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1 Úvod 

 Česká republika se 1. května 2004 stala součástí společenství vyspělých zemí jménem 

Evropská unie. Od prvopočátku byla cílem tohoto integračního celku starost o evropské, méně 

rozvinuté regiony, jelikož ekonomické i sociální rozdíly vzniklé působením různých tržních 

sil Společenství oslabovaly. S postupným rozšiřováním Evropského společenství, později 

Evropské unie, docházelo k formování politiky hospodářské a sociální soudržnosti, respektive 

politiky regionální. Její realizace probíhá na národní úrovni prostřednictvím výdajů  

ze strukturálních fondů. V rámci programovacího období 2007 – 2013 jsou jimi Evropský 

fond regionální rozvoje, Evropský sociální fond a také Fond soudržnosti. 

 Svým vstupem do Evropské unie získala Česká republika oprávnění z těchto fondů 

čerpat. V současném programovacím období se jedná o částku 26,7 miliard eur, což  

je v přepočtu na jednoho obyvatele dosud nejvyšší alokovaná částka. Aby mohly být tyto 

prostředky co nejúčelněji využity, bylo třeba vypracovat strukturu operačních programů 

dojednaných s Evropskou komisí a zajistit dostatečnou absorpční kapacitu. 

 Tato diplomová se zabývá možností využití strukturálních fondů na vybrané sportovní 

zařízení v Moravskoslezském kraji. Předpokladem získání dotace je kvalitně zpracovaný 

projekt předložený Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko na základě 

příslušné výzvy, v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 

Prostřednictvím tohoto programu je žadatel oprávněn čerpat finanční prostředky 

z Evropského fondu regionálního rozvoje. Projekt bude realizován na území statutárního 

města Ostravy, v městském obvodu Michálkovice, jehož úřad je současně také překladatelem 

žádosti o dotaci. Toto téma bylo vybráno ze dvou důvodů. Prvním z nich je stále větší 

sledovanost problematiky čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské 

unie ze strany všeobecné veřejnosti, druhým naopak nedostupnost sportovních zařízení široké 

veřejnosti, především dobrovolným hasičům, zejména z důvodu vysoké ceny pronájmu.

 Cílem diplomové práce je charakterizovat metodiku tvorby projektů 

spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, včetně její aplikace na konkrétní 

projektový záměr uskutečněný v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 

K naplnění tohoto cíle bude využito situační analýzy Moravskoslezského kraje, zejména 

v oblasti rozvoje sportu.  

 Vzhledem k objemové náročnosti tohoto tématu, nebudou v diplomové práci 

zachyceny všechny kroky potřebné ke komplexnímu zhodnocení projektu, například územní 

plánování, stavební řízení, dopady projektu na životní prostředí a podobně. Pozornost bude 
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věnována oblastem, jež zdůrazňují potřebnost realizace tohoto projektu a jeho jednotlivým 

částem stanoveným příslušnou metodickou příručkou. 

 V diplomové práci budou využity metody socioekonomické deskripce, v praktické 

části následně metody analýzy a syntézy. 

 Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se bude zabývat řízením 

projektů a metodikou tvorbou projektů ze strukturálních fondů Evropské unie. Hlavní část této 

kapitoly bude tvořit popis jednotlivých částí projektového záměru. Druhá kapitola bude 

zaměřena na stručnou charakteristiku Regionálního operačního program Moravskoslezsko, 

druhá polovina kapitoly pak obsahuje situační analýzu Moravskoslezského kraje  

se zaměřením na rozvoj sportu, konkrétně sportu požárního. Situační analýza se stane 

podkladem ke zpracování poslední kapitoly diplomové práce zabývající se návrhem 

konkrétního projektu s názvem „Výstavba sportovního a kulturního zázemí v areálu hasičské 

zbrojnice v Ostravě – Michálkovicích“.  
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2 Projektové řízení a metodika tvorby projektů 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské 
unie 

 Regionální politika je Projektové upravena články 174 až 178 Hlavy XVIII Smlouvy  

o fungování Evropské unie a jejím cílem je posílení hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti, tedy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a snížení zaostalosti 

nejvíce znevýhodněných regionů. Evropská unie (dále jen EU) podporuje dosahování těchto 

cílů pomocí strukturálních fondů, Evropské investiční banky a jiných dostupných finančních 

nástrojů. V tomto směru je Evropská komise povinna každé tři roky předkládat Evropskému 

parlamentu, Radě Evropské unie, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 

zprávu o pokroku dosažení výše uvedených cílů.  

 V počátcích evropské integrace nebyla regionální politice věnována přílišná pozornost, 

budování Společenství bylo zaměřeno zejména na výstavbu celní unie, institucionální 

struktury, na položení základů zemědělské, obchodní a dopravní politiky, na podporu 

konjunktury Společenství, na vztahy k třetím zemím i mezi členskými státy, včetně 

přidružených zámořských zemí a území. Protože Společenství přenechávalo na začátku své 

existence aktivitu v oblasti strukturální politiky národním politikám svých šesti členských 

zemí Belgii, Spolkové republice Německo, Francouzské republice, Italské republice, 

Lucemburskému velkovévodství a Nizozemskému království, nevytvářelo, kromě Evropského 

sociálního fondu1 (dále jen ESF) žádné jiné finanční zdroje na její realizaci. Jedním z důvodů 

bylo také to, že mezi tehdejšími členskými zeměmi neexistovaly žádné význačnější územní 

ekonomické rozdíly. Významným krokem v roce 1972 bylo rozšíření Společenství o další 

země – Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irskou republiku a Dánské 

království. Rozšířením vznikly významnější diference v územní ekonomické výkonnosti nebo 

silné regionální disparity. První zmínku o regionální politice lze nalézt v Memorandu Komise 

Radě „O koordinaci hospodářských politik a spolupráci v měnových otázkách uvnitř 

Společenství“ z 12. února 1969. 4. května 1973 předložila Komise Radě „Zprávu  

o regionálních problémech v rozšířeném Společenství“ takzvané Thomsonově zprávě, na 

jejímž základě bylo na summitu Evropské rady konané v říjnu 1972 projednáno zřízení 

Evropského fondu regionálního rozvoje (dále jen ERDF), ve kterém by se měly finanční 

prostředky soustřeďovat a dále přerozdělovat ve prospěch ekonomicky slabších zemí. ERDF 

byl založen v roce 1975. První revizí Římských smluv a podstatným posunem v existenci 

                                                 
1 ESF byl založen v roce 1957 pro řešení problémů na trhu práce. 
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strukturální politiky byl Jednotný evropský akt, jenž přinesl zesílení kompetencí a vlivu 

evropských institucí a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi a institucemi s cílem 

sbližování hospodářských a měnových politik. Pozornost v tomto dokumentu je věnována 

ekonomické a sociální soudržnosti. [2; BOHÁČKOVÁ, HRABÁNKOVÁ]  

 Pozdější podobu regionální a strukturální politiky představoval balíček reformních 

kroků z roku 1988 nesoucí název Delors I, objem prostředků na podporu zaostalých regionů 

byl díky němu téměř zdvojnásoben. Regionální politika byla integrována s částí sociální  

a zemědělské politiky a do Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství 

přibyla „Hlava hospodářská a sociální soudržnost“. Výrazným faktorem, který dále napomohl 

posílené regionální a strukturální politiky, byl podpis Smlouvy o založení Evropské unie, na 

jehož základě došlo k revizi zakladatelských smluv a zakotvení závazku Unie přispívat 

vhodnými prostředky k omezení ekonomické a sociální nerovnováhy. Maastrichtská smlouva 

přinesla zejména změny a doplnění nástrojů evropské regionální politiky, k ESF a ERDF 

přibyly nové nástroje podpory soudržnosti, pro tuto práci je podstatný Fond soudržnosti (dále 

jen FS). Dalším posunem regionální a strukturální politiky na konci 90. let bylo sdělení 

Evropské komise s názvem Agenda 2000. Tento dokument klade důraz na větší koncentraci, 

efektivitu a jednoduchost strukturálních operací. Materiál byl schválen a přijat na summitu 

v Berlíně v roce 1999 a upravoval finanční rámec fondů na období 2000 – 2006. [7; KÖNIG] 

 Pro finanční období 2007 – 2013 se Evropský parlament a Rada Evropské unie v roce 

2006 dohodly na vytvoření tří cílů podpory [8; LACINA A KOL.]: 

1. cíl Konvergence zaměřený na posílení urychlení konvergence nejméně 

rozvinutých regionů v členských zemích; 

2. cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je orientován na posílení 

aktivity regionů, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti; 

3. cíl Evropská územní spolupráce je zaměřen na podporu příhraniční, 

meziregionální a nadnárodní spolupráce.  

 V souladu se strategickými obecnými zásadami je pak každým členským státem 

vypracován vlastní národní referenční strategický rámec, který musí být Evropské komisi 

odevzdán do pěti měsíců od přijetí strategických obecných zásad. Referenční rámec určuje 

strategii členského státu a uvádí seznam operačních programů, které stát hodlá provádět.  

 Politika hospodářské a sociální soudržnosti patří k nejnáročnějším politikám Evropské 

unie (dále jen EU). Ve finančním období 2007 – 2013 na ni bylo vyčleněno 35,6 % 

z celkového objemu všech výdajů rozpočtu, tedy 308 041 mil. eur. Tato finanční pomoc  
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je přidělována pomocí tří strukturálních fondů - Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti. [8; LACINA A KOL.] 

 Evropský fond pro regionální rozvoj, který se zaměřuje na projekty investičního 

charakteru, jako je dopravní infrastruktura, odstraňování ekologických zátěží, rozvoj a obnova 

sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek, výsadba zeleně, podpora inovačního 

potencionálu podnikatelů apod. 

 Evropský sociální fond, jehož prostředky plynou na podporu neinvestičních projektů, 

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

a další skupiny znevýhodněných obyvatel, podpora začínajících osob samostatně výdělečně 

činných, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů apod. 

 Fond soudržnosti (působností nepatří mezi strukturální fondy), jenž byl zřízen v roce 

1993 a je zaměřen na podporu chudších států (nikoliv regionů). Jsou z něj financovány 

investiční projekty se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice, silnice 

I. třídy, železnice aj.) a ochrana životního prostředí.  

 Pro účelné zacílení plateb byl napříč zeměmi Společenství v 70. letech 20. století 

zaveden systém regionálního členění. V současnosti se jedná o srovnávací pětistupňový 

systém. Primárně se jedná o NUTS 1 až 3 (Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques) 

a LAU 1 a 2 (Local Autonomy Unit). Všech pět stupňů je limitováno počtem obyvatel. 

Základní jednotkou pro přidělování regionální pomoci tvoří NUTS 2.2 [8; LACINA A KOL.] 

Tabulka 2.1 Populační ukazatele úrovní NUTS 

Jednotka Minimum obyvatel Maximum obyvatel 

NUTS 1 3 mil. 7 mil. 

NUTS 2 800 000 3 mil. 

NUTS 3  150 000  800 000 

 

  

                                                 
2 Usnesení Vlády České republiky č. 707/1998 definuje 6 úrovní NUTS, takzvaných CZ-NUTS. NUTS 0 i 1 
představuje území, tedy stát, NUTS 2 oblast neboli také sdružené kraje, NUTS 3 kraj jako vyšší územně 
samosprávný celek, NUTS 4 okres a NUTS 5 obec. 

Zdroj: LACINA, L., P. KÖNIG, J. OSTŘÍŽEK, J. PŘENOSIL a P. STREJČEK. Učebnice evropské integrace, 2011. 
str. 223. 
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2.1 Projektové řízení 

 Dějiny nejstarších projektů bývají spojovány se stavbou egyptských pyramid a Velké 

čínské zdi. Novější historie řízení projektů poukazuje na zavedení Ganttových diagramů 

kolem roku 1900 jako vizuálního prostředku pro plánování a řízení stavby lodí. Hlavní období 

vzniku řady nových metod a nástrojů je spojeno s vývojem technik pro vojenské a technické 

projekty v padesátých a šedesátých letech.  [4; FIALA] 

 Řízení projektů je vědou i uměním. Některé postupy se dají naučit z literatury, jiné je 

nutno si osvojit. Ve skriptech Řízení projektů (FIALA, Petr, 2008) autor rozlišuje pojmy 

projektové řízení a řízení projektů způsobem zmíněným následovně.  

 Projektové řízení je způsob řízení pomocí projektů. Je to vysoce účinný nástroj řízení 

změn, komplexní koncepce efektivního dosahování projektových cílů, která manažerům 

umožňuje efektivního dosahování kvality výstupu. Projektové řízení zahrnuje řízení 

jednotlivých projektů, vytvoření organizační struktury a koordinaci projektů z hlediska 

termínů a disponibilních zdrojů. 

 Řízení projektů je soubor modelů, metod, postupů, nástrojů a technik pro plánování  

a řízení realizace složitých projektů. Při řízení projektů se sledují důležité charakteristiky, 

jako jsou rozsah, čas, náklady, kvalita, zdroje, rizika, apod. Za účelem sledování těchto 

charakteristik se nejčastěji využívají následující analýzy [4; FIALA]: 

• časová analýza projektů – vychází z doby realizace činnosti, určuje nejdříve 

možné a nejpozději přípustné termíny, časové rezervy, apod.; 

• analýza zdrojů – porovnává časový průběh nároků na čerpání zdrojů 

s disponibilním množstvím zdrojů. Rozlišují se jednorázově použitelné zdroje, 

jako jsou materiály, energie, finance a opakovaně používané, jako jsou lidské 

zdroje, provozní prostředky, vybavení, apod.; 

• nákladová analýza – zabývá se určením nejvhodnějšího průběhu projektu 

z hlediska vzájemného vztahu času a nákladů na realizaci projektu. 

 V této diplomové práci bude pro popis jednotlivých kroků vypracování projektů 

využíván termín projektové řízení. 
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2.2 Projekt 

 Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt. Existuje mnoho definic, které 

jeho charakter vymezují. 

 Projekt bývá často definován jako „série aktivit, které jsou zaměřené na to, aby byly 

naplněny jasně specifikované cíle do určitého času a v rámci definovaného rozpočtu“. 3 

 Všechny definice se shodují v tom, že je to jednoznačná skupina koordinovaných 

aktivit s jasně daným začátkem a koncem, provedeným jednotlivcem nebo týmem za účelem 

splnění specifických cílů v rámci definovaného času, nákladů a pracovních parametrů. 

