druh nákladu v investiční fázi     

Zahájení 

výstavby                                       

Revitalizace kasáren v tis. Kč 19 450 11 450 8 000                                     

Publicita v tis. Kč 50 50                                       

Projektová dokumentace v tis. Kč 500 500                                       

Celkem v tis. Kč 20 000 12 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Druh nákladu v provozní fází       
Zahájení 

provozu                                      

Nákup sluţeb v tis. Kč 14 580   125 800 800 800 800 800 800 800 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 

Elektrická energie v tis. Kč 9 180   125 500 500 500 500 500 500 500 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 

Pojištění v tis. Kč 968   13 50 50 50 50 50 50 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Opravy a udrţování v tis. Kč 1 855   0 100 100 100 100 100 100 100 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

Celkem v tis. Kč 26 583 0 263 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 454 1 458 1 462 1 466 1 470 1 474 1 478 1 482 1 486 1 490 

    0                                         

Náklady z investiční a provozní 

fáze celkem v tis. Kč 46 583 12 000 8 263 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 454 1 458 1 462 1 466 1 470 1 474 1 478 1 482 1 486 1 490 

Diskontované náklady v tis. Kč 36 113 12 000 7 869 1 315 1 253 1 193 1 136 1 082 1 030 981 935 893 852 814 777 742 709 677 647 617 590 

    0                                         

Výnosy z realizace projektu   0                                         

Příjmy v tis. Kč 55   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Celkem v tis. Kč 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diskontované výnosy v tis. Kč 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 

    0                                         

Cash Flow z investiční a provozní 

fáze v tis. Kč -46 528 -12 000 -8 263 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -1 453 -1 456 -1 459 -1 462 -1 465 -1 468 -1 471 -1 474 -1 477 -1 480 

Diskontované Cash flow v tis. Kč -36 088 -12 000 -7 869 -1 315 -1 253 -1 193 -1 136 -1 082 -1 030 -981 -935 -892 -851 -812 -775 -740 -706 -674 -643 -614 -586 

Kumulované CF v tis. Kč   -12 000 -20 263 -21 713 -23 163 -24 613 -26 063 -27 513 -28 963 -30 413 -31 863 -33 316 -34 772 -36 231 -37 693 -39 158 -40 626 -42 097 -43 571 -45 048 -46 528 

Doba návratnosti v tis. Kč                                           

Zdroj: vlastní zpracování 
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Popis zdrojů financování (krytí) projektu v jednotlivých fázích  

Financování projektu v investiční fázi bude kryto z vlastních zdrojů ţadatele, tedy 

z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku. V tomto případě bude ţádáno o celkovou 

podporu ve výši 17.000,- tisíc Kč, coţ přesně odpovídá 85 % celkových způsobilých výdajů.  

O dotaci bude ţádáno v rámci 2 monitorovacích hlášení a jedné závěrečné monitorovací 

zprávy, tj. celkem ve třech splátkách v průběhu roku 2012 - 2013. Předpokládané termíny 

proplacení dotace při bezproblémové administraci by měly být do 40 pracovních dnů od 

podání příslušné ţádosti o platbu. 

 

Plán průběhu příjmů a výdajů 

Přehled výdajů v investiční fázi je dostatečně patrný z tabulkového výstupu aplikace 

CBA, ve fázi investiční (realizační) nebude projekt generovat ţádné příjmy. V následující 

tabulce 5.4 jsou uvedeny finanční toky cash flow přípravy a realizace projektu. 

Tab. 5.4 Cash flow přípravy a realizace 

Období 

realizace 

Způsobilé 

výdaje 

Splátky 

úvěru 

Úroky 

z úvěru 

Celkové 

výdaje 

projektu 

Dotace 

ROP 

Vlastní 

zdroje 

Čerpání 

úvěru 

Celkové 

zdroje 

Cash 

flow 

Kumulov

ané cash 

flow 

 

 

 

 

2012 

 

 

 1. 

Q 

6 000,0 133,0 180,0 6 313,0 0,0 313,0 6.000,0 6 313,0 0,0 0,0 

 2. 

Q 

6 000,0 400,0 176,0 6 576,0 0,0 576,0 6 000,0 6 576,0 0,0 0,0 

 3. 

Q 

 400,0 172,0 572,0 0,0 572,0  572,0 0,0 0,0 

 4. 

Q 

 400,0 167,0 567,0 0,0 567,0  567,0 0,0 0,0 

 

 

 

2013 

 

 

1. 

Q 

4 000,0 400,0 163,0 4 563,0 4 000,0 563,0  4 563,0 0,0 0,0 

2. 

Q 

0,0 400,0 158,0 4 558,0 0,0 558,0 0,0 558,0 0,0 0,0 

3. 

Q 

4 000,0 400,0 154,0   4 554,0 4 000,0 554,0 0,0 4 554,0 0,0 0,0 

4. 

Q 

       0,0 400,0 149,0 549,0    0,0 549,0 0,0 549,0 0,0 0,0 

součty 20 000,0 2 933,0 1318,0 24 252,0 8 000,0 4 252,0 12 000,0 24 252,0 0,0 0,0, 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ve své provozní fázi bude výstup projektu spojen s náklady na zajištění provozu. 

Náklady vstupující dále do výpočtu finanční udrţitelnosti lze rozdělit do několika skupin 

(vţdy se jedná o změnu oproti současnému stavu, tj. navýšení čistě díky realizaci projektu): 

 nákup služeb: odhad na základě odhadované činnosti a aktivit (v r. 2014 je odhadnuta 

částka na sluţby na 100 tisíc Kč, další roky se předpokládá 800 tisíc ročně, 

 spotřeba energie: odhad na základě odhadované činnosti a aktivit (náklady na veřejné 

osvětlení), 
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 opravy a udržování: částku tvoří výdaje na pravidelný úklid, obnovu a údrţbu zeleně, 

kácení stromů, odvoz odpadu a výdaje na údrţbu areálu. 

Provozní náklady plynoucí z provozu budou hrazeny z prostředků ţadatele, tj. 

z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku. S příjmy z provozu není počítáno. 

 

5.1.5 Finanční udržitelnost projektu 

Udržitelnost v investiční fázi projektu je zabezpečena rozpočtem ţadatele (statutárního 

města Frýdku-Místku). Projekt bude profinancován do okamţiku obdrţení jednotlivých částí 

dotace. 

