
 

 
 

 



   

 
 

 



   

 
 

 



   

 
 
 
 
 



   

Abstrakt  
 

Tato bakalářská práce je zpracována na projekt „Rozšíření turistické infrastruktury 

v mikroregionu Slezská Harta,― který usiluje o získání dotace z Regionálního operačního 

programu (dále jen ROP), čemuţ odpovídá postup zaměření a přípravy projektu. 

Studie proveditelnosti, která je jednou z nejdůleţitějších příloh ţádosti o dotaci z programu 

ROP, Priority 2 Rozvoj cestovního ruchu 2.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, GS: 

Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch . Cílem zpracování této BP je popsat podstatu 

projektu, technické a technologické řešení projektu, harmonogram projektu, analýzu trhu, 

finanční analýzu projektu, dopady projektu na ţivotní prostředí, zhodnotit udrţitelnost a 

efektivitu projektu, vyhodnotit projekt z hlediska proveditelnosti  finanční rentability. 

Abstract 
 

This bachelor thesis has been prepared on the project "Expansion of tourism infrastructure 

in the mikroregion Silesian Harta," which seeks to obtain funding from the Regional 

Operational Programme (hereinafter referred to as ROP), which corresponds to the process 

and focus of the project. 

The feasibility study is one of the most important attachements to the application for a grant 

from the ROP program, Priority 2 Tourism Development 2.2 Development of 

infrastructure for tourism, GS: Promotion of local tourism infrastructure. The aim of 

this bachelor thesis is working to describe the nature of the project, technical and 

technological project, project schedule, market analysis, financial analysis of the project, the 

project's impact on the environment, to assess the sustainability and efficiency of the project, 

evaluate project feasibility in terms of financial viability. 
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ÚVOD  
 

Evropská unie prostřednictvím politiky soudrţnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský a 

společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se zmírnily 

rozdíly v ţivotní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU a zároveň se 

zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve středu zájmu spolu 

s důrazem na udrţitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí vytváření otevřené, 

flexibilní a soudrţné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti. 

Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), 

či krátce kohezní politika. HSS patří vedle zemědělské politiky k nejvýznamnějším 

evropským agendám a Evropská unie na ni vynakládá více neţ třetinu svého společného 

rozpočtu. 

Motto EU: Jednota v rozmanitosti 

 

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke 

sniţování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.  [1] , [18] 

, [9]         

Dotace z Evropské unie jsou v dnešní době velice aktuálním tématem jak u nás, tak ve všech 

ostatních zemích Evropské unie. 

 

Cílem této bakalářské práce je ukázat, ţe o dotaci ze strukturálních fondů EU můţe poţádat i 

fyzická osoba podnikající, která umí vytvořit dobře připravený projekt včetně všech 

splňujících kritérií  poţadavků dané EU. Vybral jsem si projekt z Regionálního operačního 

programu NUTS II Moravskoslezsko, kde ROP Moravskoslezsko se zaměřuje na zlepšení 

dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. 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.  

 

V bakalářské práci je zpracována STUDIE PROVEDITELNOSTI ( Feasibility Study) pro 

firmu Josef Lezna – LEZNA.CZ . Firma bude ţádat finanční prostředky z ROP 

Moravskoslezsko, neboť má zájem o zkvalitnění nabízených sluţeb v rámci 

konkurenceschopnosti.  
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1. Evropská unie 
 

 Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v roce 

2007 tvoří 27 evropských států s 500 miliony obyvatel (přibliţně 7,3 % světové populace). 

EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská 

smlouva, která navazovala na evropský integrační proces od padesátých let. 

Mezi základní principy EU patří sdílení některých pravomocí národních států. Její způsob 

rozhodování je ve světovém měřítku unikátní, proto je Evropská unie povaţována za 

uspořádání sui generis(„svého druhu―, tzn. mající svérázný charakter). 

Cílem EU je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu 

hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování ţivotní úrovně a kvality 

ţivotního prostředí. K zabezpečení těchto cílů slouţí čtyři základní svobody vnitřního trhu: 

volný pohyb zboţí, osob, sluţeb a kapitálu, a dále společné politiky Evropské unie například 

v oblastech hospodářské soutěţe, společné vnější obchodní politiky a zemědělství. 

Právní základ Evropské unie představuje primární evropské právo, které má povahu 

mezinárodních smluv, z nichţ nejvýznamnější jsou zřizovací smlouvy a akty revidující a 

pozměňující zřizovací smlouvy. Od primárního práva se odvozuje sekundární právo, jeţ je 

vytvářeno evropskými institucemi. Nejdůleţitějšími sekundárními právními prameny jsou 

nařízení, která platí v kaţdém členském státě přímo, bez prováděcího vnitrostátního aktu, a 

směrnice.   [7] , [18]                                                    Obr.1 Dějiny evropské unie [18]  
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1.1 Strukturální fondy EU 

Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. 

Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. 

venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s 

geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce 

osídlené oblasti a pohraniční regiony). Existují dva strukturální fondy:  

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): podporovány jsou investiční 

(infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a ţeleznic, odstraňování ekologických 

zátěţí, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, podpora inovačního 

potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních 

areálů vyuţitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní 

sanace bytových domů, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, 

investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění sluţeb 

elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, 

modernizace systému krizového managementu apod. 

Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, 

jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním 

postiţením, děti, mládeţ etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba 

inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj 

institucí sluţeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem 

vzdělávání, zlepšování podmínek pro vyuţívání ICT pro ţáky i učitele, zvyšování kompetencí 

řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a 

modernizace kombinované a distanční formy studia, stáţe studentů, pedagogů a vědeckých 

pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. [5], [12], [13] 

 

Fond soudržnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje 

chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční 

(infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu 

(dálnice a silnice I. třídy, ţeleznice, vodní doprava, řízení silniční, ţelezniční, říční, námořní a 

letecké dopravy) a ochranu ţivotního prostředí. [12], [13] 

Czechinvest – Agentura pro podporu podnikání, která spravuje SF 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci Operačního programu Podnikání a 

inovace pro období 2007-2013 celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky z nich 

budou moci ţadatelé vyuţít na spolufinancování podnikatelských projektů ve 

zpracovatelském průmyslu a souvisejících sluţbách. Peníze pocházejí dílem ze strukturálních 

fondů EU (85 %) a dílem ze státního rozpočtu (15 %). Z Operačního programu Podnikání a 

inovace budou peníze vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. 

Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy. 

[10] 

1.2 Programy 2007 – 2013 

V období 2007 — 2013 bude v České republice vyuţíváno 26 operačních programů, které 

jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. 

Partner Evropské komise v České republice: Cíl Konvergence  

V jeho centru stojí podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a 

členských států. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudrţnosti s výjimkou 

Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi 

regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence připadá v České republice 25,89 

miliard eur. 

 

Sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudrţnosti (NUTS II) s 

celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur: 

      ►ROP NUTS II Severozápad 

      ►ROP NUTS II Moravskoslezsko 

      ►ROP NUTS II Jihovýchod 

      ►ROP NUTS II Severovýchod 

      ►ROP NUTS II Střední Morava 

      ►ROP NUTS II Jihozápad 

      ►ROP NUTS II Střední Čechy 

 

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

      ►OP Doprava 

      ►OP Ţivotní prostředí 

      ►OP Podnikání a inovace 

      ►OP Výzkum a vývoj pro inovace 
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      ►OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

      ►OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

      ►Integrovaný operační program 

      ►OP Technická pomoc                                                                       [11], [14], [21] 

 

1.3 ROP NUTS II Moravskoslezsko  

  Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko (ROP MS) spadá mezi regionální 

operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 716,09 mil. €, 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 mil. €. 

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. 

 

1.3.1 prioritní osa č.1.- Regionální infrastruktura a dostupnost 

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 289,3 mil. €, tj. 40,4 % ROP MS. 

Např. modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy vč. odstranění dopravních závad na silniční 

síti a na průtazích měst, výstavba obchvatů obcí pro silnice II. a III. třídy, zpracování 

koncepce, projektová příprava a realizace oddělených komunikací pro cyklisty a pěší, 

budování a rekonstrukce přestupních terminálů mezi jednotlivými dopravními systémy, 

rekonstrukce a budování zastávek, modernizace a výstavba ekologických systémů hromadné 

dopravy vč. pořízení a modernizace vozidel a doprovodné infrastruktury, rozšíření 

infrastruktury a technického vybavení pro provoz letiště Ostrava, jeho napojení na ţelezniční 

dopravu vč. pořízení nových kolejových vozidel, systém havarijní komunikace mezi 

obyvateli, podniky a veřejnou správou apod. 

1.3.2 prioritní osa č.2.- Podpora prosperity regionu 

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

Např. regenerace brownfields zejména pro nepodnikatelské účely, modernizace vybavení 

škol, modernizace internátů, jídelen, sportovišť, klubů pro zájmové vzdělávání, zavádění ICT, 

multimediálního vybavení a e-learningu do výuky vč. vyuţití pro celoţivotní učení, rozvoj 

knihovnických a informačních sluţeb s vyuţitím ICT, rozvoj kapacit a vybavení terénních 
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sociálních a zdravotních sluţeb, zajištění bezbariérovosti, instalace výtahů, výstavba či 

obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství, revitalizace 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. 

1.3.3 prioritní osa č.3.- Rozvoj měst 

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

Např. zvyšování turistické atraktivity tvorbou integrovaných produktů cestovního ruchu vč. 

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 infrastruktura, vybavení pro dopravní obsluţnost měst, 

cyklistické stezky a stezky pro pěší, výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro 

sluţby obyvatelstvu a podnikům apod. 

1.3.4 Prioritní osa č.4.- Rozvoj venkova 

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 50,1 mil. Eur, coţ je 7% ROP MS 

Např. obnova a rekonstrukce veřejných budov, veřejných prostranství, zeleně a místních 

atraktivit, rozvoj terénních sluţeb pro staré občany, sluţby pro rodiče s dětmi, rekonstrukce, a 

výstavba víceúčelových zařízení a ploch pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity, 

body veřejného přístupu k internetu a vzdělávání obyvatel ve vyuţívání informačních a 

komunikačních technologií, pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy, výstavba, 

obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení školských, zdravotnických, sociálních sluţeb, 

informačních center, základní obchodní infrastruktury, trţnic apod. 

1.3.5 Prioritní osa č.5.- Technická pomoc 

Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 24,3 mil. €, tj. 3,4 % ROP MS. 
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Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do 

řízení ROP MS, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, 

zajištění publicity programu, podpora iniciace, přípravy a realizace projektů apod. [22] 

2. Různé metody financování investičních záměrů 

  

Existuje plno forem financování investičních záměrů. Buď vlastním kapitálem, anebo 

vyuţijeme k financování našeho projektu peněţní ústav, strukturální fondy EU, ČMZRB 

anebo agenturu Czechinvest.  

2.1 Strukturální fondy EU 

Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy: popsáno viz výše v kapitole č. 1.1. 

2.2 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) 

Program PROGRES  

Zaměření programu: 

Cílem programu je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové 

vybavení podnikatele umoţnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a 

středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování niţší vlastní 

kapitálová vybavenost nebo omezena moţnost poskytnout zajištění úvěru.  [23] 

2.3 Soukromé peněžní ústavy 

příklad „Komerční banka, a.s.― 

pro financování projektů podporovaných z fondů EU dva základní typy úvěrů:  

úvěr na předfinancování projektu dotovaného z EU 

standardní úvěr na spolufinancování projektu 

 

úvěr na předfinancování projektu dotovaného z EU:  

krátkodobý aţ střednědobý úvěr na řešení časového nesouladu mezi potřebou hradit výdaje 

projektu a čerpáním dotace z fondů EU patří sem zejména tyto druhy úvěrů:  

investiční úvěr 

úvěr na provozní a investiční potřeby 

úvěr na provozní a investiční potřeby revolvingový 

úvěr na oběţné prostředky 
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úvěr na oběţné prostředky revolvingový 

úvěr se poskytuje v českých korunách, v odůvodněných případech i v cizí měně (nejčastěji 

v EUR) 

  

standardní úvěr na spolufinancování projektu  

střednědobý aţ dlouhodobý úvěr na financování těch výdajů projektu, které nejsou kryty 

dotací z fondů EU 

patří sem:  

investiční úvěr 

úvěr na oběţné prostředky 

úvěr na provozní a investiční potřeby        [19], [20] 

 

3. ROP Moravskoslezsko – Podpora prosperity regionu – 

    Rozšíření turistické infrastruktury v Mikroregionu Slezská 

    Harta 
 

Počínaje touto kapitolou začíná projektový záměr k předloţení ke schválení do ROP 

Moravskoslezsko.  