Podstatou projektů je zavedení produktu nebo služby, po nichž v dané chvíli existuje 

poptávka.  

 Projekt musí splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami programu, 

rovněž musí být udržitelný minimálně po stanovenou dobu. Pro projekty je charakteristické, 

že jsou [9; MAREK, KANTOR]: 

• nástrojem ke změně; 

• nerutinní a jedinečné; 

• složené ze vzájemně propojených aktivit; 

• mají zřetelně stanovený začátek a konec, jsou dočasné; 

• navrženy tak, by dosáhly jasného cíle; 

• často riskantní a plné nejistoty. 

 Každý projekt by měl proto mít jasně stanovené nositele, cílovou supinu, systém 

pravomocí a zodpovědnosti, přesně stanovený rozpočet, stanovený způsob zpětné vazby  

a definována kritéria pro kontrolu stanovených cílů. Spokojenost by měla být jak mezi 

konečnými uživateli, tedy subjekty, které obdrží dotaci a realizují projekt, tak mezi 

konečnými příjemci, což jsou orgány, veřejné nebo soukromé orgány, které jsou odpovědné 

za zadání a realizaci projektu. [9; MAREK, KANTOR] 

 Projekt, jenž se uchází o podporu ze strukturálních fondů EU, musí být realizován 

v rámci některého z existujících operačních programů a jeho cíle musí korespondovat 

s daným programem. Mezi další podmínky zohledňované hodnotiteli při posuzování projektu 

patří [9; MAREK, KANTOR]: 

• úroveň sociálních a ekonomických nedostatků v geografické oblasti projektu; 

• jasně formulované cíle projektu; 

• vytvoření pracovních příležitostí nebo jiných výstupů; 

                                                 
3 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie, 2009.str. 57. 
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• rozsah, do jakého projekt požaduje podporu od řady partnerů; 

• inovační charakter projektu; 

• přispívání k trvale udržitelnému rozvoji; 

• účelnost nakládání s poskytnutými prostředky (hodnotu, kterou přinesou vložené 

finanční prostředky, včetně výstupu v nákladech za jednotku); 

• strategická povaha projektu. 

2.3 Typy projektů 

 Rozlišujeme dva typy projektů – investiční a neinvestiční. [9; MAREK, KANTOR] 

 Investiční projekty se týkají pořízení investičního majetku, který dále slouží jako 

nástroj realizace výstupů. Příkladem tohoto typu může být rekonstrukce učeben vysoké školy, 

vybudování materiálně technické základny cestovního ruchu, apod. Úkolem těchto projektů je 

nejen fyzická výstavba budov a zařízení, ale umožnění provozování dalších veřejně 

prospěšných aktivit. 

 Neinvestiční projekty se zaměřují na podporu realizace činností, kde je pořizování 

majetku pouze podpůrnou záležitostí a je značně omezeno. Například se může jednat  

o zavádění nových vzdělávacích programů, zvyšování možnosti uplatnění na trhu práce apod. 

 Z uvedených definic vyplývá, že u neinvestičních projektů se efekty projeví  

v průběhu realizace projektu, zatímco u investičních projektů až po jejich ukončení  

(např. až zkolaudujeme sportovní centrum). U investičních projektů proto navíc sledujeme 

provozní fázi, kde je kontrolováno, nakolik žadatel plní výstupy, ke kterým se zavázal. 

Rozdíly v realizaci a financování znázorňuje schéma č. 2.1 na následující straně. 

  



 

Zdroj: MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. 
str. 61; vlastní zpracování 
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 3. Posouzení a schválení – odeslání projektu včetně povinných příloh řídícímu orgánu 

včetně jeho prvotního posouzení tímto orgánem z hlediska formální a věcné přijatelnosti, 

přičemž jsou zkoumání podrobeny technické, finanční, ekonomické a sociální aspekty a jeho 

dopady na tzv. horizontální témata (vliv projektu na životní prostředí, rozvoj informační 

společnosti, na rovné příležitosti a na místní společenství). 

 4. Vyjednávání a financování – v této fázi se vyjednává především rozpočet projektu 

a podepisuje se smlouva mezi předkladatelem a odpovědným schvalovatelem. Složitost 

vyjednávání a finančního řízení je úměrná velikosti a celkové náročnosti projektu. V případě 

kladného schválení jsou stanoveny podmínky, které je příjemce povinen při čerpání peněžních 

prostředků dodržet. 

 5. Implementace a monitoring – fáze obsahující skutečnou realizaci projektu. 

Monitorováním projektu lze zjistit, zda nedošlo v průběhu realizace ke „zpronevěření“ 

původního plánu a finančních prostředků. Cílem této etapy je definování problémů a následná 

volba účinných prostředků k nápravě; 

 6. Hodnocení – v průběhu této fáze dochází k hodnocení efektivnosti a dopadů 

projektu v konfrontaci s jeho stanovenými cíli.  

2.5 Podpůrné nástroje sloužící k přípravě projektu 

 Existuje několik nástrojů, které nám slouží během přípravy a realizace projektu. Patří 

k nim například SWOT analýza a logický rámcový přístup. 

2.5.1 SWOT analýza 

 Je velmi jednoduchou a účinnou analýzou, metodikou strategického plánování, která 

nám pomáhá při přípravě projektu zejména v jeho počátečních fázích. SWOT je zkratka, jež 

vznikla spojením počátečních písmen anglických výrazů – strenghts (silné stránky), 

weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby). Je monitorováním 

externího i interního prostředí daného podniku, strategie či projektu. Vymezení všech čtyř 

analyzovaných aspektů se musí vzájemně doplňovat a vykazovat použití stejných a logických 

postupů, jak je znázorněno ve schématu č. 2.2 na následující straně. 
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 Za interní faktory můžeme označit ty, které v dané chvíli existují, nalézají  

se v oblasti či sektoru v počátečních fázích přípravy projektu. Rozlišujeme dva druhy 

vnitřních faktorů – silné a slabé stránky. Za silné stránky považujeme pozitivní rysy 

v regionu, které mají svůj význam při promýšlení projektu, mohou být přírodního, 

technického i lidského charakteru. Zahrnují lidské i přírodní zdroje, infrastrukturu v regionu, 

úroveň vzdělanosti obyvatel, apod. Při zjišťování silných stránek si můžeme položit 

následující otázky [9; MAREK, KANTOR]: 

• Jaké jsou naše výhody? 

• Co funguje dobře? 

• Co ostatní považují za naše silné stránky? 

• Jaké využitelné zdroje máme k dispozici? 

 Slabé stránky představují faktory, které fungují špatně nebo nefungují vůbec, ale také 

ty prvky, které by mohly fungovat lépe. 

 Z uvedených interních faktorů vyplývají externí faktory, kterými jsou příležitosti  

a rizika. Vztahují se k potenciálům a rizikům budoucích projektů, které musíme vzít v úvahu 

při plánování projektu. Příležitosti reagují na technologický rozvoj či rozvoj lidského 

potencionálu, ekonomický růst, změny v oblasti životního prostředí, struktury trhu apod. 

Rizika jsou naopak faktory, které omezují naše příležitosti či zabraňují změnám. Může  

Schéma 2.2 SWOT analýza jako nástroj strategického rozhodování 

Zdroj: MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů 
strukturálních fondů Evropské unie, 2009. str. 67; vlastní zpracování 
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se jednat například o nedostatek finančních zdrojů, různé okolnosti, jež předurčují, zda může 

být projekt vůbec realizován. [9; MAREK, KANTOR] 

2.5.2 Logický rámcový přístup a logframe 

 Logický rámcový přístup (Logical Framework Approach, dále jen LFA) a jeho finální 

výstup - matice logických vazeb, neboli lograme, jsou jedním z nejčastěji užívaných nástrojů, 

které se uplatňují při převádění počátečních plánů do formy detailního, deskriptivního 

projektu. Tento rámcový přístup umožňuje velmi srozumitelně a přehledně popsat daný 

projekt. LFA plní několik funkcí [9; MAREK, KANTOR] 

• vymezuje a vytváří strukturovanou sadu cílů a výstupů projektu; 

• vytváří jasný, stručný a logický popis předkládaného projektu; 

• identifikuje možná rizika projektu; 

• poskytuje základ pro hodnocení projektu. 

 Celý proces přípravy může být rozdělen do pěti kroků [9; MAREK, KANTOR]: 

 1. Situační analýza popisuje problém nebo situaci, která má být řešena. Zdrojem 

informací mohou být strategické dokumenty, studie proveditelnosti, různé statistiky, apod. 

Vhodnou pomůckou k realizaci tohoto kroku je SWOT analýza. 

 2. Analýza zúčastněných subjektů zahrnuje analýzu pracovníků, skupin  

či organizací, které mají vliv na řešení daného problému, mohou být problémem ovlivněni 

nebo jsou potencionálním řešením daného problému. Cílem toho kroku je identifikace zájmů  

a potřeb osob, které jsou klíčové pro úspěch projektu. 

 3. Analýza problému a cíle obsahuje analýzu všech dílčích problémů, které mohou 

být příčinou klíčového problému. Projektový záměr je zformulován do podoby realistických 

cílů, které musí korespondovat s cíli relevantní priority a oblastí podpory operačního 

programu. 

 4. Analýza jednotlivých alternativ navazuje na předchozí analýzu, která nastiňuje 

několik alternativ, které mohou obsahovat řešení každého z dílčích problémů stejně jako 

návrh řešení hlavního problému. U investičních problémů je analýza jednotlivých alternativ 

řešení projektového záměru předmětem studie proveditelnosti. 

 5. Plánování jednotlivých aktivit. V této fázi jsou stanoveny detailní aktivity pro 

realizaci jednotlivých dílčích cílů. 

 Logframe je dokument, který sumarizuje výsledky LFA procesu. Jeho hlavním 

úkolem je propojit cíle projektu se vstupy, procesy a požadovanými výstupy, které jsou 
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nezbytné k realizaci projektu. Matice je rozdělena vertikálně a horizontálně na čtyři sloupce  

a čtyři řádky, ve kterých je možné shrnout klíčové elementy projektového záměru.  

 Vertikální logika obsahuje hlavní cíl, specifické cíle, výstupy a aktivity. Je vztahem 

příčina – důsledek mezi aktivitami a cíli na různých úrovních. Každá z úrovní by měla 

logicky vést k úrovni, která je o jeden stupeň výše. Obecným cílem rozumíme dlouhodobý 

záměr, kterého chceme dosáhnout celkovým rozvojem oblasti, které se náš projekt dotýká. 

Specifickým cílem je očekávaný efekt, který projekt dosáhne naplněním plánovaných 

výstupů. Obvykle je vyjádřen jako kvalitativní změna vyjadřující pozitivní dopad  

na obyvatele daného regionu. Výstupy rozumíme hmatatelné výsledky. Aktivity jsou dílčí 

činnosti, jejichž realizací směřujeme k naplnění výstupů. 

 Horizontální osa odráží potřebu detailního plánování a monitoringu pomocí tří 

kategorií - objektivně ověřitelných indikátorů, způsobu ověření a významných rizik  

a předpokladů.  

 Detailní struktura a popis matice logických vazeb je uvedena v Příloze č. 1. 

2.6 Vybrané části projektu 

 Příručka pro žadatele vydaná Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

vymezuje projekt jako: „časově ohraničenou cílenou činnost prováděnou příjemcem podpory 

za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci operačního programu. Jedná  

se o konkrétní akce realizované příjemcem podpory a financované prostřednictvím dotace  

z rozpočtu Regionální rady. V textu příručky je ekvivalentně používán termín žádost o dotaci, 

čímž se rozumí projekt zpracovaný do formy požadované příručkou a metodickým pokynem 

řídícího orgánu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.“ 4 

 Projektový záměr je podpůrným, nikoliv povinným, ale za to užitečným 

dokumentem. Jedná se o sumarizaci okamžitého námětu v písemné podobě, která usnadní 

jednání s partnery a úředníky. Popisuje uspořádání myšlenek, stručně navrhuje způsob 

financování, výstupy, výsledky a dopady projektu. Tento písemný materiál usnadňuje 

zpracování žádosti o dotaci, včetně jejich povinných příloh. [13; PROJEKT V KOSTCE] 

Stručný projektový záměr lze popsat tabulkou uvedenou v Příloze č. 2. 

 Povinné i nepovinné přílohy jsou výchozími dokumenty a slouží jako podklad pro 

hodnocení projektu, rovněž však mohou být důvodem pro vyřazení projektu z dalšího 

hodnocení. Všechny přílohy musí být očíslovány podle seznamu příloh a podle tohoto 

                                                 
4 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Příručka pro žadatele. str. 12. 
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seznamu také řazeny. Povinné přílohy předepisují dané výzvy, jednou z nich je Studie 

proveditelnosti. 

2.7 Studie proveditelnosti 

 Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy též označována jako ekonomicko-

technická studie, je dokumentem, který souhrnně a ze všech realizačně význačných hledisek 

popisuje investiční záměr. Jejím účelem je zhodnotit všechny alternativy a posoudit 

realizovatelnost daného projektu, jakož i poskytnout podklady pro samotné investiční 

rozhodnutí. Studie proveditelnosti je využívána při přípravě projektů, tedy v předinvestiční 

fázi. [24; SIEBER] 

 V programovacím období 2007 – 2013 jsou v rámci Regionálního operačního 

programu NUTS2 Moravskoslezsko využívány dva typy studie proveditelnosti. Pro projekty 

do 10 mil. Kč celkových nákladů včetně je vyžadována zjednodušená studie proveditelnosti 

tj. studie, která neobsahuje finanční a ekonomickou analýzu.5 Pro projekty nad 10 mil. Kč 

celkových nákladů je vyžadována základní studie proveditelnosti tj. studie, která obsahuje 

finanční a ekonomickou analýzu. [23; STUDIE PROVEDITELNOSTI] 

 Studie proveditelnosti je ověřovací studie ekonomické efektivnosti projektu  

a v podmínkách České republiky je vyžadována ve formě povinné přílohy. 