Udržitelnost v provozní fázi a dostatek finančních prostředků na běţné provozní 

výdaje bude zajištěna z rozpočtu ţadatele – statutárního města Frýdku-Místku. S touto 

skutečností je ţadatel seznámen, nepředstavuje významné zatíţení pro jeho rozpočet. 

 

5.1.6 Hodnocení finanční efektivnosti projektu 

Nebyla zohledněna inflace, výše diskontní sazby byla stanovena na 5 % p. a. 

Výpočty kriteriálních ukazatelů byly kompletně provedeny v aplikaci CBA, výsledky 

jsou následující: 

 finanční čistá současná hodnota (FNPV): - 32.059,341 tisíc Kč, 

 finanční vnitřní výnosové procento (FRR): záporné, 

 index rentability (FNPV/I): -1,677, 

 diskontovaná doba návratnosti: nebylo možné vypočítat. 

 

Podrobnější postup výpočtů je uveden v Příloze č. 4 této diplomové práce. 
 

5.1.7 Zhodnocení výsledků finanční analýzy 

Hodnocení v rámci finanční analýzy ukazuje na nerentabilnost projektu a jeho 

ekonomickou „neefektivnost“. Ukazatelé finanční čisté současné hodnoty stejně jako indexu 

rentability jsou záporné, další ukazatele nebylo moţné vůbec vypočítat. Tuto skutečnost bylo 

moţné vzhledem k nerentabilitě projektu a absenci provozních příjmů nad úroveň provozních 

výdajů očekávat. Realizací projektu jsou sledovány jiné neţ ekonomické cíle, investorovi se 

nevrátí prostředky vloţeného do projektu. 
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5.1.8 Ekonomická analýza projektu   

Nebyla zohledněna inflace, výše diskontní sazby byla stanovena na 5,5 % p. a. 

Specifickým nástrojem finanční analýzy je analýza nákladů a přínosů (Cost – Benefit 

Analysis – CBA). Její zvláštností je, ţe zahrnuje nejen náklady (újmy) a přímé výnosy 

plynoucí z projektu příjemci dotace, ale současně i zhodnocení dalších „společenských“ 

přínosů, tj. uţitky a náklady i pro další subjekty (např. stát, obec apod.). V této souvislosti 

hovoříme o obecně nebo veřejně prospěšných projektech.
15

 

Podstatou je kvantifikace hlavních dopadů projektu na zvolené cílové skupiny                

- socioekonomické náklady a přínosy (C&B) - a jejich převedení na hotovostní toky 

(vyjádření v peněţních jednotkách). Přínosy byly převedeny přímo v aplikaci CBA, tj. 

jednotkové ocenění bylo jiţ přednastaveno tvůrcem aplikace. Z hlediska ekonomického jsou 

následující socioekonomické přínosy: (viz.Tabulka č. 5.5) 

Tab. 5.5 Socioekonomické přínosy 

Socioekonomické přínosy 

rozšíření cyklotras bez 

doprovodné infrastruktury 

roční vyuţití odhad na 

20000 osob na délce 5 km 

cyklostezky 

20000 5 33333,333 100000 

zlepšení dostupnosti vyuţití cca 1500 osob, 

úspora 0,25 hod 

500 0,25 41,666667 125 

zlepšení stavu parků a veřejné 

zeleně - klidové zóny 

zlepšení 85 %, počet cca 

30000 osob 

30000 85% 8500 25500 

zlepšení stavu parků a veřejné 

zeleně - průchozí zóny 

zlepšení 85 %, počet cca 

30000 osob 

30000 85% 8500 25500 

zlepšení stavu infrastruktury 

pro sport a volný čas 

zlepšení 50%, počet 

uţivatelů cca 4000 ročně 

4000 50% 666,66667 2000 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.1.9 Výpočet kriteriálních ukazatelů 

Výsledky ekonomické analýzy dle aplikace CBA jsou následující: 

 ekonomická čistá současná hodnota (ENPV): 83.929,17 tisíc Kč, 

 ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR): větší než 20%, 

 diskontovaná doba návratnosti: 4 roky. 

                                                 
15

 TAUER, V. Získejte dotace z fondů EU. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009, 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3 
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5.1.10 Zhodnocení výsledků ekonomické analýzy 

Výsledky ekonomického hodnocení provedené v aplikaci CBA (viz následující tab.       

č. 5.5) ukázaly na potřebnost projektu z celospolečenského hlediska. Ekonomická čistá 

současná hodnota je kladná, ekonomické vnitřní výnosové procento větší neţ pouţitá 

celospolečenská diskontní sazba (5,5%). Investice je schopna se společnosti vrátit v horizontu 

do 4 let, tedy dříve, neţ skončí doba ţivotnosti. Vzhledem k tomu, ţe ţivotnost investice je 

delší neţ doba hodnocení, je její přínos pro místní občany mnohem vyšší, neţ vychází v rámci 

hodnocení projektu. Projekt lze proto z celospolečenského pohledu jednoznačně doporučit 

k podpoře, jelikoţ vykazuje pozitivní hodnoty kriteriálních ukazatelů, a to i kdyţ nebylo 

moţné veškeré přínosy projektu ocenit do podoby hotovostních toků. 
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Tab. 5.6 Ekonomická analýza 

Ekonomické hodnocení projektu Celkem 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Druh nákladu v investiční fázi     

Zahájení 

výstavby                                       

Náklady na vestavby v tis. Kč 19 450 11 450 8 000                                     

Náklady na vybavení v tis. Kč 50 50                                       

Publicita v tis. Kč 500 500                                       

Celkem v tis. Kč 20 000 12 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0                                         

Druh nákladu v provozní fází   0   
Zahájení 

provozu                                      

Nákup sluţeb v tis. Kč 14 525   125 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Elektrická energie v tis. Kč 9 125   125 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Pojištění v tis. Kč 913   13 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Opravy a udrţování v tis. Kč 1 800   0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Celkem v tis. Kč 26 363 0 263 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 

    0                                         

Náklady z investiční a provozní 

fáze celkem v tis. Kč 46 363 12 000 8 263 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 