Specifickým cílem prioritní osy 2 (zároveň globálním cílem oblasti podpory 2.2) je zvýšit 

prosperitu regionu vytvářením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu. 

Globálním cílem dílčí oblasti podpory 2.2.2 je zvýšit kvalitu ubytovacích zařízení. 

Specifickými cíli dílčí oblasti podpory 2.2.2 je: 

   Zvýšit standard ubytovacích zařízení 

   Zlepšit úroveň poskytovaných sluţeb cestovního ruchu 

 

Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace 

Kompletní ţádost o dotaci obsahuje: 

   tištěné verze elektronické ţádosti, kterou ţadatel získal vyplněním a finalizováním 

ţádosti  

      BENEFIT (2 x paré – 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie), 

   povinné10 a nepovinné přílohy (2 x paré – 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie), 

   elektronickou verzi následujících dokumentů (1 x CD): 
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      o studie proveditelnosti a její přílohy (a to ve formátu pdf/doc., případně xls), 

      o podklad pro posouzení finančního zdraví ţadatele (ve formátu xls), 

      o posouzení příjmů projektu/výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících 

         příjmy (u nichţ je tato příloha relevantní – viz. platné znění Metodického pokynu pro             

         projekty vytvářející příjmy), 

      o poloţkový stavební rozpočet (ve formátu .orf, případně .xls).. 

 

Kompletní ţádost o dotaci ţadatel předkládá v řádně zalepené obálce (archivní box, krabice). 

Štítek na obálku se všemi údaji vč. kontrolního kódu, které se musí uvádět na obálce, je 

automaticky vytištěn z programu BENEFIT – tj. strana tištěného výstupu z programu 

BENEFIT označená jako „štítek na obálku―. Vytištěný štítek ţadatel připevní na obálku. V 

případě okamţité kontroly formálních náleţitostí za účasti ţadatele při příjmu ţádosti o dotaci 

není nutné mít obálku řádně zalepenou. Ostatní náleţitosti musí být zachovány (tj. uloţení 

ţádosti o dotaci v obálce, vytištěný štítek na obálce). 

 

Seznam příloh výzvy: 

Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu 

Příloha 2 – Povinné přílohy relevantní pro tuto výzvu 

Přílohy předkládané spolu se žádostí: 

      1. Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu 

      2. Doklady o právní subjektivitě ţadatele (upřesnění viz níţe) 

      3. Podklady pro posouzení finančního zdraví ţadatele 

      4. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci (upřesnění viz níţe) 

      5. Výběr z dokumentace ke stavebnímu povolení staveb, terénních úprav, zařízení a             

          udrţovacích prací 

     6. Doklad o partnerství 

     7. Čestné prohlášení o budoucím podání ţádosti o navýšení či o vydání certifikace   

         ubytovacího zařízení / Certifikát 

     8. Poloţkový stavební rozpočet – tabulkový výstup ze standardních programů 

     9. Posouzení příjmů projektu/Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících   

        příjmy 

   10. Čestné prohlášení o způsobilosti podniku v rámci kategorizace mikropodnik, malý nebo 

         střední podnik 

   11. Doklad o realizaci projektu na území se statutem lázeňského místa 
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   12. Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace  

Příloha 3a - Tabulka hodnotících kritérií relevantní pro tuto výzvu (pro projekty 

s celkovými výdaji do 10 mil. Kč, včetně) 

Příloha 3b - Tabulka hodnotících kritérií relevantní pro tuto výzvu (pro projekty 

s celkovými výdaji nad 10 mil. Kč) 

Příloha 4 – Podmínky bodového zvýhodnění za část 3 hodnotící tabulky – Význam 

projektu 

Přílohy předkládané před podpisem Smlouvy16: 

      1. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci a jiné doklady dle stavebního řádu 

      2. Kompletní dokumentace ke stavebnímu povolení 

      3. Doklad o prokázání vlastnických vztahů  

      4. Smlouva o vedení účtu 

      5. Posouzení příjmů projektu/Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících   

          příjmy 

      6. Čestné prohlášení ţadatele o veřejnoprávnosti  

 

 

3.1 Účel zpracování studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti je zpracována k projektu „Rozšíření turistické infrastruktury 

v mikroregionu Slezská Harta,― který usiluje o získání dotace z Regionálního operačního 

programu (dále jen ROP), čemuţ odpovídá postup zaměření a přípravy projektu, stejně jako 

nutnost zpracování této BP. 

     Studie proveditelnosti je přílohou ţádosti o dotaci z programu ROP, Priority 2 Rozvoj 

cestovního ruchu 2.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, GS: Podpora místní 

infrastruktury pro cestovní ruch . Cílem zpracování této BP je popsat podstatu projektu, 

technické a technologické řešení projektu, harmonogram projektu, analýzu trhu, finanční 

analýzu projektu, dopady projektu na ţivotní prostředí, zhodnotit udrţitelnost a efektivitu 

projektu, vyhodnotit projekt z hlediska proveditelnosti  finanční rentability. 

  

3.1.1 Identifikační údaje žadatele a zpracovatele projektu 

Objednatel studie:  Josef Lezna – Lezna CZ 

Jednatel:                 Josef Lezna   
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Adresa:                   Razová 249 

                               793 64 Razová 

 

IČ:                          65883781 

 

3.1.2 Podnikatelská historie žadatele a současnost 

 

V letech 1994-1998 ţadatel pracoval jako obchodní manager v hotelu AXA Praha. 

Začátek podnikání ţadatele se datuje od roku 1998.  

 

     V pronajatém  sportovním areálu Ranger Centra v Praze Kunraticích organizuje akce 

včetně ubytování a stravování. Jedná se o teambuildingové akce na objednávku klientů z řad 

mezinárodních firem, reklamních agentur, cestovních kanceláří a individuálních zahraničních 

turistů. Součástí nabídky je moţnost zapůjčení čtyřkolek, střelba z kuše, kurzy přeţití, paint-

ball a další disciplíny. Součástí akcí je catering, ubytování a doplňkový program. Mezi klienty 

patří např. Alcatel, Pivovary Staropramen, Eurotel, Česká spořitelna, cestovní kancelář Pratur 

International a další.  

     Ţadatel dodavatelsky zajišťuje koncepci, propagaci, organizaci programů na klíč. 

 

3.2 Podstata projektu 

     Předmětem projektu je rekonstrukce objektu v obci Razová. Rekonstrukce bude spočívat 

v rozšíření ubytovacích kapacit na 34 lůţek (15 pokojů) a stravovací kapacitu 100 jídel 

denně.  

     V přízemí se bude nacházet restaurace s varnou a letní terasou. Kapacita restaurace 

s varnou bude 122 míst včetně letní terasy (98 míst v restauraci, 24 míst na letní terase). 

Součástí restaurace budou dva bary, dvě poolová stanoviště, dva krbové sety, elektronické 

šipky, juke-musicbox, taneční parket.  Kapacita pro kulturní program, který bude také 

moţno zprostředkovat bude 80 lidí/program.  

     V patře a v přízemí a patře přístavby bude hotel s 15 pokoji – 2 pokoje jednolůţkové, 10 

pokojů dvoulůţkových, 3 pokoje čtyřlůţkové. Pokoj pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace je v přízemí přístavby. V rámci pokojů budou vytvořeny 2 pohádkové 

pokoje (Popelka a Kapitán Nemo). Součástí hotelu bude sauna, vířivka, dětský koutek s 
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prolézačkami, fitness, školící místnost, ruské kuželky, půjčovna horských kol a lyží, 

posezení s ohništěm a grilem, parkoviště.  

     Nabízené doplňkové služby: pronájem business/sportovního salonku, pronájem čtyřkolky, 

fitness, pořádání nejrůznějších tématických programů (cca 1x týdně). 

     V hotelu bude také zřízen informační koutek a místnost s internetem. 

 

     Důleţité je zmínit, ţe projekt přispěje k naplnění cíle grantového schématu „Podpora 

místní infrastruktury pro cestovní ruchu,“ kterým je zvýšení standardu ubytovacích 

zařízení na certifikovanou úroveň včetně jejich zázemí a zkvalitnění další turistické 

infrastruktury regionu.  Projekt vytvoří certifikované ubytovací zařízení (tří hvězdičkový 

hotel), které bude využíváno celoročně, bude nabízet kvalitní stravování formou nabídky 

dne i netradičních jídel. 

     Projekt vytvoří 8,5 pracovních míst. 

Projekt bude rozdělen do dvou etap. V první etapě bude provedena demolice, bourací práce 

a práce HSV včetně výměny krytiny, oken a termofasády, hrubá stavba přístavby včetně 

středhy a krytiny, oken a termofasády, přístavba zásobovacího boxu, přeloţky inţenýrských 

sítí, přípojky inţenýrských sítí. V druhé etapě budou provedena práce PSV (pomocná 

stavební výroba (jedná se o řemeslné práce - klempířské, tesařské, truhlářské, obkladačské, 

malířské.............)  a kompletace TZB (technické zařízení budov (elektroinstalace, vodovod, 

kanalizace, vytápění, klimatizace, strojovna-kotelna, tepelné čerpadlo................)  a venkovní 

úpravy ploch. Dále bude vybaven interiér nábytkem a dalšími nutnými doplňkovými věcmi. 

  

 

Cílové skupiny projektu: 

 

1) Rekreanti: turisté - návštěvníci, kteří se v oblasti zdrţí déle neţ jeden den                        

rodiny s dětmi – poţadující kvalitní tuzemskou rekreaci s kvalitním zázemím 

(pro děti budou vytvořeny 2 pohádkové pokoje – Popelka a Kapitán Nemo, 

v restauraci bude k dispozici dětské menu apod.) rybáři – jednotlivci a 

skupiny, kteří jiţ nyní ve vysokém počtu oblast navštěvují                        

cyklisté – obcí vede cyklostezka a cyklisté přivítají moţnost občerstvit se a 

vyuţít případného servisu apod.  

2) Školy – pro školní výlety, školu v přírodě a lyţařský výcvik 
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3) Místní obyvatelé z okresu Bruntál – vyuţití restaurace k pravidelným 

obědům (vyvařování hotových jídel), návštěva programu, vyuţití zázemí  

4) Business klientela – ubytování obchodních partnerů, obchodní schůzky, 

pořádání seminářů, školení, kurzy, teambuildingové aktivity 

 

Hlavní aktivity projektu:  

 

 Vytvoření projektové dokumentace 

 Registrace ţádosti 

 Neveřejné výběrové řízení na stavební firmu. 

 

1.etapa: 

 Zahájení čerpání úvěru 

 Demolice přístaveb ve dvorním traktu 

 Rekonstrukce stávajícího objektu 

 Stavební úpravy stávajícího polyfunkčního objektu – bourací práce a práce 

HSV (hlavní stavební výroba -hrubé zednické práce - základy, zdivo, stropy, 

bet. podlahy, překlady, omítky, lešení.......... ) vč. výměny krytiny, oken a 

termofasády 

 Přístavba hotelového zázemí a hotelových pokojů – hrubá stavba přístavby vč. 

střechy a krytiny, oken a termofasády 

 Přístavba zásobovacího boxu 

 Přeloţky inţenýrských sítí 

 Přípojky inţenýrských sítí 

2.etapa: 

 Stavební úpravy stávajícího polyfunkčního objektu – práce PSV (pomocná stavební 

výroba (jedná se o řemeslné práce - klempířské, tesařské, truhlářské, obkladačské, 

malířské.............)  a kompletace TZB (technické zařízení budov (elektroinstalace, 

vodovod, kanalizace, vytápění, klimatizace, strojovna-kotelna, tepelné 

čerpadlo................)  

Přístavba hotelového zázemí a hotelových pokojů – práce PSV(pomocná stavební výroba 

 (jedná se o řemeslné práce - klempířské, tesařské, truhlářské, obkladačské, 

malířské.............)   a kompletace TZB (technické zařízení budov (elektroinstalace, 
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vodovod, kanalizace, vytápění, klimatizace, strojovna-kotelna, tepelné 

čerpadlo................)  