 V rámci této diplomové práce bude využita forma zjednodušené studie proveditelnosti, 

jejíž povinnou strukturu uvádí Metodický pokyn pro zpracování studie proveditelnosti  

a ekonomické analýzy (CBA) následovně [19; METODICKÝ POKYN]: 

1. obsah; 

2. úvodní informace - žadatel, zpracovatel, použité podklady, datum zpracování; 

3. výchozí stav (nulová varianta), odůvodnění realizace projektu; 

4. popis projektu (investiční varianta) a jeho aktivit, etapy (fáze) projektu, analýza 

cílových skupin, časový harmonogram realizace. Veškeré očekávané dopady 

projektu (v číselném nebo slovním vyjádření) na cílové skupiny; 

5. marketingová analýza: 

a. analýza makroprostředí, analýza konkurence, substitutů, segmentace, 

definování cílové skupiny, 

                                                 
5 Výjimku tvoří operační programy 1.2 (Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava), 1.4 (Infrastruktura integrovaného 
záchranného systému a krizového řízení), 2.4 (Marketing regionu) a jejich dílčí podoblasti. U těchto projektů se 
zpracovává zjednodušená studie proveditelnosti bez ohledu na výši celkových nákladů. 
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b. analýza odhadu poptávky na základě primárních či sekundárních 

(terciárních) dat, 

c. marketingový mix; 

6. management projektu; 

7. technické a technologické řešení projektu; 

8. potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku; 

9. finanční plán - u investičních projektů na dobu 5 let od finančního ukončení 

projektu.  

10. řízení rizik – v rámci této kapitoly bude vyžadováno provedení minimálně 

následujících kroků: 

a. identifikace rizikových faktorů a jejich rozčlenění podle fází projektu, 

b. uvedení a smysluplný popis způsobů a opatření k eliminaci těchto 

rizikových faktorů; 

11. závěrečné zhodnocení projektu; 

12. seznam příloh. 

2.7.1 Popis výchozího stavu a zdůvodnění realizace projektu 

 V prvotní fázi přípravy projektu je důležité nejprve projekt detailně popsat a zdůvodnit 

jeho potřebnost, přičemž by mělo být dbáno na srozumitelný popis cílů projektu, jasné 

vysvětlení cest vedoucích k realizaci a následnému užití výsledků. Výchozím stavem 

rozumíme počáteční stav v oblasti, ve které se bude projekt angažovat. Jeho popis by měl být 

jasně a stručně definovaný nejlépe ve formě kvantifikovatelných ukazatelů a charakteristik. 

Pro jeho kvalitní popis je potřeba nejdříve vypracovat analýzu nebo studii, která by 

identifikovala nějaký nedostatek, potřebu nebo zájem. Je rovněž také úzce spjat se záměrem 

projektu, jenž by měl charakterizovat cíle a problémy, který projekt řeší, cílové skupiny  

a strategii neboli postupy a metody vedoucí k dosažení stanovených cílů. Výhodou pro 

žadatele je návaznost jejich projektu na další vládní, státní nebo národní strategie, politiky 

nebo regionální iniciativy. [9; MAREK, KANTOR] 

2.7.2 Rozpis projektových aktivit 

 Při sestavování projektu je důležité umět pojmenovat všechny důležité kroky, jež nás 

vedou k dosažení stanovených cílů, a které nazýváme projektové aktivity. Po vyčlenění všech 

těchto aktivit si podrobně vymezíme jejich náplň a osoby, které budou za jejich plnění 
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odpovědné, zdůvodníme, jak na sebe navazují a jak jsou mezi sebou propojené. Tyto aktivity 

mezi sebou tedy vytvářejí logické, uzavřené celky, které nazýváme etapy projektu. Etapa  

je obvykle ukončena konsolidovaným výstupem, který je ověřitelný a kontrolovatelný. [9; 

MAREK, KANTOR] 

 Dalším důležitým prvkem je harmonogram projektu, jenž je podkladem pro 

neustálou konfrontaci záměru s realitou a měl být zpracován v popisné i grafické podobě. Pro 

vizualizaci plánování projektu se nejčastěji používají dvě metody: 

• úsečkové grafy – graf Gantt; 

• síťové grafy – Metoda vyhodnocování a kontroly programu (PERT) a Metoda 

kritické cesty (CPM). 

 V rámci této diplomové práce bude využit graf Gantt, jenž spočívá v zakreslení 

horizontální a vertikální osy, kde horizontální osa x představuje čas a vertikální osa y 

zobrazuje aktivity a popis jednotlivých milníků. Každý sloupec v horizontální ose 

reprezentuje jednu časovou etapu projektu. Každý řádek ve vertikální ose obsahuje obvykle 

popis jedné aktivity. Délku daného úkolu znázorníme např. stínováním. Příklad toho grafu 

uvádím v Příloze č. 3. 

 Metodický pokyn pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy do 

tohoto bodu dále zahrnuje analýzu cílových skupin, jež je klíčovým předpokladem pro 

získání podpory ze strany strukturálních fondů EU. Cílovou skupinou rozumíme „určitou 

skupinu lidí, kterou projekt ovlivní v pozitivním slova smyslu a bude s ní a pro ni pracovat.“ 

[9; MAREK, KANTOR] Cílové skupiny v této fázi stručně vyjmenujeme a popíšeme 

předpokládaný vliv, který náš projekt na ně bude mít. 

2.7.3 Marketingová analýza 

 Marketingová analýza zahrnuje [19; METODICKÝ POKYN]: 

a. analýzu makroprostředí, analýzu konkurence, substitutů, segmentace, definování 

cílové skupiny; 

b. analýzu odhadu poptávky na základě primárních či sekundárních (terciárních) 

dat; 

c. marketingový mix. 

 Je důležité si uvědomit, že marketing nelze spojovat pouze s reklamní a jinou činnosti, 

ale můžeme ho využít právě při zhotovení studie proveditelnosti. Aplikace marketingových 

metod nám pomůže odpovědět na mnohé otázky. Analýzu makroprostředí a konkurence nám 
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usnadní jeden z podpůrných nástrojů – SWOT analýza. Definice cílové skupiny, jak již bylo 

zmíněno, je podstatným bodem při plánování projektu a nestačí ji označit pouze názvem 

„veřejnost“ nebo „mládež“, ale je nutné ji pevně specifikovat (např. dlouhodobě 

nezaměstnaní, matky s malými dětmi, učitelé, sociálně slabí apod.), uvést také musíme 

velikost cílové skupiny. Cílová skupina může být zadána operačním programem nebo výzvou, 

případně ji můžeme identifikovat různými způsoby, například z dostupných podkladů  

či vlastním průzkumem. 

 Analýzou odhadu poptávky rozumíme „získávání, analýzu a syntézu informací o trhu, 

na který jsou produkty daného projektu směřovány, respektive o prostředí, ve kterém bude 

projekt provozován.“ 6 

 Poslední významnou fází je aplikace marketingového mixu, jenž je systematickým 

vymezením významných marketingových problémů prostřednictvím 4P7, a které metodická 

příručka definuje následovně [24; SIEBER]: 

• product (výsledný výrobek nebo služba) - popis produktů a služeb, které budou 

v souvislosti s projektem poskytovány; 

• price (cena a cenová politika) - za jaké ceny budou jednotlivé výrobky a služby 

poskytovány; 

• place (distribuce) - jedná se o popis distribučních cest, kterými se dostávají 

produkty a služby od poskytovatele ke spotřebiteli; 

• promotion (propagace) - je charakteristikou komunikačních kanálů mezi 

realizátorem projektu a cílovými skupinami, které budou využívány (např. 

reklama, public relations, semináře apod.). 

2.7.4 Management projektu 

 Pod tímto pojmem si lze představit „veškeré plánování, organizování, řízení 

 a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů.“ 8 

 Organizační struktura musí vždy odpovídat potřebám řešení investiční akce. 

 Efektivní projektový management je klíčem k dosažení úspěchu, jeho velikost  

a organizační struktura závisí na rozsahu projektu.  Realizační tým se skládá ze specialistů 

z různých oborů, kteří se na řízení projektu podílí ve všech jeho fázích. Realizátorem 

projektu může být konečný příjemce, ovšem častější formou je přenesení managementu 

                                                 
6 SIEBER, Petr. Studie proveditelnosti (Feasibility Study). Metodická příručka. str. 18. 
7 Označení 4P je odvozeno od počátečních písmen anglických výrazů „product, price, promotion a place“. 
8 SIEBER, Petr. Studie proveditelnosti (Feasibility Study). Metodická příručka. str. 12. 
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formou subkontraktu odborné firmě, která pro realizátora zajistí veškerý servis. Partnery 

projektu můžeme chápat ve dvojím významu. První z nich zahrnuje škálu sociálních 

partnerů, partnerských rezortů a organizací. Druhý obsahuje partnery projektu, jenž  

se na projektu podílí na smluvním základě. Žadatel musí tyto partnery uvést a předložit 

jednotlivá prohlášení o partnerství. Dále definuje role jednotlivých partnerů a jejich 

odpovědnost. Podmínky pro získání finanční podpory musí splňovat i partneři projektu  

a výdaje jim vzniklé jsou hrazeny z prostředků, kterou žadatel obdržel ve formě dotace. [24; 

SIEBER] 

2.7.5 Technologické a technické řešení projektu 

 Základní technické a technologické aspekty jsou nedílnou součástí studie 

proveditelnosti. Není zapotřebí doslovně opisovat technické dokumentace, dodavatelské 

nabídky apod. Tato část by měla odpovědět na otázky, jaké technologie budou využity a jaké 

jsou jejich výhody a nevýhody, jaký investiční majetek bude použit v jednotlivých fázích 

projektu a jaká bude potřeba lidských zdrojů. [24; SIEBER] Některé projekty vyžadují 

rozsáhlé stavební práce. Při tomto technickém zabezpečení musíme detailně popsat jednotlivé 

prvky investičního plánu, rozdělení investic na ceny vstupů a množství a přesný odhad 

investic. Ve většině případů musí realizátor na dodavatele zboží či služeb vypsat výběrové 

řízení. [9; MAREK, KANTOR] 

2.7.6 Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku 

 Tato fáze studie proveditelnosti je přechodem mezi zpracováním dílčích tematických 

okruhů a převedením jejich obsahu do formy čísel a peněz v rámci finančního plánu. V této 

fázi je nezbytné vymezit přesně a úplně strukturu pořizovaného investičního majetku  

a zároveň rozpoznat, sepsat a zkalkulovat veškeré nutné materiálové a zbožové dodávky  

a určit výši takto vynucených zásob nutných pro plynulý a ekonomický chod projektu. [24; 

SIEBER] 

 Strukturu investičního majetku lze zobrazit například v tabulkové podobě zobrazené 

na následující straně.  
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Tabulka 2.2 Návrh investičního majetku 

Položka 
investičního 

majetku 

Počet 
ks 

Doba 
životnosti 

Měsíc 
dodávky 

Způsob 
pořízení 

Cena pořízení 
1ks 

Ostatní 
náklady 
pořízení 

Položka 1 3 5 let 1 / 2012 Dodavatel A 1 000 000 Kč 15 000 Kč 

Položka 2 1 2 roky 3 / 2012 Dodavatel B 500 000 Kč 2 000 Kč 

…       

Položka n 2 30 let 5 / 2012 Dodavatel C 30 000 000 Kč 2 500 000 Kč 

 

2.7.7 Finanční plán 

 Rozpočet projektu popisuje strukturu financování projektu v jednotlivých fázích 

realizace a je stěžejní součástí projektu. Pokud žádáme o finanční prostředky ze strukturálních 

fondů, je velmi důležité rozlišovat mezi způsobilými a nezpůsobilými výdaji. Způsobilé 

výdaje jsou výdaje, které je možné hradit z veřejných prostředků9, naopak nezpůsobilé výdaje 

z veřejných rozpočtů hradit nelze, přesto však musí být vykázány v rozpočtu projektu. 

 Finanční plán dle studie proveditelnosti obsahuje [24; SIEBER]: 

• Popis výdajů projektu v jeho jednotlivých fázích - detailní popis každé položky 

rozpočtu, za jakým účelem a jakým způsobem bylo dosaženo uváděných cen.  

V této části finančního plánu není cílem vytvořit tabulku rozpočtu, ale zdůvodnit 

položky v rozpočtu obsažené.  

• Popis zdrojů financování projektu v jednotlivých fázích - charakteristika 

zdrojů financování, které budou využity ke krytí výdajů v jednotlivých fázích.  

• Plán průběhu příjmů a výdajů - vyčíslení výše příjmů (pokud je vytváří)  

a výdajů v jednotlivých obdobích projektu. Do investiční fáze (tj. fáze přípravy  

a realizace) budou zahrnuty všechny způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu  

a bude vyžadováno jejich rozčlenění do čtvrtletí. V provozní fázi budou příjmy  

a výdaje rozčleněny do let.  

• Na základě rozčlenění příjmů a výdajů do jednotlivých období bude sestaven 

plán průběhu cash-flow, kdy v investiční fázi bude tento plán zpracován  

v členění do čtvrtletí a v provozní fázi po letech.  
                                                 
9 Způsobilé výdaje jsou upraveny nařízením Rady (ES) č. 1083/2006  o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a nařízením Komise (ES)                    
č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti             
a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. 

Zdroj: SIEBER, Petr. Studie proveditelnosti (Feasibility Study). Metodická příručka, 2004. str. 28; 
vlastní zpracování 
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• Finanční udržitelnost projektu představuje slovní popis udržitelnosti projektu. 

2.7.8 Identifikace a řízení rizika 

 Úvodní analýzu rizik je vhodné provést již v počáteční fázi projektové přípravy, 

protože úspěšné projektové řízení se neobejde bez dostatečného porozumění jednotlivým 

rizikovým faktorům a způsobům, jak tyto mohou ovlivnit definovaný průběh projektu a jeho 

cíle. Naše pozornost by měla být směřována ke všem aktivitám a komponentům projektu, 

k dohodám s partnery, resp. dodavateli, organizačním změnám, které mohou nastat  

a samozřejmě také k vnějším faktorům. [9; MAREK, KANTOR] 

 Po vyhotovení seznamu rizikových faktorů musíme každý z nich posoudit na základě 

dvou kritérií: prvním je intenzita negativního vlivu a druhým pravděpodobnost výskytu 

takové situace. Následně pro každý určíme opatření předcházející jejich vzniku. 

2.8 Administrace a řízení projektu 

 Vypracování projektové žádosti ještě není definitivním koncem její cesty. Projekt 

s povinnými přílohami se předkládá na základě výzev, následuje důkladný proces jeho 

hodnocení a schválení uzavření smlouvy. Zpětnou vazbu tvoří vyhodnocení projektu, povinná 

je také jeho publikace. 