Diskontované náklady v tis. Kč 34 297 11 429 7 494 1 253 1 193 1 136 1 082 1 030 981 935 890 848 807 769 732 697 664 633 603 574 546 

faktor t   210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

    0                                         

Výnosy z realizace projektu   0                                         

Rozšíření cyklotras bez 

doprovodné infrastruktury v tis. Kč 183   3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Zlepšení dostupnosti (úspora 
času) v tis. Kč 275   5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Zlepšení stavu parků a veřejné 

zeleně (klidové zóny) v tis. Kč 842   14 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Zlepšení stavu parků a veřejné 
zeleně (průchozí zóny) v tis. Kč 187   3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Změna ekologických funkcí 

území v tis. Kč 184 983   3 363 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 

Celkem v tis. Kč 186 470 0 3 389 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 10 171 

Diskontované výnosy v tis. Kč 110 917 0 3 074 8 786 8 368 7 969 7 590 7 228 6 884 6 556 6 244 5 947 5 664 5 394 5 137 4 893 4 660 4 438 4 226 4 025 3 833 

Cash Flow z investiční a 

provozní fáze v tis. Kč 140 108 -12 000 -4 874 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 8 721 

Diskontované Cash flow v tis. Kč 76 620 -11 429 -4 421 7 534 7 175 6 833 6 508 6 198 5 903 5 622 5 354 5 099 4 856 4 625 4 405 4 195 3 995 3 805 3 624 3 451 3 287 

Kumulované CF v tis. Kč   -11 429 -16 302 -7 581 1 140 9 861 18 582 27 304 36 025 44 746 53 467 62 188 70 910 79 631 88 352 97 073 105 794 114 516 123 237 131 958 140 679 

Doba návratnosti v tis. Kč         4 roky                                 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.11 Podrobné závěrečné hodnocení projektu 

Projektový záměr „Revitalizace areálu bývalých kasáren ve Frýdeckém lese“ bude  

předkládán v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvojové póly regionu a vychází z Integrovaného 

plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitaţlivé město. Záměrem tohoto projektu 

bude revitalizovat dotčené území, a přispět tak k úpravě veřejných prostranství ve městě 

včetně potřebného mobiliáře. Vznikne vhodné prostředí pro volnočasové aktivity. Cílový stav 

IPRM je vyjádřen globálním cílem: „Všestranně zkvalitnit prostředí města a jeho občanskou 

vybavenost pro spokojený ţivot obyvatel v souladu s potřebami jeho udrţitelného rozvoje.“ 

Tohoto cíle bude dosaţeno rekonstrukcí sportovní infrastruktury, revitalizací veřejných 

prostranství a nevyuţívaného území. Projekt se svým cílem zaměřuje na zkvalitnění                

a revitalizaci zanedbaného území, coţ přispěje ke zlepšení vzhledu krajiny a města.               

O důleţitosti tohoto projektového záměru vypovídá to, ţe je zařazen do několika 

strategických dokumentů města. Jeho realizace přispívá komplexně k řešení problematických 

slabých stránek města. Realizace projektu „Revitalizace objektu kasáren ve Frýdeckém lese“ 

přispěje k: 

 revitalizaci území, 

 revitalizaci veřejného prostranství, 

 vybudování sportovně-rekreačních prvků a amfiteátru, 

 vytvoření dopravního napojení komunikace z Panských Nových Dvorů a oblasti 

Pod Zámečkem, a vybudování cyklostezky, 

 zlepšení vzhledu krajiny a města, 

 vybudování prostoru pro sportovně bojové aktivity,  

 zkvalitnění pěšího spojení.  

O provoz se bude starat městská společnost TS, a.s. 

Celková výše dotace, o kterou bude ţádat statutární město Frýdek-Místek na revitalizaci 

území, je 17 000 000,- Kč, coţ přesně odpovídá 85% celkových způsobilých výdajů. 

Realizace projektu přispěje k vytvoření prostředí pro aktivní i pasivní odpočinek veřejnosti     

a také k úspoře času při průchodu areál. V rámci výpočtů provedených v příslušných 

kapitolách byla prokázána finanční udrţitelnost projektu, a to jak ve fázi investiční 

(realizační), tak i provozní. Projekt bude do okamţiku obdrţení dotace financován z vlastních 

zdrojů nebo z úvěru ţadatele. Dotaci lze očekávat vyplacenou v rámci dvou monitorovacích  

hlášení a jedné závěrečné monitorovací zprávy, tj. celkem ve 3 platbách v průběhu roku 2013 

a 2014. 
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Pro provozní fázi vyčíslené zvýšené výdaje vyvolané navýšením výdajů na opravy                  

a udrţování, dále navýšením spotřeby energií, které budou kryty ze zdrojů ţadatele.  S příjmy 

z provozu není počítáno. Vzhledem k tomu, ţe provozní příjmy nepřevýší provozní výdaje, 

projekt vykazuje neuspokojivé výsledky finančního hodnocení provedené formou výpočtu 

tzv. kriteriálních ukazatelů.  

Důleţitější kapitolou při hodnocení projektu je pak ekonomická analýza projektu. Jejím 

úkolem bylo započítat také nefinanční přínosy projektu pro jednotlivé uţivatele území, tj. 

nejen pro investora, ale také pro obyvatele Frýdku-Místku a případné další návštěvníky. Při 

započtení benefitů definovaných v aplikaci CBA se stává projekt z hlediska společnosti 

rentabilním a návratným, doba návratnosti činí 4 roky. Celkově lze na základě výsledků 

analýzy finanční a ekonomické stránky projektu tento doporučit k realizaci. 

 

 

5.2 Financování z úvěru 

Dále jsem v rámci této práce provedla výpočet financování z dlouhodobého úvěru ve 

výši 16 milionů Kč. Tento úvěr můţe být pouţit na předfinancování projektu (do okamţiku 

obdrţení dotace) nebo v případě, kdy by dotace nebyla poskytnuta. Zbývající částka výdajů 

na investice ve výši 4 milionů Kč by byla uhrazena z vlastních zdrojů města. Jedná se             

o dlouhodobý bankovní úvěr: 

 úroková sazba 6%, 

 doba splatnosti 10 let, 

 pravidelné měsíční splátky od 1.3. 2013 (odloţené splátky), 

 splácení pravidelnou měsíční splátkou 133.333,33 Kč a skutečné úroky, 

 výše úvěru je 16 milionů Kč. 