 Venkovní úpravy ploch 

 Zajištění vybavení hotelu (pokojů) 

 Zajištění vybavení restaurace včetně kuchyně 

 Vytvoření pracovních míst 

 Certifikace ubytovacího zařízení 

 Pamětní deska 

Zahájení provozu 

 

3.2.1 Významná specifika projektu 

 

     Významná specifika projektu jsou: 

 

 Vybudování kvalitního a certifikovaného ubytovacího zařízení 

 Vybudování kvalitního stravovacího zařízení 

 Nabídka širokého spektra doprovodných služeb  

 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 

 Podpora rozvoje podnikatelů v oblasti cestovního ruchu v regionu 

 Zvýšení atraktivnosti a návštěvnosti oblasti 

 Zajištění sportovního a kulturního vyžití návštěvníků 

 

3.2.2 Přínosy projektu 

 - Přínosy pro žadatele 

 

     Velkým přínosem pro ţadatele bude zhodnocení zkušeností a velmi dobré znalosti 

regionu co se týká návštěvnosti tak i nabídky ubytování v oblasti, rozvoj podnikání. 

     Protoţe je ţadatelem podnikatel, tak jeho přínosem bude dosaţení určité míry zisku. 

 

- Přínosy pro cílové skupiny 

Tab. 1.1 – přínosy pro cílové skupiny 

Cílová skupina Přínosy 

Rekreanti: turisté Aktivní trávení dovolené 
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                              rodiny s dětmi 

                rybáři 

                  cyklisti 

Poznání zajímavé oblasti 

Moţnost kvalitního ubytování  

Moţnost kvalitního stravování 

Doplňkový servis 

Pobyt na zdravém vzduchu 

Doplňkové sportovní vyţití  

Školy 

Kvalitní ubytování 

Kvalitní stravování 

Pobyt na zdravém vzduchu 

Sportovní vyţití 

Místní obyvatelé z okresu Bruntál 

Kvalitní ubytování 

Kvalitní stravování 

Sportovní vyţití, které v okolí chybí 

Business klientela 

Kvalitní ubytování 

Kvalitní stravování 

Semináře, školení 

Doplňkové kurzy 

 

 

- Přínosy pro obec, region, stát 

Obec Razová: 

 zvýšení návštěvnosti 

 zvýšení atraktivnosti 

 obec se dostane do podvědomí široké veřejnosti 

 zvýšení příjmů z cestovního ruchu 

 rozvoj podnikatelských aktivit v rámci cestovního ruchu 

 kulturní rozvoj obce 

 

Region: 

 zvýšení návštěvnosti 

 zvýšení atraktivnosti 

 zvýšení příjmů z cestovního ruchu 

 sníţení nezaměstnanosti 

 rozvoj podnikatelských aktivit v rámci cestovního ruchu 

 moţnost prezentací firem 
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 zvýšení mediální známosti regionu 

 

Stát: 

 zvýšení atraktivnosti 

 zvýšení příjmů z cestovního ruchu 

 zvýšení příjezdového cestovního ruchu 

 zvýšení mezinárodní známosti 

 rozvoj podnikatelských aktivit v rámci cestovního ruchu 

 

3.2.3 Fáze projektu 

 

Projekt „Rozšíření turistické infrastruktury v mikroregionu Slezská Harta― je rozdělen do tří 

etap.  Před všemi etapami bude jedna  předinvestiční fázi.  Fázi investiční bude mít každá 

etapa samostatnou a po všech investičních fází projekt přejde do provozní. Náplň 

jednotlivých fází viz níţe. 

- Předinvestiční 

 

     Předinvestiční fáze projektu je období přípravných prací pro realizaci projektu, kdy bylo 

rozhodnuto o realizaci návrhu projektu. Hlavní činnosti tohoto období jsou zadání a 

zpracování projektové dokumentace, rozpočtu stavebních prací a harmonogramu jejich 

postupu, aktivity směřující k vydání stavebního povolení apod. 

     Z pohledu hotovostních toků do této části patří náklady na zpracování projektových 

dokumentací, ţádosti o dotaci, posouzení vlivů na ţivotní prostředí atd. 

- Investiční 

     Investiční fáze bude pro kaţdou z etap rozdílná: 

1. etapa 

     Investiční fáze pro 1. etapu bude znamenat zahájení stavebních prací projektu. Provedení 

přeloţek a přípojek inţenýrských sítí.  

2. etapa 

Investiční fáze pro 2. etapu znamená práce PSV (pomocná stavební výroba (jedná se o 

řemeslné práce - klempířské, tesařské, truhlářské, obkladačské, malířské.............)  a 

kompletace TZB (technické zařízení budov (elektroinstalace, vodovod, kanalizace, vytápění, 
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klimatizace, strojovna-kotelna, tepelné čerpadlo................) z hlediska stávajícího objektu tak i 

přístavby hotelového zázemí a hotelových pokojů. V této etapě dojde k venkovním úpravám 

ploch. 

     Dále bude zahrnovat kompletní vybavení interiéru nábytkem a dalšími nutnými 

doplňkovými věcmi. Dále bude zajištěná pamětní deska a vybráni zaměstnanci. 

     Z hlediska hotovostních toků dochází ve všech etapách ke značnému převýšení výdajů 

nad příjmy. 

- Provozní 

     Provozní fáze je období, které následuje po obou investičních fázích. Hotel je v této fázi 

jiţ provozován. V tomto období by měly uţitky plynoucí z projektu převládat nad újmami. 

Provozovatelem bude ţadatel. 

 

3.3 Marketingový mix 

 

Tato kapitola zahrnuje analýzu všech marketingových aspektů projektu pomocí souboru 

metod, přístupů a činností zaměřených na řešení problémů spojených s trhem, jeho rozvojem 

a vůbec všemi aktivitami, které jsou na něj zacíleny. Jsou zde řešeny všechny odhady a 

doporučení týkající se potřeb finálních uţivatelů, konkurenceschopnosti a výstupů produktu. 

 

3.3.1 Analýza trhu a odhad poptávky 

 

Údaje pro analýzu trhu jsou čerpány z Rozvojového programu Moravskoslezského kraje. 

 

SWOT analýza Moravskoslezského kraje z pohledu cestovního ruchu – příloha č.1 

  

 

3.3.2 Marketingová strategie 

- Poslání projektu 

     Posláním projektu je: 

 

a) rozvoj cestovního ruchu v regionu 
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b) rozvoj informačních služeb pro návštěvníky regionu 

c) zvýšení konkurenceschopnosti ţadatele 

d) zvýšení návštěvnosti regionu 

e) zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro region 

f) poskytovat kvalitní služby cestovního ruchu 

g) zvýšení ubytovací kapacity v regionu 

h) zvýšení stravovacích kapacit v regionu 

 

- Hlavní strategický cíl projektu 

 

     Hlavním strategickým cílem projektu – stavem, kterého má být dosaţeno realizací 

projektu, je vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj cestovního ruchu – zvýšení a 

zkvalitnění ubytovacích kapacit v regionu, zvýšení a zkvalitnění stravovacích kapacit v 

regionu, zvýšení příjmů z cestovního ruchu, zkvalitnění sluţeb v cestovním ruchu, aktivní 

trávení dovolené, kulturní a sportovní vyţití. 

 

- Zvolené strategie 

 

     Zvolené strategie jsou postupy nebo činnosti pomocí nichţ bude dosaţeno hlavního 

strategického cíle. U kaţdé strategie je sledován její přínos pro splnění hlavního cíle. Viz 

příloha č.2 

3.4 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

 

V projektu „Rozšíření turistické infrastruktury v mikroregionu Slezská Harta― je vlastnictví 

stanoveno následovně. Vlastníkem hotelu budou manţelé Leznovi a pan Jan Boleslavský. 

Provozovatelem hotelu bude pan Josef Lezna. Bude také zajišťovat  financování celého 

projektu. Právní forma, pod kterou Josef Lezna provozuje svoji činnost je fyzická osoba, 

která existuje od roku 1998. 

 

     Postup řízení projektu bude větší měrou závislý na získání finanční podpory z  

Regionálního operačního programu (ROP), GS: Podpora místní infrastruktury pro cestovní 
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ruch. Zvolené postupy realizace a řízení projektu vyplývají z poţadavků programu zejména 

pak z Pokynů pro ţadatele, programového dokumentu ROP a programového dodatku ROP a 

Smlouvy o přidělení dotace. V případě, ţe nedojde ke schválení projektu a ţadatel podporu ze 

ROP nezíská, bude i přesto v projektu pokračovat, ale v omezenější míře. 

 

     Postup řízení projektu bude také přizpůsoben jednacímu řízení bez uveřejnění na 

dodavatele stavebních prací na rekonstrukci objektu, na dodavatele vybavení, projektové 

dokumentaci, harmonogramu postupu stavebních prací a dalším podmínkám, které výrazně 

metodu realizace ovlivňují a určují. V případě tohoto projektu bude sloučeno územní 

rozhodnutí se stavebním povolením. Výběrová řízení budou provedena podle Pokynů pro 

ţadatele (GS Moravskoslezský kraj), přílohy č.7 – Postup při zadávání veřejných zakázek. 

 

     Během realizace projektu budou svolávány pravidelné kontrolní dny, aby bylo možné 

posoudit, zda realizace probíhá v souladu se smlouvami uzavřenými s dodavateli, 

smlouvou o přidělení dotace. 

 

3.5 Technické a technologické řešení projektu 

   

Členění stavby dle SO – stavebních objektů 

 

Vzhledem k rozsahu akce se jedná o osm stavebních objektů s tímto rozdělením: 

  SO 01 Demolice 

  SO 02 Stavební úpravy stávajícího polyfunkčního objektu 

  SO 03 Přístavba hotelového zázemí a hotelových pokojů 

  SO 04 Přístavba zásobovacího boxu 

  SO 05 Přeloţky inţenýrských sítí 

  SO 06 Přípojky inţenýrských sítí 

  SO 07 Venkovní úpravy ploch 

 

4. Finanční plán a analýza akce 
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    Bude obsahovat podrobný finanční plán – detailní přehled výdajů ve fázi investiční a 

provozní, kalkulace cen nabízených sluţeb, přehled trţeb za sledované období, přehled cash-

flow, zajištění finančního krytí investiční a provozní fáze. 

 

     Finanční plán a analýza projektu vyplývá z předcházejících kapitol a zahrnuje stanovení 

těchto náleţitostí: 

 

- specifikace a průběh nákladů investiční fáze na straně vlastníka 

- specifikace a průběh nákladů a výnosů v provozní fázi na straně vlastníka 

- cash flow v investiční fázi a provozní fázi na straně vlastníka  

- analýza bodu zvratu na straně vlastníka 

- zajištění finančního krytí na straně vlastníka 

 

4.1 Kalkulace 

 

Průběh nákladů v investiční fázi 

 

     Celkové investiční a související neinvestiční náklady, které vzniknou vlastníkovi 

(investorovi, ţadateli o dotaci ROP) jsou vyčísleny následovně: Příloha č. 3   

 

Průběh nákladů a výnosů v provozní fázi 

 

     V provozní fázi bude objekt uveden do provozu, příjmy půjdou z poskytování sluţby 

návštěvníkům. Výnosy a náklady v následující tabulce jsou uvedeny v roční výši – pro rok 

2012 – viz příloha č. 4. 

 

 

4.2 Finanční plán 

 

Plán průběhu nákladů a výnosů projektu je součástí podkapitoly 4.1. 
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- Přehled Cash - flow 

     Hotovostní tok projektu ve finančním vyjádření nabývá podobu příjmu (zvýšení stavu 

peněţních prostředků v pokladně nebo na účtu z realizace projektu) nebo podobu výdaje 

(sníţení peněţních prostředků v pokladně nebo na účtu z realizace projektu). Čistým 

hotovostním tokem (Net Cash Flow) je pak saldo mezi kladnými a zápornými hotovostními 

toky, tedy rozdíl příjmů a výdajů. 

     Příjmy a výdaje v provozní fázi pro další roky ţivotnosti hotelu jsou podrobně rozepsány 

v příloze č. 5.  

- Finanční krytí 

 

     V investiční fázi bude projekt financován pomocí úvěru ve výši 8,5 mil. Kč na dobu 10 let 

s úrokem 5,5% a z vlastních zdrojů.  

 

     Výdaje v provozní fázi budou hrazeny z vlastních zdrojů ţadatele – hlavně z vytvořeného 

kladného výsledku hospodaření. 

- Analýza bodu zvratu 

 

     Takový objem poskytovaných sluţeb, při kterém budeme dosahovat nulové výše zisku.  