2.8.1 Výzvy k podávání projektů 

 Projektové žádosti se předkládají na základě výzev (angl. call for proposals). Výzvy 

jsou zveřejňovány v různých časových intervalech a vyzývají žadatele k předložení svých 

projektů za účelem jejich posouzení. Vyhlášení výzev je v kompetenci řídícího orgánu 

příslušného programu, přičemž vyhlášení výzev probíhá v tisku a na internetových stránkách 

řídícího orgánu. Výzva k předkládání žádosti obsahuje číslo výzvy, název programu, priority 

a příslušné oblasti podpory, místo předložení projektové žádosti, den, datum a hodinu, dokdy 

musí být projektová žádost nejpozději předložena, odkaz, kde lze najít podrobnější informace, 

výčet příslušných typů žadatelů, stanovení minima a maxima podpory na jeden projekt, ale 

také informace o způsobilých výdajích, hodnocení výběru projektu a další. [9; MAREK, 

KANTOR] Doba trvání výzvy je 45 kalendářních dní, nebude-li výzvou stanoveno jinak. 

Žádost musí být předložena do data a hodiny, které jsou výzvou určené. 
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2.8.2 Žádost o finanční podporu 

 Jako projektovou žádost označujeme formulář, který žadatel vyplní ve stanoveném 

termínu a předloží zprostředkujícímu subjektu. Žádost musí být předložena v předepsaném 

formátu elektronického formuláře10, popřípadě i v tištěné podobě v závislosti na požadavcích 

konkrétního operačního programu. [9; MAREK, KANTOR] 

 Příručka pro žadatele určuje formát žádosti následovně [21; PŘÍRUČKA PRO 

ŽADATELE]: 

• tištěná verze elektronické žádosti s kontrolním kódem; 

• povinné a příp. i nepovinné přílohy; 

• elektronickou verzi studie proveditelnosti a jejich příloh, podklad pro posouzení 

finančního zdraví žadatele, posouzení příjmů projektu - výpočet maximální výše 

dotace u projektů vytvářejících příjmy, položkový stavební rozpočet. 

2.8.3 Přílohy 

 Přílohy jsou nedílnou součástí projektové žádosti. Seznam povinných a nepovinných 

příloh se liší v závislosti na dané oblasti podpory (opatření) a v jeho rámci dokonce i na typu 

žadatele. Přílohy zpravidla zahrnují [9; MAREK, KANTOR]: 

• doklady o právní subjektivitě žadatele; 

• prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám; 

• prohlášení o partnerství (v případě, že je projekt realizován ve spolupráci 

s českými partnery); 

• prohlášení o velikosti podniku - pokud žadatel zaškrtl, že je součástí malého 

nebo středního podniku (dále jen MSP); 

• přehled ekonomické a finanční situace žadatele, který je ekonomickým 

subjektem; 

• smlouvu o mezinárodní spolupráci v případě mezinárodního partnerství; 

• zvláštní přílohy dle požadavků programu. 

 

 V jednotlivých výzvách mohou být vyžadovány další přílohy, například potvrzení  

o vzdělání, daňové přiznání, analýza cílové skupiny, rozvaha, apod. Každá příloha musí být 

řádně označena. 

                                                 
10 Pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektů ze strukturálních fondů EU a národních 
zdrojů je v programovém období 2007 až 2013 určen informační systém „Benefit7“. 
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2.8.4 Proces hodnocení žádosti 

 Proces hodnocení žádosti se skládá ze tří částí – kontrola formálních náležitostí, 

posouzení přijatelnosti a bodové hodnocení projektu. 

 Po přijetí žádosti či po uplynutí termínu výzvy je žádost zkontrolována z hlediska 

formální správnosti. Bývá zkoumáno, zda byla žádost odevzdána v elektronické podobě  

a zda se ztotožňuje s tištěnou podobou, jsou dodány všechny požadované přílohy a podklady 

o právní subjektivitě žadatele, apod. [9; MAREK, KANTOR] Formální kritéria jsou 

hodnocena odpověďmi ano / ne, chybějící či chybné dokumenty musí být odevzdány  

do termínu uvedeném ve výzvě. O výsledku kontroly formálních náležitostí bude žadatel 

informován dopisem nejpozději do 20 pracovních dní od ukončení výzvy. Posouzení projektu 

z hlediska kritérií přijatelnosti se provádí pouze u projektů, které úspěšně prošly kontrolou 

formálních náležitostí. K obecným kritériím patří například [21; PŘÍRUČKA PRO 

ŽADATELE]: 

• žadatel je oprávněným příjemcem pro danou oblast podpory; 

• projekt se vztahuje pouze na jednu oblast podpory regionálního operačního 

programu; 

• projekt je svým zaměřením v souladu s příslušnou oblastí podpory; 

• projekt musí být realizován na daném území; 

• projekt respektuje minimální / maximální hranici celkových způsobilých výdajů 

dotace stanovenou ve výzvě pro danou oblast podpory; 

• finanční zdraví žadatele splňuje stanovené podmínky přijatelnosti; 

• ostatní specifika jsou stanovena výzvou. 

 Každý projekt je hodnocen podle tzv. bodových hodnotících kritérií, které jsou 

k dispozici po vyhlášení výzvy. 11 Tato hodnotící kritéria jsou rozdělena do 3 oblastí a každé  

z nich jsou přiděleny určité váhy podle důležitosti dané skupiny kritérií [21; PŘÍRUČKA 

PRO ŽADATELE]: 

• kvalita projektu (45 %); 

• význam projektu (50 %); 

• horizontální témata (5 %). 

Žadatel může získat maximálně 100 bodů. Je však určena minimální bodová hranice, 

pod kterou nemohou být projekty podpořeny. Tato hranice je 60 bodů. 

                                                 
11 Výjimkou jsou projekty předložené v prioritní ose 5 – Technická pomoc. Tyto projekty jsou posouzeny pouze 
z hlediska formálních náležitostí a přijatelnosti a nejsou dále hodnoceny dle vyhlášených hodnotících kritérií. 
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2.8.5 Uzavření smlouvy 

 Úspěšní žadatelé navržení do seznamu projektů doporučených k financování  

a žadatelé zařazení mezi náhradníky obdrží dopis, v němž je jim tato skutečnost sdělena. 

Dopis dostanou i neúspěšní žadatelé s odůvodněním, proč se tak stalo. [9; MAREK, 

KANTOR] Pokud poskytovatel podpory dále nevyžaduje na žadateli doplnění či opravu 

podkladů, pověřený pracovník podepíše Rozhodnutí o poskytnutí dotace definované jako: 

„právní akt poskytující peněžní prostředky konečnému příjemci, který není organizační 

složkou státu. Rozhodnutí je vydáváno příslušným ministerstvem, do jehož působnosti spadá 

daný projekt a které rozhoduje o poskytnutí dotace.“12 Poté jej podepíše i žadatel a tím  

se stává takzvaným konečným uživatelem neboli příjemcem podpory. Okamžikem podpisu 

smlouvy začíná realizace projektu. Součástí Rozhodnutí i poskytnutí dotace může být také 

Smlouva o financování, která podrobně definuje podmínky poskytnutí finanční pomoci. 

2.8.6 Povinná publicita projektu 

 Základním principem všech projektů financovaných prostřednictvím daných 

regionálních operačních programů je zajistit co možná nejširší informovanost veřejnosti  

o tom, že je projekt realizován za finanční spoluúčasti EU, resp. Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, ze kterého je příslušný regionální operační program financován. Projekty, 

které mají charakter investičního projektu v oblasti infrastruktury, stavebních prací či pořízení 

movitého dlouhodobého hmotného majetku a současně jejich objem finančních prostředků 

překračuje částku 500 000 EUR, spadají do tzv. režimu povinné publicity, kdy jsou 

příslušným nařízením Evropské komise přímo definovány konkrétní technické prostředky pro 

propagaci a informovanost. U všech ostatních projektů hovoříme o zajištění tzv. povinně 

volitelné publicity, kdy je příjemce povinen z předem definovaného seznamu technických 

prostředků pro propagaci a informovanost vybrat si jeden či více prostředků, které nejlépe 

odpovídají informačním a propagačním potřebám. Svým způsobem se tak opět jedná  

o povinnou publicitu, pouze s tím rozdílem, že příjemce sám posoudí a následně zvolí formu 

propagace, která nejlépe odpovídá potřebám jeho projektu. [18; JAK NA PUBLICITU] 

                                                 
12 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie, 2009. 
 str. 189 
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2.8.7 Udržitelnost projektu 

 Pod pojmem udržitelnost projektu se rozumí doba, po kterou musí být výstupy 

projektu vytvořené za podpory finančních prostředků z dotace zachovány. Udržitelnost 

projektu činí 5 let od doby jeho finančního ukončení (pro MSP 3 roky) a tato doba klade  

na příjemce povinnosti ve formě udržování výstupů projektu a pravidelném informování  

o udržitelnosti projektu v písemné podobě. [21; PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE] 

  



29 
 

3 Regionální operační program Moravskoslezsko  
a situační analýza Moravskoslezského kraje 

 Čerpání finančních prostředků v rámci regionální politiky EU je realizováno pomocí 

operačních programů (dále jen OP). Jedná se o nejvýznamnější dokumenty z pohledu žadatelů 

i realizátorů, jež jsou na konečném schválení Evropské komise.  OP jsou popisem priorit, 

řízení a finančních zdrojů a upřesňují oblast intervencí na národní úrovni  

a v rámci jednotlivých regionů. Programy se vyskytují ve dvou variantách – tematické 

programy, jež řeší problematiku dané oblasti či sektoru (např. životní prostředí, doprava, 

podnikání, apod.), a regionální programy, jež se vztahují na jeden region NUTS II. Vláda 

České republiky přijala na základně Národního rozvojového plánu České republiky pro 

období 2007 – 2013 a Národního strategického referenčního rámce 26 operačních 

programů. Jejich výčet je uveden v Příloze č. 4. Finanční podpora, kterou bude moct Česká 

republika čerpat v daném programovacím období, dosahuje částky 26,7 miliard eur. [9; 

MAREK, KANTOR] 

 Regionální operační programy (dále jen ROP) řeší problémy v rámci regionů 

příslušné země, přičemž se snaží využít potenciál daného území a přispět k jeho vyváženému 

rozvoji. Řídícím orgánem zodpovědným za realizaci regionálního operačního programu  

je Regionální rada příslušného regionu soudržnosti. Pro dané programové období  

je připraveno sedm regionálních operačních programů, tedy jeden pro každý region 

soudržnosti České republiky NUTS II. Všechny regionální operační programy jsou 

spolufinancovány z Evropského fondu regionálního rozvoje. [9; MAREK, KANTOR] Rozpis 

finančních alokací znázorňuje tabulka č. 3.1.  

Tabulka 3.1 Finanční alokace prostředků EU mezi regionální operační programy 

ROP Prostředky EU (v mil. eur) Procentuální podíl 

ROP Střední Čechy 559,080 11,96 % 

ROP Jihozápad 633,653 13,56 % 

ROP Severozápad 745,910 15,96 % 

ROP Jihovýchod 704,450 15,07 % 

ROP Severovýchod 656,400 14,05% 

ROP Moravskoslezsko 716,090 15,32% 

ROP Střední Morava 657,390 14,07% 

Celkem 4 672,973 100 % 

 Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz; vlastní zpracování 
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3.1 Regionální operační program Moravskoslezsko 

 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko je určen pro region 

soudržnosti Moravskoslezsko, který je totožný s Moravskoslezským krajem. Jeho hlavním 

zaměřením je dopravní dostupnost a propojení regionu, podpora rozvoje infrastruktury  

a služeb cestovního ruchu, příprava menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek 

k životu v obcích a na venkov zejména prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální  

a zdravotnické infrastruktury. [9; MAREK, KANTOR] ROP MS byl schválen Evropskou 

komisí 3. prosince 2007. 

 Pro období 2007 – 2013 je pro ROP MS ze strukturálních fondů EU vyčleněno  

716,09 mil. eur, což je přibližně 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. eur, dohromady tedy 842,46 mil. eur. [15; MOŽNOSTI FIN. 

PODPORY] Alokace finančních prostředků ROP MS v jednotlivých letech je znázorněna 

v následující tabulce. 

Tabulka 3.2 Alokace finančních prostředků ROP MS v jednotlivých letech (v EUR) 

ROK 
Strukturální fondy ERDF 

(v mil. eur) 

2007 88, 848 

2008 93, 218 

2009 97, 608  

2010 102, 202  

2011 106, 799 

2012 111, 379 

2013 116, 039  

Celkem 
2007 - 2013 

716, 093 

 

 

3.1.1 Cíle ROP Moravskoslezsko 

 Prováděcí dokument ROP Moravskoslezsko definuje globální cíl ROP 

Moravskoslezsko jako: „urychlení rozvoje regionu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti 

efektivnějším využitím jeho potenciálu. Tohoto cíle bude dosaženo zejména zvyšováním kvality 

Zdroj: Regionální operační program regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko 2007-2013, str. 163; vlastní zpracování 
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života obyvatel a atraktivity regionu pro investory a návštěvníky, zlepšováním podmínek pro 

práci i volný čas, zejména modernizací dopravní infrastruktury a rozvojem dalších atributů 

spokojenosti obyvatel a návštěvníků regionu. Konkurenceschopnost regionu Moravskoslezsko 

bude posilována vytvářením příhodných podmínek pro podnikání a aktivním marketingem 

Moravskoslezského kraje.“ 13 

 Prováděcí dokument ROP Moravskoslezsko dále charakterizuje pět specifických 

cílů14, které rozvádějí zaměření a obsah globálního cíle. Naplňování těchto cílů je součástí 

realizace aktivit v rámci jednotlivých prioritních os. 