Výpočet splácení úvěru je uveden v Příloze č. 5.  

 

5.3 Financování z vlastních zdrojů města 

 Podrobněji je skladba příjmů a výdajů rozvedena v kapitole 3 (viz. tabulky č. 3.1.-3.5.) 

této diplomové práce. Nejvyšší procento příjmů města tvoří daňové příjmy a dále poskytnuté 

transfery. Velká část výdajů představuje výdaje na investice, dopravu, sociální sluţby             

a školství. Vzhledem k finančním moţnostem města je málo pravděpodobné financovat 

celkové náklady projektu z vlastních zdrojů. Tyto zdroje města by mohly být vyuţity spíše na 
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předfinancování projektu (do obdrţení dotace), splátky úvěru a úroků a na provozní náklady 

projektu. Pokud by statutární město Frýdek-Místek nezískalo finanční prostředky z ROP 

NUTS-Moravskoslezsko v rámci IPRM tento projekt by s největší pravděpodobností nebyl 

realizován. 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá návrhy moţností financování projektu „Revitalizace areálu 

bývalých kasáren ve Frýdku-Místku“. Areál se nachází v okrajové části města Frýdku-Místku 

v katastrálním území Panské Nové Dvory. Potencionální rozvojová zóna je v rekreačně          

a ekologicky cenné lokalitě, která slouţí k rekreaci obyvatel města. Území je delší dobu 

neupravováno, neexistence pravidelné údrţby vedla k devastaci území.  

Práce je rozdělena do šesti kapitol. Po krátkém úvodu, kde je specifikována zvolená 

problematika, následuje druhá kapitola. 

V této teoretické části je objasněna základní terminologie strategie rozvoje města, 

nástrojů financování, moţností vyuţití finančních prostředků z Regionálního operačního 

programu NUTS II-Moravskoslezsko, vymezení „brownfields“, územního rozpočtu                 

a městského marketingu.  

Další kapitola je zaměřena na analýzu hospodaření města, která obsahuje základní údaje 

o hospodaření statutárního města Frýdek-Místek, plnění rozpočtu města v  letech 2009-2011  

a na jednotlivé nástroje financování zvláště v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, jako 

základního koordinačního nástroje pro strategický přístup města při čerpání peněz ze 

Strukturálních fondů EU.   

Ve čtvrté kapitole je zařazena marketingová analýza prostředí. V souvislosti s řešením 

budoucího vyuţití lokality areálu bývalých kasáren bylo současně s terénním šetřením 

provedeno v měsíci únoru a březnu dotazníkové šetření s cílem zjistit mezi širokou veřejností 

zájem resp. představu o budoucím vyuţití stávající lokality.  

Byly stanoveny hypotézy, které jsou testovatelné, odráţí zkušenosti z praxe a jsou 

navzájem propojeny logickými vazbami: 

Hypotéza č. 1: Ve městě Frýdek-Místek je nedostatečná nabídka prostranství pro 

volnočasové aktivity. 

Výsledek: Pravdivost hypotézy se potvrdila.  

Hypotéza č. 2: Obyvatelé Frýdku-Místku a okolí preferují vyuţít lokalitu pro 

volnočasové aktivity.  

Výsledek: Pravdivost hypotézy se potvrdila.  

. 
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V praktické části jsem provedla návrh financování předmětného projektu, kde jsem 

vyuţila moţnosti financování z programu ROP NUTS-Moravskoslezsko vyhlášeného v rámci  

Výzvy č. 04, pro oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu. 

 Investice projektu revitalizace území bude realizována v celkové částce 20 milionů Kč, 

přičemţ částka ve výši 17 milionů Kč, o kterou je moţno ţádat, bude odpovídat 85% 

celkových způsobilých výdajů. Realizace projektu přispěje ke zkrášlení a zkvalitnění oblasti, 

vytvoření prostředí pro aktivní i pasivní odpočinek veřejnosti a také k úspoře času vzhledem 

k dopravnímu napojení komunikace a cyklostezky.  

Hodnocení v rámci finanční analýzy ukazuje na nerentabilnost projektu a jeho 

ekonomickou „neefektivnost“. Ukazatelé finanční čisté současné hodnoty stejně jako indexu 

rentability jsou záporné, další ukazatele nebylo moţné vůbec vypočítat. Tuto skutečnost bylo 

moţné vzhledem k nerentabilitě projektu a absenci provozních příjmů nad úroveň provozních 

výdajů očekávat. Realizací projektu jsou sledovány jiné neţ ekonomické cíle, investorovi se 

nevrátí prostředky vloţené do projektu. 

Výsledky ekonomického hodnocení ukázaly na potřebnost projektu 

z celospolečenského hlediska. Vzhledem k tomu, ţe ţivotnost investice je delší neţ doba 

hodnocení, je její přínos pro místní občany mnohem vyšší, neţ vychází v rámci hodnocení 

projektu.  

Další moţnou variantou financování projektu je vyuţití dlouhodobého úvěru. V rámci 

této práce jsem provedla návrh vyuţití dlouhodobého úvěru se splatností 10 let s úrokovou 

sazbou 6%. Pravidelné měsíční splátky byly vypočteny ve výši 133.333,- Kč včetně výpočtu 

skutečných úroků. Tento úvěr můţe být pouţit v případě neposkytnutí dotace, zbývající 

částka výdajů na investice ve výši 4 milionů Kč by byla uhrazena z vlastních zdrojů města, 

případně by úvěr mohl být vyuţit na předfinancování projektu do okamţiku obdrţení dotace.  

Moţnost, ţe by byl předmětný projekt hrazen z vlastních zdrojů, není příliš přijatelná. 

S největší pravděpodobností, pokud by statutární město Frýdek-Místek nezískalo dotaci 

z ROP NUTS-Moravskoslezsko, by nebyl projekt realizován.  

Cíl diplomové práce byl naplněn návrhem moţných variant financování zmíněného 

projektu, a to konkrétně vyuţitím moţností čerpání finančních prostředků z Regionálního 

operačního programu NUTS- Moravskoslezsko, dále pak z úvěru a vlastních zdrojů města. 