 

         

                      

 QBZ je takový objem produkce (klientů), při kterém je dosaţeno nulového 

hospodářského výsledku 

 p je cena za jednotku produkce    162,- 

 b je jednotkový variabilní náklad       21,-   

 FN jsou fixní náklady       1 429 200,- 

 

T = p * Q 

 

T – celkové trţby        3 865 800,-   



 

   22 

Q – počet klientů              23 760,-     

 

VN = b * Q 

VN – variabilní náklady      514 600,- 

Q – počet klientů                 23 760,-                            

 

Pomocí výše uvedených vzorců lze zjistit cena za jednotku produkce (p) a jednotkový 

variabilní náklad (b): 

 

p =  162,- 

b =   21,- 

QBZ = 10 136 

 

Z výsledku vyplývá, ţe pro počet ubytovaných klientů, klientů na stravování a doplňkové 

sluţby 10 136  ročně bude dosahováno nulové výše zisku. 

 

5. Hodnocení efektivity a udržitelnosti akce 
 

Hodnocení projektu „Rozšíření turistické infrastruktury v mikroregionu Slezská Harta― bude 

v této kapitole provedeno pomocí kriteriálních ukazatelů: Čistá současná hodnota (NPV), 

současná hodnota (PV),  vnitřní výnosové procento (IRR) a index rentability (NPV/I). 

Všechny tyto ukazatele byly spočítány ve 3 variantách: 1. varianta zahrnuje diskontní sazbu 

5% a je počítána bez dotace. 2. varianta zahrnuje diskontní sazbu 5% a je počítána s dotací. 3. 

varianta zahrnuje diskontní sazbu 5% a je počítána bez dotace a bez inflace. 

 

5.1 Vstupy do finanční analýzy 

 

     Do finanční analýzy vstupují tyto údaje: 

 

a) investiční náklady 

 - náklady, které souvisejí s realizací projektu 

 - náklady jsou vyčísleny v tabulkách v příloze č. 6 „Finanční analýza.―  
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b) dotace 

 - na realizaci projektu se uvaţuje s čerpáním jediné dotace z fondů Evropské unie 

 - předpokládá se dotace 50 % z uznatelných nákladů, a to ve výši: 8 215 159,- Kč 

 

c) provozní výnos 

- provozní výnos je stanoven jako rozdíl provozních výnosů a nákladů ţadatele (viz  

příloha č. 5 „Rozpis výnosů a nákladů v čase― ) částkou za rok. 

 -    provozní výnos je vyčíslen v tabulkách v příloze č.6 „Finanční analýza.―  

 

d) inflace 

- veškeré vstupní údaje, které jsou zahrnuté do finanční analýzy, budou opraveny o   

      inflaci 

 

e) diskontní sazba  

- diskontní sazba je zvolena 5% v 1. a 2. variantě, ve 3. variantě je počítáno bez  

      dotace, bez inflace a s diskontní sazbou 5% 

 

f) úroky z úvěru 

- na spolufinancování projektu bude čerpán úvěr ve výši 8,5 mil. Kč na 10 let. 

 

5.2 Hodnocení současné hodnoty projektu 

  

Současná hodnota finanční rentability (PV) projektu je součtem všech budoucích finančních 

toků (cash flow) plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Převod je 

proveden diskontováním budoucích toků při diskontní sazbě r = 5% p.a.(popř. 10%),dle 

stanovené metodiky. Časové období bylo pro výpočet stanoveno na 45 let, coţ je minimální 

doba udrţitelnosti projektu dle podmínek Společného regionálního operačního programu, GS: 

Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch. Výpočty byly rozděleny do variant podle 

diskontní sazby a podle zohlednění dotace od EU. 
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CFt ….je cash flow plynoucí z investice v čase t 

r…….je diskontní sazba stanovená r = 5% 

t…….je symbol konkrétního období 

n……je poslední hodnocené období, stanovené n= 45 let 

 
Tab. č. 1.2 Současná hodnota 

  

FA - I.varianta (s dotací, 

diskontní sazba 5%) 

FA - II.varianta (bez dotace, 

diskontní sazba 5%) 

FA - III.varianta (bez dotace, 

bez inflace, diskontní sazba 

5%) 

PV 158 536 461 150 423 768 77 063 699 

 

     Současná hodnota projektu byla počítána na dobu 45 let ţivotnosti projektu ve třech 

variantách. Ve všech třech případech vyšla tato hodnota kladná, z čehoţ vyplývá, ţe je 

projekt je všech variantách ziskový.  Jako nejlepší se jeví I. varianta, ve které zisková hodnota 

projektu za 45 let dosahuje výše 158 mil. Kč. Výsledek je pochopitelný, protoţe se jedná o 

nejlepší situaci, která by mohla nastat a to, ţe ţadatel získá dotaci ve výši 8,2 mil. Kč a 

diskontní sazba činí 5%. Ve III. variantě je tudíţ dosaţeno nejniţší ziskovosti, protoţe zde 

není počítáno ani s dotací a inflací, je zde 5% diskontní sazba. I v tomto případě hodnota PV 

poukazuje na velmi dobrou situaci. 

 

5.3 Hodnocení čisté současné hodnoty projektu 

 

Čistá současná hodnota NPV je součtem současné hodnoty budoucích hotovostních tok 

plynoucích z investice (I) a hotovostního toku investičních výdajů. 

 

 

 

CFt… je cash flow plynoucí z investice v čase t 

r…….je diskontní sazba stanovená r = 5% 

t…….je symbol konkrétního období 

n……je poslední hodnocené období, stanovené n=45 let 

I……je hodnota investice  
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Tab.č.1.3 Čistá současná hodnota 

  

FA - I.varianta (s dotací, 

diskontní sazba 5%) 

FA - II.varianta (bez dotace, 

diskontní sazba 5%) 

FA - III.varianta (bez dotace, 

bez inflace, diskontní sazba 

5%) 

NPV 138 865 381 130 752 688 57 392 619 

 

      Čistá současná hodnota je ukazatel, který vychází z hodnoty současné  od níţ se odečtou 

hotovostní toky investičních výdajů. To je jasný důvod, proč je na první pohled patrné, ţe 

čistá současná hodnota je niţší neţ současná. Budoucí hotovostní toky jsou zde očištěny o 

investiční výdaje. 

 

5.4 Index rentability pro projekt 

 

Akce je z pohledu čisté současné hodnoty přínosná a efektivní. 

 

Index rentability NPV/I je podílem čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku 

nulového období (na investičních výdajích). 

 

 

 

 

Tab.č. 1.4 Index rentability 

  

FA - I.varianta (s dotací, 

diskontní sazba 5%) 

FA - II.varianta (bez dotace, 

diskontní sazba 5%) 

FA - III.varianta (bez dotace, 

bez inflace, diskontní sazba 

5%) 

NPV/I 7,06 6,65 2,92 

 

     Index rentability vyjadřuje ziskovost projektu. Jako předchozí ukazatele i index 

rentability vyšel ve všech třech počítaných variantách větší jak nula. Jako nejmíň výhodná 

varianta vyšla opět jako v předcházejících kapitolách III. varianta, i kdyţ hodnota indexu 

dosáhala hodnoty téměř 3 a je povaţována za velmi dobrou. U tohoto ukazatele platí, ţe čím 

vyšší jeho hodnota tím lepší – hodnota 7,06, ale i hodnota 2,92 je brána jako výborná.    

  

Akce je i z pohledu indexu rentability přínosná. 

 



 

   26 

5.5 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento (vnitřní míra návratnosti, v %) se stanovuje iterační metodou, 

přičemţ platí, ţe kdyţ 

NPV = 0, je r = IRR. 

 

Pro výpočet lze pouţít vzorec: 

 

IRR = rn + (NPVn /( NPVn  + NPVv)) * (rv - rn) 

 

rn – niţší ze zvolených úrokových měr 

  rv  - vyšší ze zvolených úrokových měr 

  NPVv – NPV pro hodnotu rv (v absolutní hodnotě) 

  NPVn – NPV pro hodnotu rn (v absolutní hodnotě)  

 

 

Tab.č.1.5 Vnitřní výnosové procento 

  

FA - I.varianta (s dotací, 

diskontní sazba 5%) 

FA - II.varianta (bez dotace, 

diskontní sazba 5%) 

FA - III.varianta (bez dotace, 

bez inflace, diskontní sazba 

5%) 

IRR 23,77% 18,04% 14,61% 

 

     Vnitřní výnosové procento vyjadřuje výši diskontní sazby, při níţ bude čistá současná 

hodnota toků plynoucích z investice rovna nule. Při jeho výpočtu vycházíme z čisté současné 

hodnoty, která byla spočítána v předchozí kapitole 5.4. 

     Vnitřní výnosové procento vychází jako nejvyšší v případě, ţe je počítáno s přidělením 

dotace (čili varianta I). Tabulka ukazuje, ţe v  I.variantě je 23,77% návratnost investice do 

projektu. Za zmínku stojí, ţe ve III. variantě vyšla hodnota 14,61% návratnost investice do 

projektu (kdy se neuvaţuje s vlivem dotace ani inflace), coţ je výborná situace. 

 

Akce je z pohledu vnitřního výnosového procenta efektivní a realizovatelná 

 

5.6 Podíl čistého výnosu k investičním nákladům 

  

Ukazatel vyjadřuje finanční rentabilitu investice na základě poměru čistého provozního cash-

flow ku celkovým investičním nákladům. 



 

   27 

Tab.č.1.6 Podíl čistého výnosu k invest. nákladům 
FA - I.varianta (s dotací, 

diskontní sazba 5%) 

FA - II.varianta (bez dotace, 

diskontní sazba 5%) 

FA - III.varianta (bez dotace,  

bez inflace, disk. sazba 5%) 

-0,19 -0,6 -0,64 

 

    Tento ukazatel vypovídá o průměrné finanční návratnosti investice z provozních 

hotovostních toků v prvních 5 letech provozu akce. 

 

     Hodnota koeficientu je uvedená v tabulce pro všechny tři varianty. V případě projektu 

„Rozšíření turistické infrastruktury v mikroregionu Slezská Harta― vychází ukazatel záporný 

pro prvních 5 let provozu. S ohledem, ţe doba technické ţivotnosti investice a s tím spojené 

toky cash flow, je výrazně delší než 5 let (předmětem projektu je výstavba hotelu) je 

efektivní i z pohledu tohoto ukazatele. 

 

6. Analýza a řízení rizik 
  

V této části studie proveditelnosti budou nalezeny a vymezeny základní rizikové faktory, 

které jsou příčinou či zdrojem rizika, které je neoddělitelnou součástí řízení projektů. 

Tyto faktory se objevují  zejména v předpokládaných veličinách, které jsou pro výsledky 

projektu, jeho realizovatelnost a smysluplnost, významné. Jejich hodnoty a průběh je nutné 

předem co nejlépe odhadnout a zvaţovat následky, které můţe náš omyl v tomto odhadu mít. 

Dalším logickým krokem je snaha o vymezení nástrojů a procesů, kterými lze tyto důsledky 

sníţit - definice tzv. eliminačních opatření. 

 

6.1 Analýza rizik 

 

Při řízení rizik jsou nejdříve definovány rizikové faktory, které jsou zdrojem či příčinnou 

vzniku rizika. Následně jsou tyto faktory posuzovány a analyzovány z hlediska intenzity 

jejich negativního vlivu a pravděpodobnosti jejich výskytu. Analýza rizik pro projekt 

„Rozšíření turistické infrastruktury v mikroregionu Slezská Harta― je uvedena v tabulce níţe. 

 

Rizikové faktory projektu, jejich intenzita, pravděpodobnost a opatření k jejich minimalizaci 

je součástí Přílohy č.8. 
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Při řízení rizik jsou podrobněji sledovány takové faktory, které mají zásadní vliv na výsledek 

projektu, které můţe ţadatel ovlivňovat a u nichţ je pravděpodobnost, ţe se budou odchylovat 

negativním směrem. Na první pohled je zřejmé, ţe nejčastější rizikový faktor je v personálně 

– organizačním zajištění. Často se také vyskytuje finanční faktor a technický. Ţadatel musí 

perfektně zajisti organizaci projektu, musí mít zajištěné finanční prostředky na projekt a 

přesně specifikovat poţadavky na výstavbu hotelu. Důleţité je také udělat dobře výběrové 

řízení a vybrat nejlepší firmu a v následném provozu poskytovat nejlepší sluţby klientům. 

 

 

6.2 Citlivostní analýza 

 

Analýza citlivosti je postup, který zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady investičního 

záměru a zejména pak vliv jejich změn na určitý výsledný ukazatel. 

 

Dopady změn na jednotlivé ukazatele 

 

     V následující tabulce jsou uvedeny procentní změny jednotlivých ukazatelů při změně 

nákladů či příjmů o 1 % (v případě I. varianty finanční analýzy). Jedná se o ukazatele čistá 

současná hodnota, doba návratnosti, index rentability. 