 Specifický cíl 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost: „Zkvalitnění dopravní 

infrastruktury a infrastruktury krizového řízení, dopravní dostupnost při současném 

respektování ochrany životního prostředí.“ 

 Specifický cíl 2 – Podpora prosperity regionu: „Zvýšit prosperitu ekonomiky  

a kvalitu života v regionu, snížit míru nezaměstnanosti.“ 

 Specifický cíl 3 – Rozvoj měst: „Všestranně zkvalitnit prostředí měst včetně občanské  

i podnikatelské infrastruktury v souladu s potřebami jejich udržitelného rozvoje.“ 

 Specifický cíl 4 – Rozvoj venkova: „Podpořit komplexní rozvoj venkova  

se zachováním základních funkcí venkovského prostoru regionu Moravskoslezsko  

pro obyvatele, návštěvníky i investory.“ 

 Specifický cíl 5 – Technická pomoc: „Vytvořit institucionální, technické  

a administrativní podmínky pro realizaci ROP, zvýšení absorpční kapacity regionu.“ 

3.1.2 Prioritní osy ROP Moravskoslezsko 

 Prioritní osy se skládají ze skupin operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají 

konkrétní měřitelné cíle. Každé prioritní ose je přidělen určitý příspěvek z veřejných zdrojů 

Společenství a České republiky. Jednotlivé prioritní osy jsou naplňovány prostřednictvím 

oblastí podpory. 

 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko je členěn  

do 5 prioritních os. Prioritní osy jsou členěny na oblasti podpory, některé se dále člení na dílčí 

oblasti podpory. Pro účely výzev mohou být oblasti nebo dílčí oblasti podpory dále věcně 

členěny. Jednotlivé prioritní osy s členěním na oblasti podpory jsou zobrazeny v tabulce  

č. 3.3 na následující straně. 

 
                                                 
13 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Prováděcí dokument. str. 25. 
14 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Prováděcí dokument. str. 25. 
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Tabulka 3.3 Prioritní osy ROP MS 

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 

Regionální 
infrastruktura 
a dostupnost 

Podpora 
prosperity 

regionu 
Rozvoj měst 

Rozvoj 
venkova 

Technická 
pomoc 

1.1  
Rozvoj 

regionální 
silniční dopravní 

infrastruktury 

2.1 Infrastruktura 
veřejných služeb 

3.1  
Rozvojové póly 

regionu 

4.1  
Rozvoj venkova 

5.1 
Implementace 

operačního 
programu 

1.2  
Rozvoj               

a dostupnost 
letiště Ostrava 

2.2  
Rozvoj 

cestovního ruchu 

3.2 
Subregionální 

centra 

 

5.2  
Podpora 

absorpční 
kapacity 

1.3  
Rozvoj dopravní 

obslužnosti 

2.3  
Podpora 

využívání 
brownfields 

  1.4  
Infrastruktura 
integrovaného 
záchranného 

systému a 
krizového řízení 

2.4  
Marketing 

regionu 

 

Zdroj: Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013, str. 88; vlastní zpracování 

 Součástí Prováděcího dokumentu ROP Moravskoslezsko je také vymezení 

jednotlivých prioritních os:15  

 Prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost je zaměřena  

na zabezpečení, obnovu a modernizaci regionálních silnic přispívajících k napojení  

na transevropskou dopravní síť , dále na propojení hospodářských center a napojení klíčových 

dopravních uzlů a periferních oblastí na ekonomická centra regionu při minimálních dopadech 

na ekosystémy. Součástí priority č. 1 je také modernizace mezinárodního Letiště Leoše 

Janáčka Ostrava, včetně zlepšení jeho dopravní dostupnosti, dále zajištění rozvoje veřejné 

dopravy, eliminace růstu dopravní zátěže ekonomických center individuální automobilovou 

dopravou, umožnění obyvatelům venkovských oblastí dojezd do míst s vyšší nabídkou 

pracovních příležitostí. V neposlední řadě zkvalitnění infrastruktury krizového řízení včetně 

integrovaného záchranného systému. 

 Prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu je orientována na zvýšení kvality života 

v regionu budováním, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury veřejných služeb, zesílení 

                                                 
15 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Prováděcí dokument. str. 26, 
40, 69. 79, 83. 
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prosperity regionu vytvářením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, vytvoření podmínek 

pro vhodné využití opuštěných areálů v souladu s potřebami regionu (tzv. brownfields)  

a celkovou změnu image kraje. 

 Prioritní osa 3 - Rozvoj měst se týká zajištění rozvoje center měst a zvýšení jejich 

atraktivity, zlepšení kvality bydlení a života v zaostávajících částech měst, rekonstrukce 

a humanizace obytných čtvrtí a veřejných prostranství, revitalizace brownfields a vybraných 

městských částí, zajištění přípravy dalších rozvojových zón pro všechny funkce (služby, 

volný čas). 

 Prioritní osa 4 - Rozvoj venkova je zaměřena na zlepšení prostředí venkovských obcí, 

zachování a rozvíjení identity venkovských oblastí, venkovského kulturního a přírodního 

dědictví, budování a modernizaci infrastruktury veřejných služeb na venkově, vybavení pro 

spolkovou a zájmovou činnost. 

 Prioritní osa 5 - Technická pomoc je zaměřena na zajištění podmínek pro úspěšnou 

implementaci ROP MS a dostatečného množství kvalitních projektů a rozvojových programů 

pro ROP MS a ostatních operačních programů a rovněž na vytváření příznivého prostředí pro 

iniciaci těchto projektů. 

 Alokace ROP MS podle prioritních os programu a podle finančních zdrojů  

je zobrazena v následující tabulce. 

Tabulka 3.4 Alokace finančních prostředků ROP MS (v mil. eur) 

Číslo 
prioritní 

osy 

Název 
prioritní osy 

ERDF 
Veřejné 
zdroje 

Celkem 
Míra 

spolufinancování 
z ERDF 

1 
Regionální 

infrastruktura 
a dostupnost 

301, 219 53, 156 354, 375 85% 

2 
Podpora 

prosperity 
regionu 

186, 509 32, 913 219, 422 85% 

3 Rozvoj měst 170, 072 30, 013 200, 085 85% 

4 
Rozvoj 

venkova 
50, 126 8, 845 58, 972 85% 

5 
Technická 

pomoc 
24, 347 4, 296 28, 640 85% 

Celkem 732, 274 129, 225 861, 499 85% 

 Zdroj: Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013, str. 164; 
vlastní zpracování  
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 3.1.3 Vazba ROP Moravskoslezsko na Strategické obecné zásady Společenství 

 Strategické obecné zásady Společenství (dále jen SOZS) jsou základním dokumentem 

pro přípravu Národního strategického referenčního rámce a operačních dokumentů pro 

programovací období 2007–2013. 

 Jedním z úkolů Národního strategického referenčního rámce (dále jen NSRR)  

je naplnění jeho globálního cíle: „přeměny socioekonomického prostředí České republiky  

v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem 

pro realizaci investic, práci a život obyvatel.“16 NSRR specifikuje pro dané období čtyři 

strategické cíle [22; ROP MS]: 

1. Strategický cíl NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika; 

2. Strategický cíl NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost; 

3. Strategický cíl NSRR Atraktivní prostředí; 

4. Strategický cíl NSRR Vyvážený rozvoj území. 

 Priority ROP MS jsou orientovány především k naplnění Strategického cíle Vyvážený 

rozvoj území. 

 ROP MS samozřejmě podporuje cíle Lisabonské strategie v oblastech zvyšování 

atraktivity území regionu Moravskoslezsko pro podnikání zlepšením regionální dopravní 

infrastruktury a dostupnosti jednotlivých částí regionu a zlepšením prostředí ve městech. Dále 

přispívá k zlepšování podmínek pro vzdělávání, zdravotní a sociální péči prostřednictvím 

budování infrastruktury těchto služeb. [22; ROP MS] 

 Strategie udržitelného rozvoje České republiky stanovila své strategické a dílčí cíle 

tak, aby co nejvíce snižovaly nerovnováhu mezi ekonomickým, environmentálním  

a sociálním pilířem udržitelnosti. Cíle strategie směřují k zajištění co nejvyšší dosažitelné 

kvality života pro současnou generaci a k vytvoření podmínek pro kvalitní život generací 

budoucích. Globální cíl ROP MS tento cíl respektuje.  

 Politika územního rozvoje České republiky specifikuje úkoly pro jednotlivé oblasti 

Moravskoslezského kraje – OB2 Ostrava, specifické oblasti SOB5 Karvinsko, částečně 

specifické oblasti SOB2 Beskydy, SOB4 Jeseníky – Kralický Sněžník a rozvojovou osu OS2 

Katovice – Ostrava – Břeclav – Vídeň.  

 Globální cíl ROP MS je rovněž plně v souladu s cílem Strategie hospodářského 

růstu (základní dokument pro nastavení hospodářské politiky Vlády ČR), který se snaží 

                                                 
16 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013, str. 64. 
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přiblížit Českou republiku ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějším zemím EU  

při respektování principů udržitelného rozvoje.  

 Základním koncepčním dokumentem realizace regionální politiky ČR a výchozí 

základnou pro orientaci rozvojových programů napojených na fondy EU je Strategie 

regionálního rozvoje České republiky. Globálním cílem Strategie regionálního rozvoje ČR 

je „dosažení ekonomické, sociální a kulturní úrovně regionů České republiky srovnatelné  

s vyspělými regiony Evropy, efektivní naplňování principu subsidiarity v regionální politice 

EU a ČR, zejména v oblasti kompetenční, institucionální a finanční, zastavení růstu  

a postupné snižování nepřiměřených regionálních disparit.“17 Realizace globálního cíle ROP 

MS přispívá k naplnění tohoto cíle. 

 Veškeré navržené prioritní osy ROP MS jsou v souladu se Strategií rozvoje 

Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016.  

3.1.4 Implementace ROP MS 

 Implementační struktura ROP MS je v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2000 a s nařízeními Evropského společenství 

relevantními pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v programovém 

období 2007-2013. Vazby mezi jednotlivými subjekty zapojenými v implementaci ROP MS 

znázorňuje schéma v Příloze č. 5. Řídícím orgánem programu je Regionální rada regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko, která byla zřízena dle zákona 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje ve znění zákona 138/2006 Sb. 

3.2 Situační analýza Moravskoslezského kraje 

 Situační analýza je všeobecnou metodou zkoumání jednotlivých složek a vlastností 

vnitřního a vnějšího prostředí, které mohou mít vliv na daný podnik či projekt (historie, 

finanční situace, vybavenost, management). [6; KISLINGEROVÁ, NOVÝ] Souborným 

výstupem situační analýzy je SWOT analýza, jež je popsána v kapitole  

2.5 Podpůrné nástroje sloužící k přípravě projektu. 

3.2.1 Obecná charakteristika Moravskoslezského kraje 

 Moravskoslezský kraj (dále jen MSK) je svou přírodní, ekonomickou i sociální 

povahou značně nehomogenní. Jeho centrum ostravsko - karvinská aglomerace je silně 

                                                 
17 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013, str. 69-70. 
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průmyslové, okrajové části tvořené horskými masívy Jeseníků a Beskyd jsou typicky 

venkovskými oblastmi a představují ideální oblasti pro turistiku. 

 Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České republiky a svou 

polohou tvoří hranici třem státům v samotném srdci Evropy. Snahou je zvýraznit sílu polohy 

celé oblasti ležící mezi rakouskou Vídní, polskou Hornoslezskou aglomerací a slovenskou 

Bratislavou v rámci vytvoření významného územního centra v celoevropském pohledu. 

 Moravskoslezský kraj vznikl současně s ostatními 13 kraji 1. ledna 2000 v prostoru 

severní Moravy a Slezska. Podle usnesení Vlády České republiky č. 707/1998 představuje 

statistickou jednotku NUTS III a současně i statistickou jednotku NUTS II – region 

soudržnosti Moravskoslezsko. Krajským městem je Statutární město Ostrava. Po jediné 

územní změně má nyní rozlohu 5 427km2 skládající se z  šesti okresů – Bruntál, Opava, Nový 

Jičín, Ostrava – město, Karviná a Frýdek-Místek a 22 obcí s rozšířenou působností,  

do kterých spadá 299 obcí, z toho 41 měst.18 Územně-správní členění MSK na okresy a obce 

s rozšířenou působností znázorňuje obrázek č. 3.1. Kromě výše zmíněného členění se v kraji 

nacházejí také čtyři euroregiony (Beskydy, Praděd, Silesia a Těšínské Slezsko) a řada 

dobrovolných svazků obcí, jejichž cílem je především dobrovolná hospodářská spolupráce, 

rozvoj infrastruktury, ochrana životního prostředí, kulturně-vzdělávací činnost a cestovní 

ruch. [22] 

  

                                                 
18 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje, 2011. 

Obrázek 3.1 Správní členění Moravskoslezského kraje 

Zdroj: www.kr-moravskoslezsky.cz 
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3.2.2 Demografický vývoj 

 V Moravskoslezském kraji žije 1 243 220 obyvatel, což znamená, že na zhruba 7 % 

rozlohy České republiky žije 12,2 % populace, přičemž v krajské metropoli Ostravě žije přes  

310 000 obyvatel, tj. zhruba čtvrtina obyvatel kraje. V kraji jsou uplatňovány dva typy 

struktury osídlení - velké průmyslové aglomerace s vysokou koncentrací obyvatelstva  

v centrální ostravsko-karvinské části a převážně zemědělské, horské a podhorské řidčeji 

osídlené oblasti na západě a jihovýchodě kraje. Tomu také odpovídají rozdílné hodnoty 

hustoty obyvatel od 60 do 1500 obyvatel na km2, přičemž průměrná hodnota se pohybuje 

v rozmezí 200 až 250 obyvatel na km2, což je téměř dvojnásobná hodnota ve srovnání 

s hustotou osídlení pro celou Českou republiku. Věkové složení obyvatel v MSK  

je příznivější než celostátní průměr, což znázorňuje následující tabulka č. 3.5. 