Výsledky marketingového průzkumu by mohly být v případě realizace projektu vyuţitelné 

pro statutární město Frýdek-Místek.  
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NUTS   členění regionů soudrţnosti 
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Příloha č. 1  Dotazník 

 

Váţená paní, 

Váţený pane, 

 

obracím se na Vás s laskavou ţádostí o vyplnění dotazníku, týkajícího se 

marketingového průzkumu, zabývajícího se vyuţitím lokality zanedbaného území areálu 

bývalých kasáren ve Frýdeckém lese. Areál se nachází v okrajové části města Frýdku-Místku 

v katastrálním území Panské Nové Dvory. Potencionální rozvojová zóna je v rekreačně           

a ekologicky cenné lokalitě, která slouţí k rekreaci obyvatel města. Je vyuţívána především 

obyvateli sídliště Slezská, obyvateli okrajové části města Panské Nové Dvory a oblasti Pod 

Zámečkem. V současnosti jsou kasárna ve zdemolovaném stavu, většina budov je zřícena. 

Toto území je delší dobu neupravováno, docházelo pouze ke kácení suchých stromů. 

Neexistence pravidelné údrţby vedla k devastaci území. Současný zanedbaný stav objektu je 

zcela nevyhovující (viz přiloţený plánek). 

Data získaná prostřednictvím tohoto dotazníku vyuţiji pro diplomovou práci na téma 

„Revitalizace areálu bývalých kasáren ve Frýdku-Místku“ (revitalizace = obnova 

zanedbaného území).  

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Označte prosím, do které věkové kategorie spadáte: 

 18-25 let   26-35 let    36-45 let      46-60 let      61 let a více 

 

2. Pohlaví:   

 muž  žena 

 

3. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

 základní    vyučen      vyučený s maturitou     středoškolské      vysokoškolské 

 

4. Vaše současné pracovní postavení: 

 zaměstnanec      podnikatel      ţivnostník               nezaměstnaný      

 student                na mateřské/rodičovské dovolené   v důchodu 

 

5. Kde se nachází Vaše bydliště? (ve vztahu k městu Frýdek-Místek) 

 v blízkosti centra         okolí města, přilehlé vesnice       

 na okraji města            mimo město a okolí 

 

6. Pro dopravu do práce, školy, za kulturou, sportem aj. využíváte převážně: 

  automobil     jízdní kolo      veřejnou dopravu   chodím pěšky       ostatní 

 

7. Jak dlouho jste ochotni dojíždět za: 

a) sportem nebo jiným aktivním odpočinkem 

 do 15 min                     do 30 min             do 1 hodiny             déle neţ 1 h. 

b) kulturou 

 do 15 min                     do 30 min             do 1 hodiny             déle neţ 1 h. 

 

8. Jste spokojen(a) s: 

a) kulturním vyţitím města F-M a jeho okolí 

 ano                     spíše ano              spíše ne                 ne 

b) sportovním vyţitím města F-M a jeho okolí 

 ano                     spíše ano              spíše ne                 ne 

 

 

 



 

 

9. Jak byste popsali svůj postoj k trávení volného času vůči místu bydliště? (Zmíněný  

areál se nachází v okrajové části města od centra asi 10 min. automobilem, pěšky 25 min.)  

 převáţně si vybírám program pro trávení volného času, abych nemusel(a) dojíţdět 

 jsem ochoten(a) za vyţitím volného času dojíţdět do 10 min. automobilem resp. do 25 

min. pěšky 

 jsem ochoten(a) za vyuţitím volného času dojíţdět i déle, max. do 40 min. 

 

10. Je dle Vašeho názoru ve městě Frýdek-Místek a jeho okolí dostatečná nabídka 

zařízení pro volnočasové aktivity a vyžití pro rodiny s dětmi? 

 ano, nabídka je dostatečná               myslím si, ţe nabídka je nedostatečná 

 nevím, o tuto záleţitost se nezajímám 

 

11. Jakou máte obecnou představu o využití areálu bývalých kasáren ve Frýdeckém  

lese?  

  vyuţít k rozšíření skládky                                     vyuţít jako průmyslovou zónu 

  vyuţít spíše pro jiné činnosti                              areál nerevitalizovat       

      Můžete navrhnout jiné možnosti: 

 

 

 

12. Pokud by byl areál využit jako kombinace podnikatelsko-rekreačně oddychových 

aktivit, jaké konkrétní způsoby využití v rámci volnočasových aktivit byste uvítal(a)?  

Můžete označit i více možností. 

 zařízení pro kulturní účely (amfiteátr)       areál pro sportovní aktivity (sportoviště) 

 sportovně rekreační prvky    prostranství pro rodiny s dětmi                                 

 zeleň, park                                                  jiné volnočasové aktivity           

     Případně upřesněte Vaši bližší představu o budoucím využití předmětné lokality: 

 

 

13. Jste názoru, že by město mělo projekt revitalizace financovat i za předpokladu, že by 

si muselo finanční prostředky vypůjčit?   

 ano                      ne                 nevím, na tuto otázku nedokáţi odpovědět 

14. Myslíte si, že by se do revitalizace objektu bývalých kasáren měl zapojit jiný investor 

než město?   

 ano                      ne                 nevím, na tuto otázku nedokáţi odpovědět 



 

 

Příloha č. 2  Elektronický dotazník  

Revitalizace areálu bývalých kasáren ve Frýdku 

Váţená paní, Váţený pane, obracím se na Vás s laskavou ţádostí o vyplnění dotazníku týkající se 

marketingového průzkumu, zabývajícího se vyuţitím lokality zanedbaného území areálu bývalých kasáren 

ve Frýdeckém lese. Areál se nachází v okrajové části města Frýdku-Místku v katastrálním území Panské 