Tab.č.1.7  Dopady změn 

Změna o 1 % 
Čistá současná 

hodnota 
Doba návratnosti 

Vnitřní výnosové 

procento 

Zvýšení trţeb + 2% - 4,6% + 0,9% 

Zvýšení cen energie -0,07% -0,4% -0,04% 

Zvýšení mzdových 

nákladů 
-0,7% -0,07 -0,4% 

 

Čistá současná hodnota 

 

     Hodnoty čisté současné hodnoty se při uvedených změnách příjmů a výdaj se v případě 

zvýšení výdajů sniţují a v případě zvýšení příjmů se zvyšují. Na první pohled je vidět, ţe 

největší změnu způsobila změna trţeb, ale i přesto velmi malou změnu. V ostatních případech 

jde ještě o menší změny. Lze konstatovat, ţe nebyla prokázána zvýšená citlivost čisté 

současné hodnoty na změnu některé poloţky příjmů či výdajů. 
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Doba návratnosti 

 

     Doba návratnosti se ve všech případech sniţují. Hodnoty změn nejsou opět příliš velké a i 

tady platí, ţe doba návratnosti není citlivá na změny uvedených příjmů a výdajů. 

 

Vnitřní výnosové procento 

 

     Vnitřní výnosové procento zaznamenalo největší změnu v případě zvýšení trţeb, ostatní 

změny jsou opět nepatrné. Tyto změny vykazují malou citlivost vnitřního výnosového 

procenta na zvýšení příjmů či výdajů. 

 

7. Závěrečné hodnocení  

 

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu v obci Razová. V současné době je v objektu 

provozován penzion, jehoţ ubytovací kapacita jsou 3 dvoulůţkové pokoje bez certifikace. 

Rekonstrukce bude spočívat v rozšíření ubytovacích kapacit na 34 lůţek (15 pokojů) a 

stravovací kapacitu 100 jídel denně.  

     V přízemí se bude nacházet restaurace s varnou a letní terasou. Kapacita restaurace 

s varnou bude 122 míst včetně letní terasy (98 míst v restauraci, 24 míst na letní terase). 

Součástí restaurace budou dva bary, dvě poolová stanoviště, dva krbové sety, elektronické 

šipky, juke-musicbox, taneční parket.  Kapacita pro kulturní program, který bude také 

moţno zprostředkovat bude 80 lidí/program.  

     V patře a v přízemí a patře přístavby bude hotel s 15 pokoji – 2 pokoje jednolůţkové, 10 

pokojů dvoulůţkových, 3 pokoje čtyřlůţkové. Pokoj pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace je v přízemí přístavby. V rámci pokojů budou vytvořeny 2 pohádkové 

pokoje (Popelka a Kapitán Nemo) – viz produkt podkapitola 4.3.1. Součástí hotelu bude 

sauna, vířivka, dětský koutek s prolézačkami, fitness, školící místnost, ruské kuželky, 

půjčovna horských kol a lyží, posezení s ohništěm a grilem, parkoviště.  

     Nabízené doplňkové služby: pronájem business/sportovního salonku, pronájem čtyřkolky, 

fitness, pořádání nejrůznějších tématických programů (cca 1x týdně) – viz příloha č.9 studie 

proveditelnosti Programy). 

     V hotelu bude také zřízen informační koutek a místnost s internetem. 
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     Důleţité je zmínit, ţe projekt přispěje k naplnění cíle grantového schématu „Podpora 

místní infrastruktury pro cestovní ruchu,“ kterým je zvýšení standardu ubytovacích 

zařízení na certifikovanou úroveň včetně jejich zázemí a zkvalitnění další turistické 

infrastruktury regionu.  Projekt vytvoří certifikované ubytovací zařízení (tří hvězdičkový 

hotel), které bude využíváno celoročně, bude nabízet kvalitní stravování formou nabídky dne 

i netradičních jídel. 

     Projekt vytvoří 7 pracovních míst. 

     Projekt bude rozdělen do tří etap. V první etapě bude provedena demolice, bourací práce 

a práce HSV včetně výměny krytiny, oken a termofasády, hrubá stavba přístavby včetně 

středhy a krytiny, oken a termofasády, přístavba zásobovacího boxu, přeloţky inţenýrských 

sítí, přípojky inţenýrských sítí. V druhé etapě budou provedena práce PSV a kompletace 

TZB  a venkovní úpravy ploch. Ve třetí etapě bude vybaven interiér nábytkem a dalšími 

nutnými doplňkovými věcmi. 

 

     Projekt „Rozšíření turistické infrastruktury v mikroregionu Slezská Harta― je z hlediska 

technického, organizačního a finančního dobře připraven k realizaci a nejsou ţádné 

skutečnosti bránící zahájit jeho realizaci. 

 

     K realizaci projektu bude mít ţadatel zajištěny finanční prostředky k profinancování 

celého projektu. Tyto prostředky budou zajištěny formou vlastních zdrojů ţadatele a ve formě 

úvěru na 10 let ve výši 8,5 mil. Kč. 

 

     Podrobně jsou ve studii proveditelnosti popsána známá rizika a nejistoty projektu včetně 

intenzity rizikového faktoru a pravděpodobnosti jeho výskytu. Ke všem rizikům a nejistotám 

jsou navrţena účinná eliminační opatření. 

 

     Jedná se o projekt ziskový, míra jeho společenských přínosů je ekonomicky stanovena 

jako vysoká i při různých variantách a ekonomická návratnost dané investice není ohroţena. 

Investorem projektu je pan Josef Lezna, který je také současně majitelem objektu. Objek má 

ještě další dva majitele. Jedním z nich je manţelka pana Lezny, která nebude zasahovat do 

realizace projektu a třetí osoba umoţní pronájem objektu. Pro realizaci projektu bude 

vytvořen projektový tým, lišící se v jednotlivých fázích (i etapách) projektu. Výsledek 

realizace projektu - Hotel Slezská Harta bude po provedení projektu stále ve vlastnictví 
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ţadatele a další dva vlastníci nebudou do provozu ţádným způsobem zasahovat. Ţadatel bude 

v provozní fázi i provozovatelem projektu. 

 

Náklady projektu 

 

Celkové náklady investiční fáze činí:  20 114 379 Kč 

Z toho celkové uznatelné náklady tvoří:        16 430 318 Kč 

Neuznatelné náklady projektu jsou:     3 684 061 Kč 

 

     Jsou tvořeny náklady na stavební úpravy a vybavení objektu, na publicitu. Podrobný 

rozpočet projektu je součástí ţádosti o dotaci. 

 

Ţadatel ţádá o dotaci z ERDF ve výši 35%:                  5 750 611   Kč   

Ţadatel ţádá o dotaci z rozpočtu kraje ve výši 15%:     2 464 548 Kč  

Vlastní zdroje ţadatele ve výši 50%:                   8 215 159 Kč   

 

     Náklady provozní části budou financovány z vlastních zdrojů žadatele. 

 

     Hladký průběh investiční fáze a dohled nad fází provozní bude zajišťovat projektový tým 

tvořený ţadatelem a projektovým manaţerem projektu. Co se týče dalších lidských zdrojů, 

projekt vytvoří nová pracovní místa (4 pro muţe, 3 pro ţeny). Projekt nemá negativní vliv  

na chráněné ptačí oblasti sítě NATURA 2000. Projekt má pozitivní vliv na životní 

prostředí. Projekt je zaměřen na zlepšení životního prostředí , protože bude využívat 

tepelné čerpadlo. V rámci projektu budou také použity sluneční kolektory na část 

spotřebované elektrické energie.  Po výstavbě hotelu bude v okolí hotelu vysazeno 

minimálně 10 stromů, které významně podpoří sídelní vegetaci. 

 

     Projekt byl podroben finanční analýze provedené nákladovo-výnosovou metodou, 

zaloţenou na stanovení čisté současné hodnoty investice (NPV) a vnitřního výnosového 

procenta, současné hodnotě a indexu rentability.  

Výstupy finanční analýzy jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab.č.1.8 Výstupy finanční analýzy 

  FA - I.varianta  FA - II.varianta FA - III.varianta  

  

(s dotací, diskontní sazba 

5%) 

 (bez dotace, diskontní sazba 

5%) 

(bez dotace, bez inflace, 

diskontní sazba 5%) 

PV 158 536 461 150 423 768 77 063 699 

NPV 138 865 381 130 752 688 57 392 619 

IRR 23,77% 18,04% 14,61% 

NPV/I 7,06 6,65 2,92 

Doba 

návratnost

i 

13,72 roku 15,48 roku 19,2 roku 

 

Podle výsledků v uvedené tabulce lze projekt zhodnotit jako ziskový a to ve všech třech 

variantách. Nejlepší se ukazuje I.varianta, ve které je počítáno s přidělením dotace ve výši 8,2 

mil. Kč. Všechny ukazatele dosahují v této variantě nejvyšších hodnot a tudíţ v tomto případě 

bude projekt nejvíce ziskový. 

 

     Ziskovost projektu vyjádřená absolutní hodnotou 7,06 a návratnost investovaných 

prostředků do projektu ve výši 23,77% se jeví jako výborná situace pro realizaci 

projektu „Rozšíření turistické infrastruktury v mikroregionu Slezská Harta.“ 
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ZÁVĚR 
 

Na základě výsledků studie proveditelnosti doporučuji projekt Rozšíření turistické 

infrastruktury v mikroregionu Slezská Harta k realizaci a podpoře z programu ROP 

dotací ve výši 8 215 159  Kč. 
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Seznam zkratek 

 
EU Evropská unie 

HSS evropská politika hospodářské a sociální soudrţnosti 

NUTS II regiony soudrţnosti 

ROP Regionální operační program 

SF strukturální fondy 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF Evropský sociální fond 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná                                    

ICT informační a komunikační technologie 

OP operační program 

EUR evropská měna 

ČMZRB Českomoravská záruční rozvojová banka 

a.s. akciová společnost 

BP bakalářská práce 

GS grantové schéma 

IČ identifikační číslo 

PSV pomocná stavební výroba 

TZB technické zařízení budov 

HSV hlavní stavební výroba 

PSV pomocná stavební výroba 

SO  stavební objekt    

Cash Flow finanční tok 

Net Cash Flow čistý hotovostní tok 

NPV čistá současná hodnota 

PV současná hodnota 

IRR vnitřní výnosové procento 

NPV/I index rentability 
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PŘÍLOHA Č. 1 
 

SWOT analýza Moravskoslezského kraje z pohledu cestovního ruchu  

Cestovní ruch 

Silné stránky Slabé stránky 

Vnitřní socioekonomické prostředí CR 

1. Poloha regionu (vzhledem k polskému 

a slovenskému trhu, SJ tah)  
2. Dostatečné množství volné pracovní síly 

s umírněnými mzdovými požadavky  
3. Upřednostňování Jeseníků a Beskyd jako 

mezinárodních turistických destinací  
4. Potenciál turistů /návštěvníků z vlastního 

regionu  

1. Nízká profesionální úroveň personálu 

v zařízeních cestovního ruchu, 
neznalost cizích jazyků.  

2. Kooperace a komunikace mezi 
klíčovými činiteli CR v regionu  

Návštěvnická atraktivita regionu 

1. Potenciál pro rekreaci a turismus 
celoročního charakteru  

2. Pestrá nabídka atraktivit cestovního ruchu na 
relativně malém prostoru (od výjimečných 
přírodních atraktivit, přes kulturně historické, 
sportovní až po atraktivity průmyslového 
charakteru).  

3. Silný a známý sektor lázeňství, nabízející 
vyhledávané léčebné procedury.  

4. Atraktivita krajiny zčásti horského 
a podhorského typu a její využitelnost pro 

rekreaci a aktivní trávení volného času.  
5. Hustá síť značených pěších a cyklo tras  
6. Historické, kulturní a folklórní zvláštnosti 

a atraktivity (kostely, muzea, dřevěná 
architektura)  

7. Image lyžařského regionu (Jeseníky, 
Beskydy)  

8. Silný potenciál průmyslových a technických 
památek a objektů využitelných pro CR  

1. Přetrvávající negativní image regionu 
(zejména ostravsko-karvinské části)  

2. „Nevyprofilovanost“ části regionu 
z pohledu nabídky pro CR  

3. Neexistence „marketingové značky“ 
regionu pro CR  

4. Malý počet produktů a produktových 
balíků  

5. Nedostatek alternativních 
programů (atrakcí)  

6. Množství nevyužitých a pro CR 

nepřístupných atraktivit  
7. Absence systému zpřístupnění 

chráněných krajinných oblastí, území, 
parků, rezervací a průmyslových 
památek pro naučný i rekreační pobyt 
návštěvníků.  