Tabulka 3.5 Věková struktura obyvatel MSK a ČR 

Ukazatel Moravskoslezský kraj Česká republika 

Počet obyvatel, 1 243 22019 10 504 20320 

Průměrný věk21 40,6 let 40,8 let 

Podíl obyvatel ve věku: 22 
(v %) 

 

0 – 14 let 14,4 14,5 

15 – 64 let 70,5 69,7 

65+ let 15,2 15,9 

Index stáří23 107,8 105,8 
Zdroj: ČSÚ; vlastní zpracování 

3.2.3 Sociální vývoj 

 V posledních letech se projevuje zvyšující se tendence růstu počtu obyvatel ve věku 

15 let a výše (s výjimkou v roce 2010 – pokles o více jak 3 000 obyvatel). Pokračuje 

dlouhodobá tendence ve snižování podílu obyvatel se základním a středním vzděláním bez 

maturity, přibývá počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. V roce 2010 poklesl počet 

pracujících téměř na úroveň roku 2007 a proti roku 2009 o více jak 12 tisíc.24 Celkový počet 

                                                 
19 ČSÚ, Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2011. 
20 ČSÚ, k 15. března 2012. 
21 ČSÚ, k 31. prosinci 2010. 
22 ČSÚ, Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2011. 
23 Index stáří - počet 65letých a starších na 100 0-14letých obyvatel. 
24 ČSÚ, Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Moravskoslezského kraje v roce 
2010. 
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nezaměstnaných v roce 2011 dosáhl hranice 61 500 obyvatel (10,2 %)25, oproti roku 2010  

se zvýšil počet nezaměstnaných o 1 700 obyvatel (9,7 %). Největší počet zaměstnaných osob 

pracuje ve zpracovatelském průmyslu, velkoobchodě, maloobchodě a službách. Průměrná 

měsíční mzda dosáhla v roce 2010 výše 21 883 Kč, což je mírný nárůst oproti roku 2009  

o 739 Kč.26 

3.2.4 Ekonomický vývoj 

 Ekonomika kraje je od 20. let 19. století založena na oborech hornictví, hutnictví  

a těžkého strojírenství. Tuto jednostrannou orientaci průmyslu dále znásobil extenzivní rozvoj 

těchto oborů v 50. až 70. letech 20. století. Nezbytná restrukturalizace této základny regionu  

z původních převažujících oborů těžkého průmyslu (doly, hutě, těžké strojírenství)  

na efektivnější aktivity s vyšší přidanou hodnotou však přináší řadu problémů, které musí 

region řešit. Nedostatečná je podpora i finanční zdroje pro služby podporující rozvoj 

inovačních aktivit. V tomto ohledu je nutné zvýšit podporu nově vznikajících firem, zejména 

firem navazujících na výsledky vývoje a výzkumu. Důležité je rozšířit služby podnikatelských 

inkubátorů a technologických parků, ačkoliv potenciál technických škol a technicky 

vzdělaných pracovníků patří v regionu k nejlepším v ČR. Přesto je MSK 

z ekonomického hlediska významným regionem ČR. [22; ROP MS] 

 Od roku 2000 dochází k pozvolnému růstu ekonomiky regionu, což se projevuje  

i nárůstem hrubého domácího produktu (HDP). HDP kraje se v periodě 2005 - 2009 vyvíjel 

paralelním způsobem jako v celé České republice, meziročně rostl, nejvíce z počátku období. 

Na tvorbě HDP se Moravskoslezský kraj v roce 201027 podílel 9,8 %. To ho řadilo  

na 4. místo.28 Srovnání podílů jednotlivých krajů na HDP České republiky v roce 2010  

je uvedeno v tabulce č. 3.6. HDP na 1 obyvatele činilo v témže roce 299 177 Kč.29 

  

                                                 
25 ILO – Obecná míra nezaměstnanosti. 
26 ČSÚ, Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2011. 
27 ČSÚ zveřejňuje hodnotu HDP v roce 2011 pouze do 3. čtvrtletí. 
28 ČSÚ, Databáze regionálních účtů, 2011. 
29 ČSÚ, Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2011. 
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Tabulka 3.6 Podíl krajů na tvorbě HDP ČR v roce 2010 

Kraj Podíl na HDP ČR 

Hlavní město Praha 25,8 % 

Středočeský kraj 10,7 % 

Jihomoravský kraj 10,3 % 

Moravskoslezský kraj 9,8 % 

Ústecký kraj 6,6 % 

Jihočeský kraj 5,2 % 

Zlínský kraj 4,7 % 

Plzeňský kraj 4,6 % 

Olomoucký kraj 4,6 % 

Královéhradecký kraj 4,5 % 

Kraj Vysočina 4,0 % 

Pardubický kraj 3,9 % 

Liberecký kraj 3,1 % 

Karlovarský kraj 2,1 % 

  

3.2.3 Rozvoj sportu 

 Regionální aspekty tělesné kultury, zejména složky pohybové rekreace, nabývají 

největšího významu v regionech vyznačující se značným přírodním a krajinným bohatstvím, 

které je příhodné pro rekreaci. Vymezení regionů vhodných pro zavedení sportu a tělesné 

kultury jako jednoho z hlavních směrů rozvoje regionu by mělo vycházet z podrobného 

průzkumu konkrétních podmínek v dané oblasti. Většina regionů či jiných územních celků má 

obvykle zpracován plán rozvoje, kde jsou konkrétní podmínky již analyzovány. Mimo 

vyhodnocení těchto předpokladů je třeba dále provést průzkum v oblasti sportu, tělovýchovy  

a pohybové komunální rekreace. Sjednocení těchto dvou výstupů by mělo posloužit jako zdroj 

pro tvorbu koncepce rozvoje regionu v oblasti tělesné kultury, která by již měla obsahovat 

bariéry či předpoklady uplatnění strategie rozvoje regionu prostřednictvím tělesné kultury, 

včetně nástinu očekávaných investic a zdrojů jejich krytí. [6; HOBZA, REKTOŘÍK A KOL.] 

Vliv sportu na místní ekonomiku je znázorněn ve schématu č. 3.1. 

Zdroj: ČSÚ; vlastní zpracování 
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Schéma 3.1 Vliv sportu na ekonomiku 

 

 

 

  

 V Moravskoslezském kraji spadá sport pod Odbor školství, mládeže a sportu, 

konkrétně Oddělení mládeže a sportu, jemuž předsedá vedoucí. V rámci zastupitelstva kraje 

působí Výbor pro tělovýchovu a sport. Koordinačním orgánem krajských tělovýchovných 

sportovních občanských sdružení je Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje, které 

sdružuje krajské střešní sportovní organizace. 

  Kraj může rovněž zřizovat organizační složky, které nemají právní subjektivitu  

a hospodaří jménem svého zřizovatele, nebo příspěvkové organizace, které jsou neziskové  

a vyžadují samostatnou právní subjektivitu.30 Tuto organizační složku nebo příspěvkovou 

organizaci Moravskoslezský kraj nezřizuje. Ve zřízených příspěvkových organizací se sportu 

z částí věnují střediska volného času a domy dětí a mládeže, jichž se v kraji nachází 

                                                 
30 Zákon č. 250/200, Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zdroj: HOBZA, V., J. REKTOŘÍK a kol. Základy ekonomie sportu, 2006. str 136; vlastní zpracování 
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v celkovém počtu pouhých osm.31 Dále kraj disponuje 36 sportovními centry ve 21 druzích 

sportů.32 

 Finanční podpora plynoucí z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje  

se uskutečňuje prostřednictvím běžných a kapitálových výdajů na podporu sportu, dotačních 

programů a mimořádných účelových dotací. Celkový přehled finančních prostředků 

poskytnutých z dotačních programů Moravskoslezského kraje pro oblast sportu v letech 

2007 – 201033  znázorňuje tabulka č. 3.7, tabulka č. 3.8 na následující straně znázorňuje 

procentuální podíl dotací na sport na celkových dotacích z rozpočtu kraje. Dotace z krajského 

rozpočtu se v letech 2007 – 2009 pohybovaly pod úrovní dvou miliónů korun, naopak v roce 

2010 byla tato částka dvojnásobná, nicméně v poměru celkové výše dotačních programů  

se nejvíce na oblasti sportu vyčlenilo v roce 2007 - 1,32 %.  

Tabulka 3.7 Finanční prostředky na sport poskytnuté z dotačních programů MSK (v Kč) 

                 rok 
subjekt 

2007 
(Počet projektů) 

2008 
(Počet projektů) 

2009 
(Počet projektů) 

2010 
(Počet projektů) 

Občanská 
sdružení 

1 979 196 
(13) 

1 957 923 
(16) 

1 858 955 
(15) 

3 855 877 
(35) 

Právnické 
osoby 

--- --- 100 000 
(1) 

--- 

Obecně 
prospěšné 
společnosti 

--- --- --- 80 000 
(1) 

Celkem 1 979 196 1 957 923 1 958 955 3 935 877 

 

  

                                                 
31 Střediska volného času a Domy dětí a mládeže. Dostupné z: www.ikatalogy.nidm.cz. 
32 Dostupné z: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/sportovni-centra-mladeze-v-moravskoslezskem-
kraji-15695/>. 
33 Výše finančních prostředků poskytnutých z dotačních programů v roce 2011 nebyla v době zpracování 
diplomové práce dostupná. 

Zdroj: rozpočty Moravskoslezského kraje zveřejněné na www.verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz; 
 vlastní zpracování 
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Tabulka 3.8 Podíl dotací na sport na celkových dotacích z rozpočtu MSK v letech 2007 - 2010 

 2007 2008 2009 2010 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Dotační 
programy 
celkem 

149 619 100 187 975 100 333 282 100 330 887 100 

Z toho na 
sport 

1 979 1,32 1 957 1,04 1 959 0,58 3 836 1,16 

 

 

 

 Tabulka č. 3. 9 uvádí výši běžných výdajů na tělovýchovu a sport k celkovým běžným 

výdajům Moravskoslezského kraje v letech 2007 – 2010.34 Běžnými výdaji rozumíme 

výdaje, pro které je charakteristické každoroční opakování se. Prostřednictvím těchto výdajů 

jsou financovány běžné – neinvestiční potřeby, vztahující se k příslušnému rozpočtovému 

roku. V rámci tělovýchovy a sportu jsou těmito výdaji financovány zejména příspěvky  

na činnost sportovních klubů a organizací nebo neinvestiční dotace na provoz materiálně 

technické základny sportu. V rozpočtové skladbě Moravskoslezského kraje je lze nalézt pod 

par. 3419 „Ostatní tělovýchovná činnost“. Kapitálové výdaje jsou jednorázové a jejich 

prostřednictvím jsou kryty dlouhodobé investiční potřeby přesahující cyklus jednoho 

rozpočtového roku. Jedná se zejména o výstavbu a rekonstrukci materiálně technické základy 

sportu a zahrnujeme zde výdaje např. na rekonstrukci sportovišť škol zřízených krajem.  

Tabulka 3.9 Výše běžných výdajů na podporu sportu v MSK (v tis. Kč) 

                                             rok 
výdaje 

2007 2008 2009 2010 

Běžné celkem 13 135 000 13 733 800 14 927 600 14 619 700 

Běžné  
- na sport 

7 164 8 773 10 677 11 640 

Podíl běžných výdajů na sport 0,05% 0,06% 0,07% 0,08% 

 

 

  

  

                                                 
34 Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2011 nebyl v době zpracování diplomové práce zveřejněn. 

Zdroj: rozpočty Moravskoslezského kraje zveřejněné na www.verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz;  
vlastní zpracování 

Zdroj: rozpočty Moravskoslezského kraje zveřejněné na www.verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz;  
vlastní zpracování 
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 Obce, sportovní kluby i organizace v Moravskoslezském kraji čerpají také peněžní 

prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Regionálního operačního 

programu NUTS II Moravskoslezsko pro období 2007 – 2013 v kombinaci s národními 

zdroji. Výše celkových částek proplacených na výstavbu, modernizaci či provoz sportovních 

zařízení V Moravskoslezském kraji dosáhla na konci roku 2011 částky 580 833 tis. Kč. Výše 

těchto příspěvků se od roku 2009 každoročně zvyšuje a podíl částky na výstavbu sportovních 

zařízení na celkové výši finančních prostředků proplacených na konci projektů byl v roce 

2011 18,61 %. V etapě realizace (výstavby) sportovních zařízení jsou projekty ve výši  

521 491 tis. Kč.35 Celkový výčet sportovních zařízení vybudovaných v Moravskoslezském 

kraji je uveden v Příloze č. 6. 

 Nefinanční podpora sportu v Moravskoslezském kraji je realizována zejména šířením 

informací a povědomím místních občanů o plánovaných sportovních akcích a možnostech 

sportovního vyžití ve městech. Všechny města zveřejňují aktuální informace o možnostech 

sportovního vyžití na svých webových stránkách a ve svých informačních periodicích. 

Součástí nefinanční podpory sportu je zpřístupňování a péče o materiálně technickou 

základnu sportu. Správa a péče o městská sportoviště je svěřována institucím, které byly  

za tímto účelem vytvořeny. 

3.2.4 Rozvoj požárního sportu 

Orgánem, jenž primárně zabezpečuje rozvoj požárního sportu v České republice,  

je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska36 (dále jen SH ČMS). Stěžejní pro SH ČMS  

je pořádáni postupových soutěží v disciplínách požárního sportu od základních kol přes 

okresní a krajská kola, až po Mistrovství České republiky, čímž naplňuje odbornou přípravu 

dle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně § 72 odst. 4. Financování požárního sportu  

je z části kryto dotací Ministerstva vnitra České republiky, případně dalších subjektů (krajské 

úřady, města, obce) a z vlastních zdrojů SH ČMS. SH ČMS ze svých členů sestavuje  

i reprezentační družstva v požárním sportu, která reprezentují dobrovolné hasiče  

na mezinárodním poli. SH ČMS je organizováno do ústředí – Kanceláře SH ČMS, dále  

do 14 krajských sdružení hasičů (KSH), 77 okresních sdružení hasičů (OSH), dvou 

                                                 
35 Seznam příjemců podpory ze strukturálních fondů EU, dostupný na www.rr-moravskoslezsko.cz. 
36 SH ČMS je občanským sdružením podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění zák. č. 300/1990 
Sb., zák. č. 513/1991 Sb. a zák. č. 68/1993 Sb., které působí na úseku požární ochrany a krizového řízení                  
ve smyslu zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1990 Sb. a zák.                 
č. 203/1994 Sb. zák. č. 237/2000 Sb. a zákona č. 239/2000 sb., o integrovaném záchranném systému a zákona             
č. 240/2000 sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů. 
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hasičských škol (Bílé Poličany, Jánské koupele) a Centra hasičského hnutí v Přibyslavi. 

Rozvoj požárního sportu v České republice dále zastřešují Český svaz požárního sportu  

a Český národní výbor CTIF37. 