Nové Dvory. Potencionální rozvojová zóna je v rekreačně a ekologicky cenné lokalitě, která slouţí            

k rekreaci obyvatel města. Je vyuţívána především obyvateli sídliště Slezská, obyvateli okrajové části 

města Panské Nové Dvory a oblasti Pod Zámečkem. V současnosti jsou kasárna ve zdemolovaném stavu, 

většina budov je zřícena. Toto území je delší dobu neupravováno, docházelo pouze ke kácení suchých 

stromů. Neexistence pravidelné údrţby vedla k devastaci území. Současný zanedbaný stav objektu je zcela 

nevyhovující (viz přiloţený plánek v příloze mailu). Data získaná prostřednictvím tohoto dotazníku vyuţiji 

pro diplomovou práci na téma „Revitalizace areálu bývalých kasáren ve Frýdku-Místku“ (revitalizace = 

obnova zanedbaného území). Vyplněný dotazník, prosím, odešlete do 30. března 2011. Předem Vám 

děkuji za Vaši ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

 
1. Označte prosím, do které věkové kategorie spadáte:  

18 - 25 let 

26 - 35 let 

36 - 45 let 

46 - 60 let 

61 let a více 

2. Pohlaví  

muţ 

ţena 

3. Uveďte Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání:  

základní 

vyučen 

vyučený s maturitou 

středoškolské 

vysokoškolské 

4. Vaše současné pracovní postavení:  

zaměstnanec 

podnikatel 

ţivnostník 

nezaměstnaný 

student 



 

 

 na mateřské/rodičovské dovolené  

v důchodu 

5. Kde se nachází Vaše bydliště? (ve vztahu k městu Frýdek-Místek)  

v blízkosti centra 

na okraji města 

okolí města, přilehlé vesnice 

mimo město a okolí 

6. Pro dopravu do práce, školy, za kulturou, sportem aj. vyuţíváte převáţně:  

automobil 

jízdní kolo 

veřejnou dopravu 

chodím pěšky 

ostatní 

7. Jak dlouho jste schopni dojíţdět za:  

a) sportem nebo jiným aktivním odpočinkem  

do 15 minut 

do 30 minut 

do 1 hodiny 

déle neţ 1 hodinu 

b) kulturou  

do 15 minut 

do 30 minut 

do 1 hodiny 

déle neţ 1 hodinu 

8. Jste spokojen(a) s:  

a) kulturním vyţitím města F-M a jeho okolí  

ano 

spíše ano 

spíše ne 

ne 

b) sportovním vyţitím města F-M a jeho okolí  

ano 

spíše ano 

spíše ne 

ne 



 

 

9. Jak byste popsali svůj postoj k trávení volného času vůči místu bydliště? Zmíněný areál se nachází         

v okrajové části města od centra asi 10 min. automobilem, pěšky 25 min.  

převáţně si vybírám program pro trávení volného času, abych nemusel(a) dojíţdět 

jsem ochoten(a) za vyuţitím volného času dojíţdět do 10 min. automobilem, resp. do 25 min.    

       pěšky 

jsem ochoten(a) za vyuţitím volného času dojíţdět i déle, maximálně do 40 minut 

10. Je dle Vašeho názoru ve městě Frýdek-Místek a jeho okolí dostatečná nabídka zařízení pro  

volnočasové aktivity a vyuţití pro rodiny s dětmi?  

ano, nabídka je dostatečná 

myslím si, ţe nabídka je nedostatečná 

nevím, o tuto záleţitost se nezajímám 

11. Jakou máte obecnou představu o vyuţití areálu bývalých kasáren ve Frýdeckém lese?  

vyuţít k rozšíření skládky 

vyuţít jako průmyslovou zónu 

vyuţít spíše pro jiné činnosti 

areál nerevitalizovat 

Můţete navrhnout jiné moţnosti: 

 

12. Pokud by byl areál vyuţit jako kombinace podnikatelsko-rekreačně oddychových aktivit, jaké 

konkrétní způsoby vyuţití v rámci volnočasových aktivit byste uvítal(a)? Můţete označit i více 

moţností.  

zařízení pro kulturní účely (amfiteátr) 

areál pro sportovní aktivity (sportoviště 

sportovně rekreační prvky  

prostranství pro rodiny s dětmi 

zeleň, park 

jiné volnočasové aktivity  

Případně upřesněte Vaši bliţší představu o budoucím vyuţití předmětné lokality: 

 



 

 

13. Jste názoru, ţe by město mělo projekt revitalizace financovat i za předpokladu, ţe by si muselo 

finanční prostředky vypůjčit?  

ano 

ne 

nevím, na tuto otázku nedokáţi odpovědět 

14. Myslíte si, ţe by se do revitalizace objektu bývalých kasáren měl zapojit jiný investor neţ město?  

ano 

ne 

nevím, na tuto otázku nedokáţi odpovědět 

 

Odeslat
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č: 3    

Tabulka:  Vyhodnocení dotazníku 

otázka č. 1 

věková 

kategorie 

18 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 60 let 61 let a více   

počet 42 33 65 59 31 230 

celkem 

 

vyjádření v % 18,26 14,35 28,26 25,56 13,48 100  

otázka č. 2 

pohlaví 

muž žena      

počet 112 118 230     

vyjádření v % 48,70 51,30 100     

otázka č. 3 

vzdělání 

základní vyučen vyučen s 

maturitou 

středoškolské vysokoškolské   

počet 29 32 27 81 61 230 

celkem 

 

vyjádření v % 12,60 13,91 11,75 35,22 26,52 100  

otázka č. 4 

prac.zařazení 

zaměstnanec podnikatel živnostník nezaměstnaný student mateř.dov

ol 

v 

důchodu 

počet 111 15 21 12 34 5 32 

vyjádření v % 48,26 6,52 9,13 5,22 14,78 2,18 13,91 

otázka č. 5 

bydliště 

blízkost 

centra 

okolí 

města, 

přile. vesni. 

okraj města mimo město a 

okolí 

   

počet 91 110 12 17 230 celkem   

vyjádření v % 39,57 47,82 5,22 7,39 100   

otázka č. 6 

dopr.prostřede

k 

automobil jízdní kolo veřejná 

doprava 

pěšky ostatní   

počet 106 38 63 54 4 265 

celkem 

 

vyjádření v % 40 14,34 23,77 20,38 1,51 100  

otázka č. 7 a) 

dojížd. za 

sport. 

do 15 min do 30 min do 1 hod. déle než 1hod    

počet 67 77 73 13 230 celkem   

vyjádření v % 29,13 33,48 31,74 5,56 100   

otázka č. 7 b) 

dojížd. za 

kultu 

do 15 min do 30 min do 1 hod. déle než 1hod    

počet 60 72 89 9 230 celkem   

vyjádření v % 26,10 31,30 38,70 3,90 100   

otázka č. 8 a)  

spokoj.s 

kultur. 

ano spíše ano spíše ne ne    

počet 43 106 66 15 230 celkem   

vyjádření v % 18,70 46,09 28,70 6,51 100   

otázka č. 8 b)  

spokoj.se 

sport.  

ano spíše ano spíše ne ne    

počet 48 103 70 9 230 celkem   

vyjádření v % 20,78 44,78 30,43 3,92 100   

otázka č. 9  

volný čas  

bez dojíždění autem 10 

min 25mi 

pěšky 

max.do 40 

min dojížd. 