8. Nedostatečná infrastruktura CR sloužící 
k prodloužení sezóny a zmírnění 
mimosezónních výkyvů.  

Dopravní a technická infrastruktura CR 

1. Regionem vedou významné mezinárodní tahy  
2. Letiště s mezinárodním provozem v regionu  
3. Dostatečná kapacita ubytovacích zařízení  

1. Nevyhovující struktura ubytovacích 
zařízení (chybí hotely s 3 a více 
hvězdičkami - podle mezinárodních 
standardů, naopak využití stávajících je 
velmi nízké).  

2. Špatná úroveň místních komunikací 
a zanedbaná péče o krajinu a sídla  

3. Nedostatečné zázemí CR v atraktivních 
místech (dojezd/doprava, parkoviště 
atd.)  

4. Zastaralá, nedostatečná a nekomplexní 
infrastruktura CR (sportovní zařízení, 
vleky, lanovky, eko-doprava atd.)  

Služby a organizace CR 

1. Velký počet a kvalita IC  
2. Vstřícnost místních obyvatel k návštěvníkům 

regionu.  

1. Nízká kvalita a rozsah služeb 
a informací pro návštěvníky 
regionu.  

2. Nízká profesionální úroveň 
personálu v zařízeních CR  

3. Nedostatek zkušeností s řízením 
a organizací cestovního ruchu ve 
veřejném i soukromém sektoru.  

4. Nedostatečná a nepropracovaná 



 

   

propagace návštěvnického potenciálu 

CR regionu doma i v zahraničí  
5. Špatná úroveň udržování lyžařských 

běžeckých stezek  
6. Neexistence systému zpětné vazby 

od návštěvníků / turistů  
7. Nízká úroveň provázanosti nabídky 

služeb CR v regionu  

Příležitosti Hrozby 

2. Rostoucí poptávka v mezinárodním, 
národním i regionálním trhu volnočasových 
aktivit po specializovaných produktových 
balících (sjezdové lyžování, běžecké 
lyžování, cykloturistika, pěší a horská 
turistika, agroturistika, hipoturistika atd.).  

3. Blízkost a dobrá dostupnost cílových trhů 
(domácí, Polsko, Slovensko)  

4. Možnost čerpání finančních prostředků 
z národních a mezinárodních fondů  

5. Rostoucí zájem obyvatel České republiky 
o domácí turistiku  

6. Rostoucí zájem a péče o vlastní zdraví  
7. Zájem zahraničních investorů o střední 

a východní Evropu  
8. Rozšiřování spolupráce příhraničních regionů  
9. Souběžný vstup ČR, Polska a Slovenska do EU 

a tím odstranění současných problémů 
s hraničními přechody.  

1. Zánik památek v důsledku devastace 
a podinvestování  

2. Sílící pozice a rozvoj konkurenčních 
regionů ve vztahu k trhu cestovního 
ruchu a zejména k silným cílovým 
trhům (tuzemsko, polský trh, slovenský 
trh, německý trh).  

3. Poškozování zdrojů CR vlivem 
neorganizovaného rozvoje CR  

4. Citlivost sektoru CR na ekonomické 
a společenské události  

5. Podcenění významu rozvoje CR pro 

vývoj malého a středního podnikání 
a pro tvorbu nových pracovních míst  

6. Nekoncepčnost státní podpory 
cestovního ruchu  

7. Neřešení problémů s CHKO a ostatními 
institucemi, spojenými s ochranou 
přírody a následné nevyužití těchto 
území (17% území) pro CR  

8. Neharmonizované přistoupení jedné ze 
zemí do EU (ČR, Polsko, Slovensko) 
a tím ještě zhoršení současné situace 
na hranicích.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

PŘÍLOHA Č. 2 
 

Zvolené strategie 

Zvolená strategie Přínos strategie 

Rekonstrukce budovy 

Vznikne v 1.NP restaurace s varnou a 

veškerým sociálním a technickým zázemím, 

v rámci úpravy 2.NP vzniknou hotelové 

pokoje. Součástí je přístavba hotelového 

zázemí a hotelových pokojů, přípojka 

splaškové kanalizace na veřejný řad, 

zpevněné parkovací a příjezdové 

komunikace, rampa pro invalidní občany 

(OTTP), dětský koutek s prolézačkami, 

posezení s ohništěm a grilem, sauna, 

oplocení . 

Zajištění vybavení objektu 

Poskytnutí komplexních sluţeb v oblasti 

cestovního ruchu: certifikované ubytování, 

kvalitní stravovací sluţby, příjemné 

prostředí, rozmanité sportovní aktivity, 

moţnosti relaxace (viz podkapitola 4.3.1 

Produkt) 

Zaměstnání kvalitních zaměstnanců Nabídka kvalitních a úplných sluţeb 

Rozvoj informací pro návštěvníky 

Lepší znalost prostředí, lepší orientace 

v okolí, moţnost návštěv nejrůznějších 

památek, moţnost propagace jiných firem 

v hotelu, propagace památek apod. 

Zajištění propagace hotelu Přísun návštěvníků – rozvoj CR v regionu 

Pozitivní vliv na životní prostředí 

Pouţití tepelného čerpadla, vysázení min. 10 

stromů v okolí hotelu, vyuţití sluneční 

kolektorů na část spotřebované energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

PŘÍLOHA Č. 3 
 

Průběh nákladů v investiční fázi 

Položka 
Počet 

kusů 
Částka  

Celkem bez 

DPH 
DPH 

Celkem 

včetně DPH 
I. etapa II. etapa 

Stavební část nákladů 

Rekonstrukce     14 937 018 2838033 17 775 051 6749008 11 026 044 

Demolice (odbourání skladu a 

schodišťového traktu     146 891 27909,29 174 800 174800   

Stavební úpravy stávajícího 

objektu      6 134 523 1165559,4 7 300 082 3200888 4099195 

Přístavba (včetně tepelného 

čerpadla a klimatizace s 

rekuperací, vířivky a sauny) 

hotelového zázemí     5 813 253 1104518,1 6 917 771 2962144 3955627 

Přístavba zásobovacího boxu     210 119 39922,61 250 042 250042   

Přeloţky inţenýrských sítí     92 533 17581,27 110 114 110114   

Přípojky inţenýrských sítí     42 874 8146,06 51 020 51020   

Zpevněné plochy, oplocení     799 203 151848,57 951 052   951052 

Interiéry a vybavení nábytkem     1 697 622 322548,18 2 020 170    2020170 

Pokoje (15x) 

Nábytek:součástí položky 

Interiéry a vybavení nábytkem               

Dekorace               

Závěs 1 3 000 3 000 570 3 570    3570 

Záclona 1 1 000 1 000 190 1 190    1190 

Garnyţ 1 1 000 1 000 190 1 190    1190 

Obraz 2 300 600 114 714    714 

Elektronika       0 0    0 

TV 1 3 300 3 300 627 3 927    3927 

Rádio 1 700 700 133 833    833 

Minibar 1 2 500 2 500 475 2 975    2975 

Telefon 1 700 700 133 833    833 

Doplňky       0 0    0 

Trezor 1 2 500 2 500 475 2 975    2975 

Ramínka 3 100 300 57 357    357 

Koupelna: základní vybavení 

součástí stavební části nákladů       0 0    0 

Fén 1 800 800 152 952    952 

Stolek se zrcadlem 1 8 000 8 000 1520 9 520    9520 

Celkem za 1 pokoj     24 400 4636 29036    29036 

Vybavení 15 pokojů     366 000 69540 435540    435540 

Kuchyně 

Nábytek:               

Nábytková skříň 1 240 000 240 000 45600 285 600    285600 

Sanita-součástí stavební části 

nákladů       0 0    0 

Technologie:některá 
technologie součástí stavební 

části nákladů       0 0    0 

Myčka na nádobí 2 9 500 19 000 3610 22 610    22610 

Výrobník ledu 1 9 000 9 000 1710 10 710    10710 



 

   

Lednička 4 12 000 48 000 9120 57 120    57120 

Mrazák 4 8 000 32 000 6080 38 080    38080 

Kráječ 1 2 800 2 800 532 3 332    3332 

Mlýnek 1 2 000 2 000 380 2 380    2380 

Mixér 1 3 000 3 000 570 3 570    3570 

Řezač 1 3 000 3 000 570 3 570    3570 

Výrobník palačinek 4 1 500 6 000 1140 7 140    7140 

Mikrovlná trouba 1 4 500 4 500 855 5 355    5355 

Základní sada nádobní a noţů     45 000 8550 53 550    53550 

Drobné vybavení     25 000 4750 29 750    29750 

Vybavení kuchyně     439 300 83467 522 767    522767 

Stravovací a zábavná část 

Nábytek:               

Vitríny s bodovými světly 8 2 500 20 000 3800 23 800    23800 

Věšák  2 1 500 3 000 570 3 570    3570 

Stojan na deštníky 2 900 1 800 342 2 142    2142 

Technologie       0 0    0 

Stroj na kávu a čaj 1 135 000 135 000 25650 160 650    160650 

Chladící vitrína 1 28 000 28 000 5320 33 320    33320 

Pokladní systém - hardware 1 70 000 70 000 13300 83 300    83300 

Pokladní systém - software 1 60 000 60 000 11400 71 400    71400 

Ozvučení (CD, repro) 1 45 000 45 000 8550 53 550    53550 

Společenské hry       0 0    0 

Kulečníkový stůl 1 25 000 25 000 4750 29 750    29750 

Stolní fotbal 2 6 000 12 000 2280 14 280    14280 

Šipky 1 2 000 2 000 380 2 380    2380 

Drobné vybavení (tácy,…)     10 000 1900 11 900    1190 

Vybavení stravovací a 

zábavné části     411 800 78242 490 042    490042 

Lobby, recepce 

Nábytek:               

Komoda 1 12 000 12 000 2280 14 280    14280 

Skříň - knihovna 1 14 500 14 500 2755 17 255    17255 

PC - do internetové místnosti 1 35 000 35 000 6650 41 650    41650 

Drobné vybavení (vázy, 

svíčky…)     15 000 2850 17 850    17850 

Elektronika     0 0 0    0 

TV 1 24 000 24 000 4560 28 560    28560 

Lampa stojací 1 3 500 3 500 665 4 165    4165 

Vybavení lobby, recepce     104 000 19760 123 760    123760 

Sportovní a relax část 

Horská kola 5 6 500 32 500 6175 38 675    38675 

Tenisové rakety 4 2 800 11 200 2128 13 328    13328 

Drobné vybavení     12 000 2280 14 280    14280 

TV 1 8 500 8 500 1615 10 115    10115 

Masáţní křeslo 1 12 000 12 000 2280 14 280    14280 

Drobné vybavení     15 000 2850 17 850    17850 

Vybavení sportovní a relax 

části     91 200 17 328 108 528    108528 

Spotřební materiál 

Sklo, talíře, šálky     25 000 4750 29 750    29750 

Povlečení, peřiny, deky     35 000 6650 41 650    41650 

Čistící prostředky, hygienické 

potřeby     5 000 950 5 950    5950 



 

   

Svíčky, dekorace     3 000 570 3 570    3570 

Ručníky, osušky     10 000 1900 11 900    11900 

Spotřební materiál celkem     78 000 14820 92 820    92820 

Publicita projektu 

Pamětní deska     3 000 570 3 570    3570 

Publicita projektu     3 000 570 3 570    3570 

Rezerva, úroky 

Rezerva     119 001   119001 39667 79334 

úroky na dobu realizace 

projektu     443 300   443 300 153633 289666 

CELKEM     16 992 619 3 121 760 20 114 379 6 942 308 13 172 071 

 

 
Celkem Uznatelné 16 430 318 

Celkem Neuznatelné 3 684 061 

  

Dotace z ERDF (35%) 5 750 611 

Dotace z rozpočtu kraje (15%) 2 464 548 

Vlastní zdroje ţadatele (50%) 8 215 159 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