 Sbory dobrovolných hasičů (dále jen SDH) jsou občanská sdružení patřící do 

kategorie nestátních neziskových organizací. Členové SDH se klasifikují do následujících 

věkových skupin: 

• přípravka mladých hasičů - děti do 6 let věku v mateřských školách, kam podle 

možností jednotlivých sborů dochází jeden ze členů a učí děti základům požární 

ochrany, případně požárního sportu; 

• mladí hasiči ve věku od 6 do 18 let, rozdělených do tří kategorií – mladší do 10 

let, starší od 11 do 14 let a dorost – mládež dělící se na dívky a chlapce od 15  

do 18 let. V rámci přípravy na soutěže se mladí hasiči věnují základům požární 

ochrany a požárního sportu podle Směrnic hry Plamen a Směrnic pro celoroční 

činnost dorostu. Od roku 2011 se podle mezinárodních pravidel do kategorie 

dorostu zahrnují i mladší chlapci od 12 let; 

• hasiči od 18 let věku. Na soutěže v České republice se připravují podle Pravidel 

požárního sportu vydaných Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 

sboru, příp. regionálních ligových pravidel. 

 Celkový vývoj počtů členů sborů dobrovolných hasičů v České republice od roku 

2007 do konce roku 2011 zobrazuje tabulka č. 3.10. 

  

                                                 
37 CTIF – fr. Comité Technique International de Prévention et D´extinction du Feu - Mezinárodní technický 
výbor pro prevenci a hašení požárů. 
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Tabulka 3.10 Vývoj počtu členů SDH v České republice od roku 2007 
 

                                        rok 
   kraj 

2007 2008 2009 2010 2011 % * 

Praha - město 2 187 2 182 2 292 2 285 2 317 1 

Středočeský 48 370 49 429 51 164 51 341 51 758 15 

Jihočeský 39 902 41 421 42 326 43 076 43 370 12 

Plzeňský 32 944 34 069 34 194 34 311 34 076 10 

Karlovarský 2 577 2 825 2 942 3 099 2 977 1 

Ústecký 8 628 8 647 8 641 8 999 8 691 3 

Liberecký 15 443 15 458 15 563 15 274 15 524 5 

Královehradecký 25 304 25 561 25 400 25 690 25 568 8 

Pardubický 23 338 23 273 25 091 23 584 23 985 7 

Vysočina 38 050 39 201 40 366 42 432 41 628 12 

Jihomoravský 23 540 24 783 25 245 25 797 26 281 7 

Olomoucký 21 576 22 117 22 508 22 430 22 820 7 

Zlínský 20 634 20 796 20 648 20 776 20 834 6 

Moravskoslezský 24 313 25 425 25 468 25 430 25 626 7 

Celkem 326 608 335 187 341 848 344 524 345 455 100 
*Procentuální rozložení počtu členů v krajích se zaokrouhlením je od 2007 kontinuální. 
Zdroj: Výroční zprávy SH ČMS; vlastní zpracování 
 
  

 V Moravskoslezském kraji je k 31.12.2011 evidováno 6 okresních sdružení,  

435 sborů dobrovolných hasičů, v nichž je sdruženo 25 626 členů.  

 Počet členů, zejména mladých hasičů, se každoročně zvyšuje. Zobrazení vývoje počtu 

členů od roku 2007 do 2011 v Moravskoslezském kraji je znázorněno v tabulce č. 3.11, jež  

je rozdělena do dvou (resp. tří) částí – přípravka, mladí hasiči do 18 let a hasiči nad 18 let. 

 Počet členů mladých hasičů od roku 2007 do konce roku 2009 mírně klesal, naopak 

v roce 2010 je zaznamenán znatelný nárůst, kdy v Moravskoslezském kraji přibylo 148 

mladých hasičů (z toho 90 dětí v přípravkách), a na přelomu roku 2010 a 2011 se stalo členy 

dalších 260 mladých hasičů. Nárůst počtu členů od 18-ti let věku je mírnější (dáno přechodem 

mladých hasičů do vyšší věkové kategorie), i přesto jejich počet v roce 2011 oproti roku 2007 

vzrostl o 469, celkový počet členů byl v roce 2011 o 795 vyšší než v roce 2007. 
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Tabulka 3.11 Vývoj počtů členů dobrovolných hasičů v MSK od roku 2007 

2007 2008 2009 2010 2011 
 Přípravka 

do 6 let 
59 60 90 180 216 

M
la

dí
 

ha
si
či

 d
o 

18
 –

 ti
 le

t Mladí hasiči 
6 – 14 let 

4 326 * 
2 716 2 690 2 840 3 194 

Dorost 
15 – 18 let 

1 578 1 523 1 431 1 301 

 Celkem MH 4 385 4 354 4 303 4 451 4 711 

H
as

ič
i 

na
d 

18
 le

t 

Hasiči 20 611 21 001 21 258 21 159 21 080 

 CELKEM 
členů 

24 996 25 355 25 561 25 610 25 791 

∗Počet mladých hasičů z Výroční zprávy SH ČMS kumulovaný do jednoho údaje. 
Zdroj: Statistiky Krajského sdružení hasičů – Moravskoslezský kraj; vlastní zpracování 
 

 Každoroční nárůst počtu družstev mladých hasičů (družstvo tvoří 10 členů), která  

se účastní různých soutěží a závodů, zobrazuje následující tabulka č. 3.12. Ta zaznamenává 

vývoj počtu těchto družstev, která se zapojují do tzv. celoroční činnosti (září – červen).  

Tabulka 3.12 Vývoj počtu družstev mladých hasičů v MSK zapojených do celoroční činnosti 
mládeže 
                          

                                                           rok 
kategorie 

2007 2008 2009 2010 2011 

Mladí hasiči do 14-ti let 211 210 237 237 264 

Dorost 21 43 45 45 50 

Celkem 232 253 282 282 314 

 

 

  

Zdroj: Výroční zprávy SH ČMS; vlastní zpracování 
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4 Využití Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko na příkladu sportovního zařízení 

 Předmětem kapitoly je návrh projektu „Výstavba sportovního a kulturního zázemí 

v areálu hasičské zbrojnice v Ostravě – Michálkovicích“. Projekt má být realizován na území 

města Ostravy, městského obvodu Michálkovice. Žadatelem a překladatelem žádosti  

o finanční podporu je Úřad městského obvodu Michálkovice. Projekt je realizován v rámci 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osy 3 – Rozvoj měst, 

oblasti podpory 3.1 – Rozvojové póly regionu a navazuje na třetí specifický cíl: „Všestranně 

zkvalitnit prostředí měst včetně občanské i podnikatelské infrastruktury v souladu s potřebami 

jejich udržitelného rozvoje.“ Projekt je koncipován jako návrh skutečného projektového 

záměru. 

 Podkladem pro zpracování této části diplomové práce je Metodický pokyn  

pro zpracování Studie proveditelnosti a příručka Projekt v kostce uvedených v Seznamu 

použité literatury. 

4.1 Projektový záměr 

 Projektový záměr je podpůrným nástrojem sumarizujícím okamžitý nápad v písemné 

podobě. Stručný projektový záměr lze popsat tabulkou uvedenou v Příloze č. 2. V následující 

tabulce č. 4.1 je uvedena aplikace konkrétního projektového záměru: „Výstavba sportovního  

a kulturního zázemí v areálu hasičské zbrojnice v Ostravě – Michálkovicích“. 

Tabulka 4.1 Projektový záměr 

1. Identifikační údaje budoucího investora / žadatele o dotaci 

1.1 Název subjektu Úřad městského obvodu Michálkovice 

1.2 Adresa žadatele Čs. armády 106, 715 00 Ostrava 

1.3 IČ 00845451 

1.4 DIČ CZ00845451 

1.5 Telefonní číslo 599 415 101 

1.6 Fax 599 415 105 

1.7 E-mail adresa info@michalkovice.ostrava.cz 

1.8 www stránky www.michalkovice.cz 

1.9 Starosta obce Ing. Martin Juroška, Ph.D. 
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2. Odborná způsobilost subjektu a partnerů (přípravný a realizační tým) 

2.1 Oblast působnosti  

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Michálkovice, byl konstituován na základě 
zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako 
městský obvod statutárního města. Současně 
městský obvod Michálkovice jako 
organizační jednotka města plní některé 
funkce obce s rozšířenou působností. 
Samostatnou působnost statutárního města 
Ostravy, tedy i městského obvodu 
Michálkovice, jako veřejnoprávní korporace 
vymezuje § 35, Díl 1, hlava II, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů. 

2.2 Partneři projektu a realizační tým 

Statutární město Ostrava; 
Úřad městského obvodu Ostrava – 
Michálkovice; 
SDH Ostrava – Michálkovice; 
studenti Ekonomické fakulty a Fakulty 
stavební Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava; 
stavební společnost – na základě výběrového 
řízení. 

2.3 Zkušenosti subjektu (partnerů, 
přípravného a realizačního týmu) 
s obdobným typem projektů 

Město Ostrava má mnohaleté zkušenosti 
s návrhem, realizací a výstavbou sportovních  
a víceúčelových ploch, stejně tak v menší 
míře i městský obvod Michálkovice. 
Se studenty Vysoké školy báňské byla 
zahájena spolupráce ve formě návrhu 
sportovního areálu s oceněním stavby pod 
vedením zkušených profesorů. 
Na základě zkušeností a referencí bude 
vybrána příslušná stavební firma. 

3. specifikace projektového záměru 

3.1 Název projektu 
Výstavba sportovního a kulturního zázemí 
v areálu hasičské zbrojnice v Ostravě – 
Michálkovicích 

3.2 Místo realizace (obec, okres) Městský obvod Ostrava - Michálkovice 

3.3 Cíle projektu 

Výstavba nových a rekonstrukce stávajících 
prostor pro volnočasové aktivity, zejména 
pro potřeby občanů a členů sborů 
dobrovolných hasičů v  
Moravskoslezském kraji, dále také pro 
studenty a žáky místních škol a děti  
v  zájmových kroužcích. 

3.4 Podrobný popis projektu 
Uveden v kapitole 4.2.3 Popis projektu  
a jeho aktivit, cílové skupiny, str. 54 
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3.5 Specifikace hlavních aktivit projektu 

1. zajištění inženýrských sítí; 
2. výstavba atletické dráhy v délce 125 m; 
3. výstavba víceúčelového hřiště; 
4. výstavba budovy zázemí s občerstvením; 
5. výstavba dětského hřiště. 

3.6 Soulad projektu s rozvojovými 
dokumenty (na úrovni obce, regionu, státu, 
příp. EU) 

Národní strategický referenční rámec; 
Politika územního rozvoje České republiky; 
Strategie regionálního rozvoje České 
republiky; 
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 
na léta 2009 – 2016; 
ROP  NUTS II Moravskoslezsko, specifický 
cíl 3 – Rozvoj měst; 
ROP NUTS II Moravskoslezsko – prioritní 
osa č. 3, oblast podpory č. 3. 1. 

4. Časový plán projektu 

4.1 Odhad času potřebného na jednotlivé 
fáze projektu 

Přípravná fáze: 4/2012 – 10/2012 
Realizační fáze: 11/2012 – 9/2013 
Provozní fáze: od 9/2013 

5. Odhad nákladů na realizaci záměru 

5.1 Odhad nákladů spojených s realizací 
záměru (předběžný rozpočet) 

9 968 tis. Kč 

6. Způsob financování realizace 

6.1 Výčet existujících dotačních programů/ 
titulů odpovídající zaměření budoucího 
projektu 

Prioritní osa 3 – Rozvoj venkova, oblast 
podpory 3.1 – Rozvojové póly regionu 
(města nad 50 000 obyvatel): 
nevratná přímá pomoc (dotace) ze 
strukturálních fondů EU, maximálně  
85% celkových způsobilých výdajů. 

6.2 Finanční zajištění realizace projektu 
ze strany žadatele  
- vlastní prostředky 
- úvěr 
- dary 
- ostatní  

Příjemce zajistí spolufinancování projektu  
z vlastních zdrojů minimálně ve výši 15% 
celkových způsobilých výdajů.38 
Krajské sdružení hasičů v MSK: 4 % 
Prostředky z rozpočtu městského obvodu 
Ostrava – Michálkovice: 8 % 
Získané dary Sboru dobrovolných hasičů 
Ostrava – Michálkovice: 3 % 

7. Očekávané výstupy, výsledky a dopady projektu 

7.1 Specifikace očekávaných 
výstupů projektu 

1. atletická dráha v délce 125 m; 
3. víceúčelové hřiště; 
4. zázemí pro sportovce se šatnami a stánkem 
s občerstvením; 
5. výstavba dětského hřiště; 
6. parkovací plochy; 
7. zrekonstruované pódium. 

                                                 
38 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Prováděcí dokument, verze 
3.05. RR – Moravskoslezsko.cz. str. 70 – 74. 
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Zdroj: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Projekt v kostce. © 2011; 
vlastní zpracování 

7.2 Specifikace očekávaných výsledků 
projektu 

Lepší využití volného času členů sborů 
dobrovolných hasičů v Moravskoslezském 
kraji a místních obyvatel. 

7.3 Specifikace očekávaných dopadů 
projektu 

Zlepšení výsledků požárních sportovců 
Moravskoslezkého kraje na území České 
republiky i mezinárodním poli. 
Snížení kriminality v důsledku lepšího 
využití volného času obyvatel. 

8. Rizika a udržitelnost projektu 

8.1 V přípravné fázi 

viz. kapitola 4.2.9 Řízení rizik, str. 71 8.2 V realizační fázi 

8.3 V provozní fázi 

 

4.2 Studie proveditelnosti 

 V rámci diplomové práce bude zpracována zjednodušená studie proveditelnosti,  

tj. studie, která neobsahuje finanční a ekonomickou analýzu. Její osnova vychází z Metodické 

příručky pro zpracování studie proveditelnosti vydané Regionální radou Moravskoslezsko 

(uvedena v kapitole 2.7 Studie proveditelnosti, str. 18). 

4.2.1 Úvodní informace o žadateli 

 Žadatelem i předkladatelem projektu a konečným příjemcem podpory je městský 

obvod Ostrava – Michálkovice. Podle definice příjemců v oblasti podpory 3.1 – Rozvojové 

póly regionu je jmenovaný městský obvod způsobilý ucházet se o podporu z ROP MS 

s výjimkou.39 Obec se bude spolu se Sborem dobrovolných hasičů Ostrava – Michálkovice 

podílet na přípravě a průběhu zpracování projektu, dále bude zodpovědná za výběrové řízení 

na dodavatele a celkový dohled nad realizací stavby. Obvod spolu s partnery, zejména SDH 

Michálkovice, zajistí spolufinancování projektu. Daný projekt nezakládá veřejnou podporu, 

což znamená, že výše poskytnuté dotace je možná do 85 % a příjemce podpory zajistí 

spolufinancování v minimální výši 15 %.  