    

počet 79 97 54 230 celkem    



 

 

vyjádření v % 34,35 42,17 23,48 100    

otázka č. 10  

nabídka 

aktivit  

ano, naíb.je 

dostatečná 

nabídka je 

nedostateč. 

nevím     

počet 65 87 78 230 celkem    

vyjádření v % 28,26 37,83 33,91 100    

otázka č. 11  

předst. o 

využití  

k rozšíření 

skládky 

jako 

průmysl.zó

nu 

pro jiné 

činnosti 

areál 

nerevitalizova

t 

   

počet 33 35 143 19 230 celkem   

vyjádření v % 14,35 15,22 62,17 8,26 100   

otázka č. 12  

areál využit 

pro  

pro kulturní 

účely(amfit.) 

sportoviště sport.rekrea

č. 

prvky 

prostrans.pro 

rodiny s 

dětmi 

zeleň, park jiné 

volnočas. 

aktivity 

 

počet 56 53 80 59 87 16 351 

celkem  

vyjádření v % 15,95 15,00 22,80 16,90 24,79 4,59 100 

otázka č. 13  

uskutečnit 

proj.  

ano ne nevím     

počet 70 97 63 230    

vyjádření v % 30,43 42,18 27,39 100    

otázka č. 14 

fin. jiný 

investor  

ano ne nevím     

počet 126 47 57 230    

vyjádření v % 54,78 20,43 24,79 100    

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4   Výpočet kriteriálních ukazatelů: 

 

Vnitřní výnosové procento (IRR)  

Metoda spočívá v nalezení diskontní míry, při které je současná hodnota očekávaných 

výnosů z investice (cash flow) rovná současné hodnotě výdajů na investici.  


 


n

t
t

t

IRR

CF

0 )1(
0  

přičemţ IRR=diskontní míra, kterou hledáme, a udává předpokládanou výnosnost investice, 

kterou porovnáme s poţadovanou mírou výnosnosti kapitálu. 

Čistá současná hodnota (NPV)  

Představuje součet budoucích hotovostních toků plynoucích z projektu sníţeného          

o investiční náklady. Metoda čisté současné hodnoty je základní metoda hodnocení 

efektivnosti investic. Čistá současná hodnota investice představuje rozdíl mezi současnou 

hodnotou očekávaných příjmů (cash flow) a náklady na investici.  


 


n

t
t

t

r

CF
NPV

0 )1(
 

nebo-li 

IPVPVCF
r

CF
CFNPV

n

t
t

t 


 


0

1

0
)1(

 

Kde: 

 NPV je čistá současná hodnota investice, 

 PV je současná hodnota investice, 

 I je velikost investičních výdajů v nultém období, 

 CFt je hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

 r je diskontní sazba, 

 t je období (rok) od 0 do n. 

  

Doba návratnosti (DN)  

Stanoví počet let, které jsou zapotřebí k navrácení investované částky. 

tCF

CVP
inávratnostDoba 

, neboli tCF

I
inávratnostDoba   

 

 

 



 

 

Kde:  

 CFt je konstantní pro všechna t od 1 do n. 

 CVP, I jsou celkové výdaje projektu 

Při výpočtu PV a NPV byla pouţita aktuální diskontní sazba stanovená ČNB k datu 

zpracování práce. Návratnost projektu je ve čtvrtém roce. 

Tabulka:     Diskontní sazba ČNB 

 

 

 

Zdroj: < http://www.cnb.cz/cs/index.html> [cit. 2011-03-07] 

 

Nástroj Sazba 

diskontní sazba 0,5% 

http://www.cnb.cz/cs/index.html


 

 

Příloha č. 5 
 

Tabulka:     Splácení úvěru 

 