PŘÍLOHA Č. 4 
 

Průběh nákladů a výnosů v provozní fázi 

Výnosy Sezónnost Částka v Kč Náklady 
Druh 

nákladu 

Částka 

v Kč 

Příjmy z ubytování 

v sezóně 

1 530 000,- Mzdové 

fixní 

náklady 

1 393 200,- 

Příjmy ze stravování 261 000,- Poplatky OSA 3 600,- 

Příjmy z pronájmů  68 800,- 

Poplatek za napojení 

alarmu na pul 

bezpečnostní sluţby 

10 200,- 

Příjmy z ubytování 

mimo sezónu 

1 680 000,- pojistka 22 200,- 

Příjmy ze stravování 188 400,- 

Telekomunikační 

sluţby vč. stálého 

připojení na internet 

variabilní 

náklady 

35 000,- 

Příjmy z pronájmů  137 600,- topení 200 000,- 

   elektřina 100 000,- 

   Odvoz odpadů 9 600,- 

   Opravy, údrţba 70 000,- 

 
 

 
Reţijní náklady 

(praní, čist. pr. atd.) 
50 000,- 

   Propagace 50 000,- 

Celkem  3 865 800,- Celkem  1 943 800,- 

Výnos  1 922 000,-    

Pro další roky dochází ke zvýšení výnosu o 7% aţ do roku 2018, v roce 2019 dojde ke 

zvýšení o 5% aţ do roku 2029 a tato částka zůstává stejná aţ do roku 2050 – zvyšování je 

uváděno z důvodů očekávaného růstu poptávky s růstem známosti Hotelu Slezská Harta 

 

V sezóně (leden, únor, červenec, srpen) 

Příjmy z ubytování: 17 hostů x 750Kčx 30 dní = 382 500,-Kč  

Příjmy ze stravování: 60 obědů x 50Kč x 30 dní = 90 000, při 50% marţi zisk 45 000,- Kč 

15 večeří x 90Kč x 30 dní = 40 500Kč, při 50% marţi zisk 20 250,- Kč 

Příjmy z pronájmů: Salonek 2x týdně = 2 x 400Kč x 4 týdny = 3 200,-Kč, Fitness 60Kč x 5 

hostů x 30 dní = 9 000,-Kč, Horská kola, tenis = 5 000,-Kč 

 

Mimo sezónu (ostatních 8 měsíců) 

Příjmy z ubytování: 14 hostů x 500Kč x 30dní = 210 000,-Kč 

Příjmy ze stravování: 17 obědů x 50Kč x 30 dní = 25 500Kč, při 50% marţi zisk 12 750,- Kč 

8 večeří x 90 Kč x 30 dní = 21 600Kč, při 50% marţi zisk 10 800,-Kč 

Příjmy z pronájmů: Salonek 2x týdně = 2x 400Kč x 4 týdny = 3 200,-Kč, Fitness 60Kč x 5 

hostů x 30 dní = 9 000,-Kč, horská kola, tenis = 5 000,- Kč 

 

Rozpis výnosů a nákladů v čase, Rozpis nákladů na jednotlivé roky provozu – fixní náklady, 

Rozpis nákladů na jednotlivé roky provozu – variabilní náklady  -  jsou součástí Přílohy č.5 



 

   

PŘÍLOHA Č. 5 
 

Rozpis výnosů a nákladů v čase:  

Rok výnos Fixní N Variabilní N suma N Výnos-Náklad 

2011 0 0 0 0 0 

2012 2 685 150 1 071 900 385 950 1 457 850 1 227 300 

2013 3 865 800 1 429 200 514 600 1 943 800 1 922 000 

2014 4 136 406 1 429 200 591 790 2 020 990 2 115 416 

2015 4 425 954 1 429 200 650 969 2 080 169 2 345 785 

2016 4 735 770 1 649 243 716 066 2 365 309 2 370 461 

2017 5 067 274 1 649 243 787 672 2 436 915 2 630 359 

2018 5 421 983 1 649 243 866 440 2 515 683 2 906 300 

2019 5 801 522 1 876 690 953 084 2 829 774 2 971 748 

2020 6 207 628 1 876 690 1 048 392 2 925 082 3 282 546 

2021 6 642 162 1 876 690 1 153 231 3 029 921 3 612 241 

2022 7 107 113 2 008 058 1 268 554 3 276 613 3 830 500 

2023 7 462 468 2 008 058 1 395 410 3 403 468 4 059 000 

2024 7 835 591 2 008 058 1 534 951 3 543 009 4 292 582 

2025 8 227 370 2 190 560 1 688 446 3 879 006 4 348 364 

2026 8 638 739 2 190 560 1 857 291 4 047 851 4 590 888 

2027 9 070 676 2 190 560 1 950 155 4 140 715 4 929 961 

2028 9 524 210 2 380 650 2 047 663 4 428 313 5 095 897 

2029 10 000 420 2 380 650 2 150 046 4 530 696 5 469 724 

2030 10 500 441 2 380 650 2 257 548 4 638 198 5 862 243 

2031 11 025 463 2 499 683 2 370 426 4 870 108 6 155 355 

2032 11 576 736 2 499 683 2 488 947 4 988 629 6 588 107 

2033 - 

2056 
12 155 573 2 499 683 2 613 394 5 113 077 7 042 496 

 

Rozpis nákladů na jednotlivé roky provozu – fixní náklady 

Rok mzdy Popl. OSA Popl. alarm pojistka 

2011 0 0 0 0 

2012 1 044 900 2 700 7 650 16 650 

2013 1 393 200 3 600 10 200 22 200 

2014 1 393 200 3 600 10 200 22 200 

2015 1 393 200 3 600 10 200 22 200 

2016 1 606 543 4 800 15 300 22 600 

2017 1 606 543 4 800 15 300 22 600 

2018 1 606 543 4 800 15 300 22 600 

2019 1 825 690 6 800 21 200 23 000 

2020 1 825 690 6 800 21 200 23 000 

2021 1 825 690  6 800 21 200 23 000 

2022 1 948 858 8 900 26 300 24 000 

2023 1 948 858 8 900 26 300 24 000 

2024 1 948 858 8 900 26 300 24 000 

2025 2 125 260 12 300 28 500 24 500 

2026 2 125 260 12 300 28 500 24 500 

2027 2 125 260 12 300 28 500 24 500 

2028 2 308 150 15 800 32 000 24 700 

2029 2 308 150 15 800 32 000 24 700 

2030 2 308 150 15 800 32 000 24 700 

2031 2 453 283 18 200 34 000 24 800 



 

   

2032 2 453 283 18 200 34 000 24 800 

2033 - 

2056 
2 453 283 18 200 34 000 24 800 

 

Rozpis nákladů na jednotlivé roky provozu – variabilní náklady 

Rok Telekom. topení elektřina odpady Opravy, údržba Režijní N propagace 

2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 26 250 150 000 75 000 7 200 52 500 37 500 37 500 

2013 35 000 200 000 100 000 9 600 70 000 50 000 50 000 

2014 41 500 230 000 115 730 12 560 80 000 57 000 55 000 

2015 48 500 250 000 123 620 15 300 93 000 62 000 58 549 

2016 53 635 280 000 135 200 18 450 102 000 64 000 62 781 

2017 58 820 310 000 148 300 22 350 114 000 68 600 65 602 

2018 64 937 340 000 163 200 28 800 125 200 73 800 70 503 

2019 70 652 370 600 182 300 32 500 136 800 79 600 80 632 

2020 81 000 423 000 200 500 38 400 143 600 81 000 80 892 

2021 89 600 456 200 220 000 43 500 154 800 95 000 94 131 

2022 98 700 489 900 250 000 48 600 162 300 108 600 110 454 

2023 109 600 523 000 275 000 56 700 195 800 118 700 116 610 

2024 125 800 568 000 295 000 68 700 220 300 133 900 123 251 

2025 148 900 598 00 325 000 78 000 245 800 152 800 139 946 

2026 162 600 635 800 362 000 95 000 278 000 171 500 152 391 

2027 173 500 665 200 375 000 116 000 280 000 181 600 158 855 

2028 185 600 678 900 396 000 132 000 300 000 192 300 162 863 

2029 195 800 699 000 415 000 151 200 320 000 201 650 167 396 

2030 202 600 710 000 431 000 168 300 335 000 212 300 198 348 

2031 224 800 732 000 451 000 182 500 362 000 219 600 198 526 

2032 231 600 748 000 468 000 203 400 384 000 235 000 218 947 

2033 - 

2056 
248 700 762 000 485 000 224 000 402 000 251 000 240 694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

PŘÍLOHA Č. 6   Tabulka finanční analýzy 
 

Finanční analýza pro projekt "Rozšíření turistické infrastruktury v mikroregionu Slezská Harta" 

Vývoj čisté současné hodnoty - I.varianta - diskontní sazba 5%, s dotací   

Rok Rok 
Provozní 

výnos 

Investiční 

náklady 

Náklady 

úvěru 
Dotace Inflace 

Kumulovaná 

inflace 

Diskontní 

faktor 

Diskontovaný 

CF 

Kumulovaný 

CF 

2011 0 0 15 834 216 337 425 2 835 717,5 1 1 1 -13 335 924 -13 335 924 

2008 1 1227300 3 836 864 403 700 5 379 441,5 1,03 1,03 1,05 2 321 107 -11 014 816 

2009 2 1 922 000   350 900  1,03 1,0609 1,103 1 511 819 -9 502 997 

2010 3 2 115 416   298 100   1,03 1,092727 1,158 1 715 435 -7 787 563 

2011 4 2 345 785   245 300   1,03 1,12550881 1,216 1 944 963 -5 842 600 

2012 5 2 370 461   192 500   1,03 1,159274074 1,276 1 978 289 -3 864 311 

2013 6 2 630 359   139 700   1,03 1,194052297 1,340 2 219 227 -1 645 084 

2014 7 2 906 300   86 900   1,03 1,229873865 1,407 2 464 292 819 209 

2015 8 2 971 748   34 100   1,03 1,266770081 1,477 2 518 739 3 337 948 

2016 9 3 282 546   550   1,03 1,304773184 1,551 2 760 383 6 098 331 

2017 10 3 612 241      1,03 1,343916379 1,629 2 980 272 9 078 603 

2018 11 3 830 500       1,03 1,384233871 1,710 3 100 150 12 178 753 

2019 12 4 059 000       1,03 1,425760887 1,796 3 222 509 15 401 262 

2020 13 4 292 582       1,03 1,468533713 1,886 3 343 040 18 744 302 

2021 14 4 348 364       1,03 1,512589725 1,980 3 321 979 22 066 281 

2022 15 4 590 888       1,03 1,557967417 2,079 3 440 453 25 506 734 

2023 16 4 929 961       1,03 1,604706439 2,183 3 624 184 29 130 918 

2024 17 5 095 897       1,03 1,652847632 2,292 3 674 814 32 805 733 

2025 18 5 469 724       1,03 1,702433061 2,407 3 869 261 36 674 994 

2026 19 5 862 243       1,03 1,753506053 2,527 4 067 939 40 742 933 

2027 20 6 155 355       1,03 1,806111235 2,653 4 189 977 44 932 909 

2028 21 6 588 107       1,03 1,860294572 2,786 4 399 133 49 332 042 

2029 22 7 042 496       1,03 1,916103409 2,925 4 612 974 53 945 016 

2030 23 7 042 496       1,03 1,973586511 3,072 4 525 108 58 470 123 

2031 24 7 042 496       1,03 2,032794106 3,225 4 438 915 62 909 039 

2032 25 7 042 496       1,03 2,09377793 3,386 4 354 364 67 263 403 

2033 26 7 042 496       1,03 2,156591268 3,556 4 271 424 71 534 827 

2034 27 7 042 496       1,03 2,221289006 3,733 4 190 064 75 724 891 

2035 28 7 042 496       1,03 2,287927676 3,920 4 110 253 79 835 143 

2036 29 7 042 496       1,03 2,356565506 4,116 4 031 962 83 867 106 

2037 30 7 042 496       1,03 2,427262471 4,322 3 955 163 87 822 269 

2038 31 7 042 496       1,03 2,500080345 4,538 3 879 827 91 702 095 

2039 32 7 042 496       1,03 2,575082756 4,765 3 805 925 95 508 020 

2040 33 7 042 496       1,03 2,652335238 5,003 3 733 431 99 241 452 

2041 34 7 042 496       1,03 2,731905296 5,253 3 662 318 102 903 770 

2042 35 7 042 496       1,03 2,813862454 5,516 3 592 560 106 496 330 

2043 36 7 042 496       1,03 2,898278328 5,792 3 524 130 110 020 460 

2044 37 7 042 496       1,03 2,985226678 6,081 3 457 004 113 477 464 

2045 38 7 042 496       1,03 3,074783478 6,385 3 391 156 116 868 620 

2046 39 7 042 496       1,03 3,167026983 6,705 3 326 563 120 195 183 

2047 40 7 042 496       1,03 3,262037792 7,040 3 263 200 123 458 383 

2048 41 7 042 496       1,03 3,359898926 7,392 3 201 043 126 659 426 

2049 42 7 042 496       1,03 3,460695894 7,762 3 140 071 129 799 498 

2050 43 7 042 496       1,03 3,56451677 8,150 3 080 260 132 879 758 

2051 44 7 042 496       1,03 3,671452273 8,557 3 021 589 135 901 347 

2052 45 7 042 496       1,03 3,781595842 8,985 2 964 035 138 865 381 



 

   

 

Finanční analýza pro projekt "Rozšíření turistické infrastruktury v mikroregionu Slezská 

Harta" 

Vývoj čisté současné hodnoty - III.varianta - diskontní sazba 5%, bez dotace, bez inflace   

Rok Rok 
Provozní 

výnos 

Investiční 

náklady 

Náklady 

úvěru 

Diskontní 

faktor 
Diskontovaný CF Kumulovaný CF 

2007 0 0 15 834 216 337 425 1 -16 171 641 -16 171 641 

2008 1 1227300 3 836 864 403 700 1,05 -2 869 775 -19 041 416 

2009 2 1 922 000   350 900 1,103 1 425 034 -17 616 382 

2010 3 2 115 416   298 100 1,158 1 569 866 -16 046 516 

2011 4 2 345 785   245 300 1,216 1 728 074 -14 318 442 

2012 5 2 370 461   192 500 1,276 1 706 490 -12 611 953 

2013 6 2 630 359   139 700 1,340 1 858 568 -10 753 385 

2014 7 2 906 300   86 900 1,407100423 2 003 695 -8 749 690 

2015 8 2 971 748   34 100 1,477455444 1 988 316 -6 761 374 

2016 9 3 282 546   550 1,551328216 2 115 604 -4 645 770 

2017 10 3 612 241    1,628894627 2 217 602 -2 428 167 

2018 11 3 830 500     1,710339358 2 239 614 -188 553 

2019 12 4 059 000     1,795856326 2 260 203 2 071 650 

2020 13 4 292 582     1,885649142 2 276 448 4 348 097 

2021 14 4 348 364     1,979931599 2 196 219 6 544 317 

2022 15 4 590 888     2,078928179 2 208 296 8 752 613 

2023 16 4 929 961     2,182874588 2 258 472 11 011 085 

2024 17 5 095 897     2,292018318 2 223 323 13 234 408 

2025 18 5 469 724     2,406619234 2 272 783 15 507 191 

2026 19 5 862 243     2,526950195 2 319 889 17 827 079 

2027 20 6 155 355     2,653297705 2 319 889 20 146 968 

2028 21 6 588 107     2,78596259 2 364 751 22 511 719 

2029 22 7 042 496     2,92526072 2 407 476 24 919 195 

2030 23 7 042 496     3,071523756 2 292 835 27 212 030 

2031 24 7 042 496     3,225099944 2 183 652 29 395 682 

2032 25 7 042 496     3,386354941 2 079 669 31 475 350 

2033 26 7 042 496     3,555672688 1 980 637 33 455 987 

2034 27 7 042 496     3,733456322 1 886 321 35 342 308 

2035 28 7 042 496     3,920129138 1 796 496 37 138 804 

2036 29 7 042 496     4,116135595 1 710 949 38 849 752 

2037 30 7 042 496     4,321942375 1 629 475 40 479 227 

2038 31 7 042 496     4,538039494 1 551 881 42 031 108 

2039 32 7 042 496     4,764941469 1 477 982 43 509 090 

2040 33 7 042 496     5,003188542 1 407 602 44 916 691 

2041 34 7 042 496     5,253347969 1 340 573 46 257 264 

2042 35 7 042 496     5,516015368 1 276 736 47 534 000 

2043 36 7 042 496     5,791816136 1 215 939 48 749 940 

2044 37 7 042 496     6,081406943 1 158 037 49 907 977 

2045 38 7 042 496     6,38547729 1 102 893 51 010 870 

2046 39 7 042 496     6,704751154 1 050 374 52 061 244 

2047 40 7 042 496     7,039988712 1 000 356 53 061 600 

2048 41 7 042 496     7,391988148 952 720 54 014 320 

2049 42 7 042 496     7,761587555 907 353 54 921 673 

2050 43 7 042 496     8,149666933 864 145 55 785 818 

2051 44 7 042 496     8,55715028 822 996 56 608 813 

2052 45 7 042 496     8,985007793 783 805 57 392 619 



 

   

PŘÍLOHA  Č. 7 

 

 

Cash - flow 

Příjmy v investiční fázi 0 

Výdaje v investiční fázi 20 114 379,- 

Příjmy v provozní fázi (pro první rok 

úplného provozu – 2009) 
3 865 800,- 

Výdaje v provozní (pro první rok úplného 

provozu – 2009) 
1 943 800,- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

PŘÍLOHA Č. 8   

 

Rizikové faktory projektu, jejich intenzita, pravděpodobnost a opatření k jejich minimalizaci 

Rizikový faktor 

Intenzita 

negativní

ho vlivu 

Pravděpodob

nost výskytu 

Opatření k minimalizaci 

rizikového faktoru 
Faktor 

Předinvestiční fáze: 
Nedostatky 

v připravenosti  projektu 

k realizaci 

2 Riziko přítomno 

Kvalitně připravený projekt, 

dlouhodobá příprava projektu, 

důkladná analýza 

POZ 

TF 

Nekvalitně zpracovaná 

projektová dokumentace 

pro ţádost o dotaci ze 

SROP 

2 Riziko přítomno 

Profesionální a vysoce kompetentní 

projektový tým, Pravidelné 

konzultace s krajským úřadem  

POZ 

 

Termínové riziko – 

vzhledem k termínu 

výzvy pro GS 4.2.2 

Podpora  místní 

infrastruktury pro 

cestovní ruch 2006 

1 
Riziko aktuálně 

přítomno 

Kvalitní harmonogram   přípravných 

prací a realizace projektu,  

Profesionální a vysoce kompetentní 

projektový tým, Konzultace 

s krajským úřadem 

POZ 

TF 

Problémy s finanční 

připraveností projektu k 

realizaci 

1 
Riziko aktuálně 

přítomno 

Kromě vlastních zdrojů  dopředu 

zajištěné finanční prostředky např. 

formou úvěru 

FF 

Problémy se zajištěním 

partnerských smluv 
2 

Riziko aktuálně 

přítomno 

Jasná, včasná a důkladná 

komunikace s potencionálními 

partnery 

POZ 

PF 

Špatně provedené 

výběrové řízení 
2 

Riziko aktuálně 

přítomno 

Přesná zadávací dokumentace 

Oslovení dostatečného počtu 

dodavatelů 

Komunikace s KÚ 

VZ 

POZ 

TF 

Investiční fáze: 

Skryté vícenáklady 

v souvislosti s realizací 

projektu (např. nutnost 

pořízení novějších 

materiálů, zařízení atd.) 

2 Riziko přítomno 

Moţnost realizovat omezenější 

rozsah činností 

Rezerva rozpočtu realizačního 

projektu 

Vyuţití krajní moţnosti ţádat 

povolení změny řídící orgán SROP 

Kvalitně provedené výběrové řízení 

Kvalitní realizační tým 

POZ 

VZ  

FF 

TF 

Nepřidělení dotace 1  Riziko přítomno 

Připravení projektu přesně dle 

podmínek programu SROP, 

podopatření 4.2.2 Podpora místní 

infrastruktury pro cestovní ruch 2006 

POZ 

FF 

PF 

Investice nesplňující 

poţadavky na kvalitu 
2 

Minimální 

přítomnost rizika 

Výběr kvalitního renomovaného 

dodavatele 

Přesná a jasná definice poţadavků 

VZ 

TF 

Problémy se závěrečným 

vyúčtováním 
1 

Riziko trvale 

přítomno 

Kvalitní práce projektového týmu 

Pečlivě provedené výběrové řízení 

Dobře podaná závěrečná zpráva 

POZ 

FF 

VZ 

TF 

Nedodrţení termínu 

dokončení realizace 

projektu 

1 Riziko přítomno 

Pečlivé zadávací podmínky pro 

výběrové řízení 

Kvalitní smlouvy s dodavateli 

Pravidelné kontroly v průběhu 

realizace projektu 

Kvalitní práce projektového týmu na 

POZ 

VZ 

TF 



 

   

projektu 

Nepříznivé klimatické 

podmínky 
2 

Riziko stále 

přítomno 

Naplánování venkovních stavebních 

prací na měsíce s menším rizikem 

klimatických změn 

POZ 

TF 

Provozní fáze: 

Problémy se zahájením 

provozu 
2 Riziko přítomno 

Dokončení realizace projektu 

v plánovaném termínu 

Zajištění kvalitních pracovníků a 

jejich zapracování 

Precizní organizace provozovatele 

POZ 

FF 

VZ 

PR 

PF 

Problémy se zaměstnanci 2 Riziko přítomno 
Jasně a přesně stanovené podmínky 

práce, ocenění práce. 

POZ 

FF 

Nezájem klientů 1 Riziko přítomno 
Precizně připravená propagace 

Kvalitní sluţby 

PR 

Odstoupení partnerů od 

smluv 
1 

Riziko trvale 

přítomno 
Kvalitní partnerské smlouvy 

PR 

POZ 

Nesplnění 

monitorovacích 

ukazatelů , ke kterým se 

investor zavázal 

v ţádosti ELZA a ve 

smlouvě o dotaci 

1 
Riziko trvale 

přítomno 

Pečlivý výběr monitorovacích 

ukazatelů 

Uváţlivá kvantifikace 

monitorovacích ukazatelů v souladu 

s reálným projektem 

 

POZ 

PR 

 

- intenzita rizikového faktoru (RF) posuzuje faktor z hlediska jeho vlivu na úspěšnou 

realizaci/provoz projektu: 

 

1 - zásadní vliv RF 

2 - významný vliv RF 

3 - podružný vliv RF 

 

Vysvětlení zkratek faktorů: 

PF: právní faktor – vlastnické vztahy 

VZ: veřejné zakázky  

POZ: personálně – organizační zajištění 

TF: technický faktor 

FF: finanční faktor – prostředků na spolufinancování 

PR: provozní rizika – nedostatečná poptávka po sluţbách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

PŘÍLOHA Č. 9 
 
Dotazník penziony 

        

DOTAZNÍK 
Potřeba rozvoje turistické infrastruktury v Mikroregionu Slezská 

Harta 

    

Informace o dotazovaném zařízení:   

Zařízení:       

Zodpovědná osoba:   Funkce:   

    

Dotazovatel:   Datum:   

    Místo výzkumu:   

    

    

    

Jaká je obsazenost Vašeho zařízení? 

% v sezóně:   
% mimo 
sezónu:   

    

Poskytujete ve Vašem zařízení stravování? 

ANO:   NE:   

    

Uvítali by jste vznik zařízení poskytujícího stravování? 

ANO:   NE:   

    

V případě, že by v okolí vzniklo zařízení zajišťující pro Vaše hosty 
stravování, znamenalo by to podporu Vašeho podnikání a vyšší počet 

hostů ve Vašem zařízení? 

ANO:   NE:   

    

Chybí v Mikroregionu Slezská Harta zařízení nabízející turistům 
komplexní služby včetně ubytování a stravování? 

ANO:   NE:   

    

Podpis:   

        

    

 



 

   

 
Dotazník lidé 

        

DOTAZNÍK 
Anketa mezi návštěvníky Mikroregionu Slezská Harta 

    

Informace o dotazovaném:   

Příjmení:   Jméno:   

Ulice:   Město:   

Stát:   PSČ:   

Věk:       

    

Dotazovatel:   Datum:   

    Místo výzkumu:   

    

    

    

Na kolik dní se plánujete 
zdržet v Mikroregionu 

Slezská Harta?   

    

Z jakého důvodu se 
nezdržíte déle?   

    

Chybí Vám hotelové zařízení, které by nabízelo 
komplexní služby včetně stravování a ubytování? 

  

    

Využil (a) by jste služeb takového zařízení? 

  

    

Podpis:   

        

 

 

 

 

 

 



 

   

PŘÍLOHA Č. 10  

 
Propagační loga (včetně loga samotného hotelu), internetové bannery, inzeráty do médií, 

návrh plakátu pro historickou akci 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Internetové bannery 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Inzeráty do médií 

 

 
 

 

 

 

 



 

   

Logo Hotelu Slezská Harta 

 

 
 

Příklad plakátu na historickou akci 

 

 