Měsíc Úvěr Splátka Zůstatek Úrok 

Roční 

splátka Roční úrok 
        0,00 0,00 0,00 

I-13 16 000 000,00  16 000 000,00 60 000,00   

II-13   16 000 000,00 60 000,00   

III-13  133 333,33 16 000 000,00 60 000,00   

IV-13  133 333,33 15 866 666,67 59 500,00   

V-13  133 333,33 15 733 333,33 59 000,00   

VI-13  133 333,33 15 600 000,00 58 500,00   

VII-13  133 333,33 15 466 666,67 58 000,00   

VIII-13  133 333,33 15 333 333,33 57 500,00   

IX-13  133 333,33 15 200 000,00 57 000,00   

X-13  133 333,33 15 066 666,67 56 500,00   

XI-13  133 333,33 14 933 333,33 56 000,00   

XII-13   133 333,33 14 800 000,00 55 500,00 1 333 333,33 697 500,00 

I-14  133 333,33 14 666 666,67 55 000,00   

II-14  133 333,33 14 533 333,33 54 500,00   

III-14  133 333,33 14 400 000,00 54 000,00   

IV-14  133 333,33 14 266 666,67 53 500,00   

V-14  133 333,33 14 133 333,33 53 000,00   

VI-14  133 333,33 14 000 000,00 52 500,00   

VII-14  133 333,33 13 866 666,67 52 000,00   

VIII-14  133 333,33 13 733 333,33 51 500,00   

IX-14  133 333,33 13 600 000,00 51 000,00   

X-14  133 333,33 13 466 666,67 50 500,00   

XI-14  133 333,33 13 333 333,33 50 000,00   

XII-14   133 333,33 13 200 000,00 49 500,00 1 600 000,00 627 000,00 

I-15  133 333,33 13 066 666,67 49 000,00   

II-15  133 333,33 12 933 333,33 48 500,00   

III-15  133 333,33 12 800 000,00 48 000,00   

IV-15  133 333,33 12 666 666,67 47 500,00   

V-15  133 333,33 12 533 333,33 47 000,00   

VI-15  133 333,33 12 400 000,00 46 500,00   

VII-15  133 333,33 12 266 666,67 46 000,00   

VIII-15  133 333,33 12 133 333,33 45 500,00   

IX-15  133 333,33 12 000 000,00 45 000,00   

X-15  133 333,33 11 866 666,67 44 500,00   

XI-15  133 333,33 11 733 333,33 44 000,00   

XII-15   133 333,33 11 600 000,00 43 500,00 1 600 000,00 555 000,00 

I-16  133 333,33 11 466 666,67 43 000,00   

II-16  133 333,33 11 333 333,33 42 500,00   

III-16  133 333,33 11 200 000,00 42 000,00   

IV-16  133 333,33 11 066 666,67 41 500,00   

V-16  133 333,33 10 933 333,33 41 000,00   

VI-16  133 333,33 10 800 000,00 40 500,00   

VII-16  133 333,33 10 666 666,67 40 000,00   

VIII-16  133 333,33 10 533 333,33 39 500,00   

IX-16  133 333,33 10 400 000,00 39 000,00   

X-16  133 333,33 10 266 666,67 38 500,00   

XI-16  133 333,33 10 133 333,33 38 000,00   

XII-16   133 333,33 10 000 000,00 37 500,00 1 600 000,00 483 000,00 

I-17  133 333,33 9 866 666,67 37 000,00   

II-17  133 333,33 9 733 333,33 36 500,00   

III-17  133 333,33 9 600 000,00 36 000,00   

IV-17  133 333,33 9 466 666,67 35 500,00   



 

 

V-17  133 333,33 9 333 333,33 35 000,00   

VI-17  133 333,33 9 200 000,00 34 500,00   

VII-17  133 333,33 9 066 666,67 34 000,00   

VIII-17  133 333,33 8 933 333,33 33 500,00   

IX-17  133 333,33 8 800 000,00 33 000,00   

X-17  133 333,33 8 666 666,67 32 500,00   

XI-17  133 333,33 8 533 333,33 32 000,00   

XII-17   133 333,33 8 400 000,00 31 500,00 1 600 000,00 411 000,00 

I-18  133 333,33 8 266 666,67 31 000,00   

II-18  133 333,33 8 133 333,33 30 500,00   

III-18  133 333,33 8 000 000,00 30 000,00   

IV-18  133 333,33 7 866 666,67 29 500,00   

V-18  133 333,33 7 733 333,33 29 000,00   

VI-18  133 333,33 7 600 000,00 28 500,00   

VII-18  133 333,33 7 466 666,67 28 000,00   

VIII-18  133 333,33 7 333 333,33 27 500,00   

IX-18  133 333,33 7 200 000,00 27 000,00   

X-18  133 333,33 7 066 666,67 26 500,00   

XI-18  133 333,33 6 933 333,33 26 000,00   

XII-18   133 333,33 6 800 000,00 25 500,00 1 600 000,00 339 000,00 

I-19  133 333,33 6 666 666,67 25 000,00   

II-19  133 333,33 6 533 333,33 24 500,00   

III-19  133 333,33 6 400 000,00 24 000,00   

IV-19  133 333,33 6 266 666,67 23 500,00   

V-19  133 333,33 6 133 333,33 23 000,00   

VI-19  133 333,33 6 000 000,00 22 500,00   

VII-19  133 333,33 5 866 666,67 22 000,00   

VIII-19  133 333,33 5 733 333,33 21 500,00   

IX-19  133 333,33 5 600 000,00 21 000,00   

X-19  133 333,33 5 466 666,67 20 500,00   

XI-19  133 333,33 5 333 333,33 20 000,00   

XII-19   133 333,33 5 200 000,00 19 500,00 1 600 000,00 267 000,00 

I-20  133 333,33 5 066 666,67 19 000,00   

II-20  133 333,33 4 933 333,33 18 500,00   

III-20  133 333,33 4 800 000,00 18 000,00   

IV-20  133 333,33 4 666 666,67 17 500,00   

V-20  133 333,33 4 533 333,33 17 000,00   

VI-20  133 333,33 4 400 000,00 16 500,00   

VII-20  133 333,33 4 266 666,67 16 000,00   

VIII-20  133 333,33 4 133 333,33 15 500,00   

IX-20  133 333,33 4 000 000,00 15 000,00   

X-20  133 333,33 3 866 666,67 14 500,00   

XI-20  133 333,33 3 733 333,33 14 000,00   

XII-20   133 333,33 3 600 000,00 13 500,00 1 600 000,00 195 000,00 

I-21  133 333,33 3 466 666,67 13 000,00   

II-21  133 333,33 3 333 333,33 12 500,00   

III-21  133 333,33 3 200 000,00 12 000,00   

IV-21  133 333,33 3 066 666,67 11 500,00   

V-21  133 333,33 2 933 333,33 11 000,00   

VI-21  133 333,33 2 800 000,00 10 500,00   

VII-21  133 333,33 2 666 666,67 10 000,00   

VIII-21  133 333,33 2 533 333,33 9 500,00   

IX-21  133 333,33 2 400 000,00 9 000,00   

X-21  133 333,33 2 266 666,67 8 500,00   

XI-21  133 333,33 2 133 333,33 8 000,00   

XII-21   133 333,33 2 000 000,00 7 500,00 1 600 000,00 123 000,00 

I-22  133 333,33 1 866 666,67 7 000,00   

II-22  133 333,33 1 733 333,33 6 500,00   

III-22  133 333,33 1 600 000,00 6 000,00   



 

 

IV-22  133 333,33 1 466 666,67 5 500,00   

V-22  133 333,33 1 333 333,33 5 000,00   

VI-22  133 333,33 1 200 000,00 4 500,00   

VII-22  133 333,33 1 066 666,67 4 000,00   

VIII-22  133 333,33 933 333,33 3 500,00   

IX-22  133 333,33 800 000,00 3 000,00   

X-22  133 333,33 666 666,67 2 500,00   

XI-22  133 333,33 533 333,33 2 000,00   

XII-22   133 333,33 400 000,00 1 500,00 1 600 000,00 51 000,00 

I-23  133 333,33 266 666,67 1 000,00   

II-23  133 333,33 133 333,33 500,00   

III-23  133 333,33 0,00 0,00   

Zdroj: vlastní zpracování 
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