 Městský obvod Ostrava – Michálkovice je jedním z 23 městských obvodů 

statutárního města Ostravy nacházející v jeho klidné okrajové části hraničící s městskými 

obvody Slezská Ostrava, Radvanice, Bartovice a okresem Karviná. Je centrem pro zmíněný 

                                                 
39 Městský obvod Ostrava – Michálkovice geograficky nespadá do IPRM, neboli Integrovaného plánu rozvoje 
města, i přesto se může ucházet o podporu v dané oblasti. 
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okres Karviná, dále pro Frýdek – Místek, Opavu a Nový Jičín. Má okolo 3200 obyvatel,  

pro něž městský obvod zajišťuje širokou řadu občanské a sociální vybavenosti. Při rozvoji 

Michálkovic je v současné době kladen důraz na aktivní kulturní, volnočasový a společenský 

život. Městský obvod v rámci tohoto rozvoje úzce spolupracuje s SDH Michálkovice  

a společně se podílí na pořádání různých akcí, např. Pálení čarodějnic, Kácení máje, 

Michálkovická pouť, organizace příměstského tábora, Dětský den, Michálkovické léto, 

Michálkovický kopec a Halloween. 

 Sbor dobrovolných hasičů Ostrava – Michálkovice byl založen 25. května 1902,  

o osm let později – 14. července 1910 se konalo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice. 

Po druhé světové válce dochází k rozvoji hasičstva, zakládají se oddíly mládeže  

a požární družstva, pořádají se soutěže, organizují se kulturní akce. Zejména požárnická 

cvičení měla u veřejnosti úspěch, družstva získávala ocenění, o čemž i dnes svědčí plné police 

trofejí. V roce 1973 došlo k omlazení členů ve vedení sboru a pod taktovkou zkušeného 

starosty bratra Čapči byl sbor vyhlášen nejlepším na Ostravsku. Nezbytné je také zmínit 

spolupráci s Dolem P. Cingr (dnes Národní kulturní památka Důl Michal), který se sborem 

spolupracoval při výstavbě víceúčelového areálu, a také družbu se sborem dobrovolných 

hasičů Dolní Bečva a Ochotnicznou Strazi Pozarnou Warszowice (Polsko). V současné době 

čítá sbor 121 členů, z toho 30 mladých hasičů. 

 Členy SDH Michálkovice jsou také nadšení sportovci, kteří se několikrát probojovali 

na Mistrovství České republiky, a na svých dresech městský obvod s hrdostí reprezentovali. 

Zmínit můžeme například postup mladých hasičů na Mistrovství České republiky hry Plamen 

v roce 2009 (Třebíč) a 2011 (Ostrava), postup dorostenců na Mistrovství České republiky 

v letech 2002, 2006, 2007, 2008 a 2009, zlaté medaile si přivezli z Mistrovství v Trutnově 

(2008) a Třebíči (2009). Dorostenky postoupily na Mistrovství v roce 2008. Posledním 

úspěchem sboru jsou stříbrné medaile žen z Mistrovství České republiky v požárním sportu, 

které se konalo minulý rok v Ostravě. V letošním roce jsou dva členové sboru členy 

Dorostenecké reprezentace SH ČMS. 

 V duchu přispění ke kulturnímu dění a aktivnímu životu obce, podpory rozvoje 

požárního sportu v celém Moravskoslezském kraji je záměrem projektu vybudovat 

sportovní a kulturní zázemí v areálu hasičské zbrojnice Ostrava – Michálkovice.  

 Zpracovatelem projektu bude městský obvod Michálkovice a SDH Michálkovice 

ve spolupráci se studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ekonomické 

fakulty a Fakulty stavební. 
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4.2.2 Výchozí stav (nulová varianta), odůvodnění projektu 

 Areál Sboru dobrovolných hasičů Ostrava – Michálkovice je lokalizován  

ve stejnojmenném městském obvodu v blízkosti křižovatky ulic Radvanická a Rychvaldská  

ve východní části statutární města Ostravy a centru Moravskoslezského kraje. 

Obrázek 4.1 Poloha areálu hasičské zbrojnice v Ostravě - Michálkovicích 

 

 

 Tento areál v současné době následující využití: 

 SDH Michálkovice využívá areál pro fyzickou přípravu jeho členů, čímž se podílí  

na požární ochraně obce.40 Tuto činnost zajišťuje jednotka sborů dobrovolných hasičů, která 

je podle poplachového plánu kraje zařazena do jednotky požární ochrany - JPO III 

s působností na celém území města Ostravy. Tato jednotka má 22 členů, všichni jsou také 

aktivní v rámci zajišťování spolkové činnosti podle bodu 2. 

 SDH Michálkovice dále svůj areál využívá ke spolkové činnosti. Ta je zajišťována 

členskou základnou SDH, která byla v roce 2011 tvořena 121 členy. Ve sboru působí čtyři 

kolektivy mladých hasičů, dvě soutěžní družstva mužů a jedno družstvo žen.  

SDH Michálkovice také pravidelně pořádá tradiční požární soutěže a prezentuje svou činnost 

na místních oslavách. 

 Areál hasičské zbrojnice je využíván pro konání výše jmenovaných kulturních  

i společenských akcí a v menší míře pro konání sportovních soutěží pořádanými samotným 

sborem nebo městským obvodem Ostrava – Michálkovice, případně městem Ostrava.  

Při konání těchto akcí jsou využívány i menší přístřešky k prodeji občerstvení, v jednom  

                                                 
40 Zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů je obec povinna na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární 
ochraně. Zásahová jednotka provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných 
mimořádných událostech. Obec je povinna udržovat akceschopnost jednotky SDH, zajišťovat odbornou přípravu 
členů a zajišťovat materiální a finanční potřeby jednotky. 

Zdroj: www.mapy.cz 
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se nachází také toaleta. Dále je zde zřízen přístřešek pro ukrytí překážek, kolotoče  

a houpačky, které jsou v nevyhovujícím stavu. 

 

Nulová varianta 

 Areál hasičské zbrojnice v Ostravě – Michálkovicích byl vybudován v roce 1975  

a od této doby na něm byly prováděny pouze běžné opravy, např. oprava oplocení, zatravnění 

plochy, opravy přístřešků apod. V současné době je nutno areál pro potřeby městského 

obvodu a zejména členů sborů dobrovolných hasičů v kraji modernizovat zejména z důvodu 

nevyhovujícího a nerovného povrchu travnaté plochy zcela nedostatečné pro rozvoj sportovní 

mládeže, zanedbaného stavu zázemí sportovců, zázemí pro prodej občerstvení  

a katastrofálnímu stavu toalet, nevyhovujícímu stavu dětských prolézaček, na nichž hrozí 

nebezpečí úrazu. Fotodokumentace stávajícího stavu areálu je uvedena v Příloze č. 7. 

 Pokud areál hasičské zbrojnice zůstane v původním stavu, bude docházet k jeho 

dalšímu zhoršování, což může výstavbu v budoucnu prodražit. Realizace je nezbytně nutná 

zejména z důvodu nerovného povrchu určeného pro sportovce, na němž hrozí nebezpečí 

úrazu, havarijnímu stavu dětských prolézaček a hygienicky nevyhovujícímu zázemí  

pro prodej občerstvení. Proto by tato část projektu musela být realizována v omezené míře  

i bez získání dotace. Záměrem však není pouhá oprava stávajícího stavu areálu, ale výstavba 

nového sportovního a kulturního zázemí. 

 

Odůvodnění realizace projektu 

 Sbory dobrovolných hasičů mají kromě své ochranné funkce neméně důležitou funkci 

v rámci městského obvodu. Jako spolky jsou významným prvkem společenského života, 

podobně jako myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby, Sokol atd. Činnost 

spolků má obecně vliv na sociální soudržnost a aktivní zapojení do života obce. Problémem  

je však zastaralost zázemí pro jejich činnost. 

 Členové SDH Michálkovice včetně mladých hasičů se úspěšně účastní několika 

soutěží v požárním sportu, např. závodů v rámci Moravskoslezského poháru, okresních 

soutěží, postupových soutěží a sami jsou také jejich pořadateli. Ze soutěží, které sbor pořádá, 

můžeme jmenovat například Uzlovou soutěž, Moravsko-beskydské šedesátky, Rýcův 

memoriál, Paralelní útoky, závod ze série Moravskoslezský pohár a jiné. Z tohoto důvodu  

se zde vyskytuje nutnost výstavby kvalitního sportovního zázemí pro trénink i pořádání 

soutěží. 
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 Po výstavbě by areál sloužil městskému obvodu Ostrava – Michálkovice jako nástroj 

pro rozvoj společenského života v obci, dále žákům a studentům místních škol, dětem, 

členům sborů dobrovolných hasičů pro jejich fyzickou přípravu, sportovcům pro rozvoj jejich 

talentu a také SDH Michálkovice pro pořádání významných sportovních soutěží, čímž bude 

zvýšena jeho prestiž. 

4.2.3 Popis projektu a jeho aktivit, cílové skupiny 

 Z technického hlediska bude vybudovaný areál ležící na pozemku, který  

je ve vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů Ostrava – Michálkovice, disponovat 125 m 

atletickou dráhou, víceúčelovým hřištěm, budovou zázemí se šatnami, sprchami, sklady 

sportovních potřeb a laviček používaných při zábavách, místností pro občerstvení, dětským 

hřištěm, pódiem pro konání zábav a parkovacími plochami. [11; PITER] Součástí areálu 

budou i nové překážky určené pro požární sport.  

 Atletická dráha má 4 běžecké dráhy o šířce 1,25 m. Je navržena v délce 125 m, 

skládá se z 5 m prostoru startu, 100 m vlastní rovinky a 20 m doběhového pásma. 

Víceúčelové hřiště je voleno jako typizované o rozměrech 25 x 15 m a provedeno ve stejné 

výškové úrovni jako atletická dráha. Na kratších stranách hřiště budou vybudovány ochranné 

sítě do výšky 5 m. Hřiště bude sloužit pro tenis, košíkovou, fotbal, volejbal, nohejbal apod.  

Budova zázemí s občerstvením je navržena jako jednopodlažní nepodsklepená stavba 

s pultovou střechou. Venkovní vzhled bude proveden tak, aby architektonicky pasoval 

k rekonstrukci hasičské zbrojnice. Půdorysné rozměry jsou 18 x 8 m. Před budovou bude 

vystavěna venkovní terasa pro posezení o rozměrech 8 x 6 m. Z boku budovy bude postaven 

venkovní sklad pro uskladnění laviček používaných při zábavách a hasičských překážek. 

Tento sklad bude vytvořen pomocí pletiva a zastřešen trapézovými plechy. Rozměry tohoto 

skladu jsou 5 x 8 m. Celá budova je rozdělena na dvě části. První část je prostor občerstvení, 

kde budou moct návštěvníci posedět a občerstvit se. Druhá část obsahuje prostory šaten, 

sprch, záchodů a sklad pro sportovní náčiní. Budova bude mít dva vchody situované směrem 

dovnitř areálu. Jeden vchod bude pouze do prostoru občerstvení. Druhý vchod bude do druhé 

části objektu. V objektu jsou umístěny 2 šatny - pánská a dámská. Dále je v objektu pánské  

a dámské WC a WC pro tělesně postižené. Pro skladování sportovních potřeb, jak  

pro hasičská družstva, tak pro veřejnost, je v budově zřízena samostatná místnost o ploše 6,9 

m2. Přístup a celá budova bude řešena jako bezbariérová. Součástí areálu bude dětské hřiště 

umístěné v severovýchodní části areálu. Hřiště bude obsahovat dvojhoupačku, mořského 
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koníka, kolotoč Čamrda, pískoviště s možností přikrytí při špatném počasí a sestavu Hrad 

Rampelník. Prostory mezi jednotlivými stavebními objekty budou po výstavbě jednotlivých 

staveb zarovnány do roviny a osazeny novou trávou. Stávající pódium pro konání 

společenských akcí bude zrekonstruováno a obloženo stejnými panely jako vystavěná 

moderní garáž, která není součástí projektu. Nová parkovací místa pro členy SDH  

a návštěvníky areálu navazují na dopravní plochu budoucích garáží hasičské zbrojnice. 

Navržena jsou celkem 4 parkovací místa o rozměrech 2,4 x 5,3 m a 1 parkovací místo pro 

tělesně postižené o rozměrech 3,45 x 5,3 m. [11; PITER] 

 Náhled půdorysu areálu po výstavbě nového sportovního a kulturního zázemí  

je uveden v Příloze č. 8. 

 

Projektové aktivity 

 Při sestavování projektu byly v rámci jednotlivých etap projektu „Výstavba 

sportovního a kulturního zázemí v areálu hasičské zbrojnice v Ostravě – Michálkovicích“ 

vyčleněny níže jmenované aktivity. 

 V rámci přípravné fáze projektu je definován projektový záměr, jenž je předložen 

zastupitelstvu města ke schválení. Následuje sestavení projektového týmu, v jehož rámci jsou 

zejména mezi studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ekonomické 

fakulty a Fakulty stavební spolupracující s městským obvodem Ostrava - Michálkovice 

rozděleny úkoly pro zpracování projektové dokumentace, položkového rozpočtu, žádosti  

o dotaci, studie proveditelnosti a přípravu podkladů pro stavební řízení a získání stavebního 

povolení. Podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy je nejdůležitější částí této etapy  

a bude provedeno prostřednictvím elektronického systému pro sběr žádostí Benefit7. 

 V případě udělení rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko následuje realizační fáze projektu, v jejímž rámci je vyhlášeno 

výběrové řízení41 na dodavatele stavby a vybavení, které je v kompetenci zastupitelstva 

městského obvodu Ostrava - Michálkovice. Po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem 

výběrového řízení je předána stavba, jíž předchází slavnostní položení základního kamene. 

Technický (stavební) dozor bude zajištěn prostřednictvím městského obvodu  

Ostrava - Michálkovice, SDH Michálkovice a studentů Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava, Fakulty stavební. Členové projektového týmu mají rozděleny kompetence 

při projektovém a finančním řízení, čímž je zajištěna kontrola plnění harmonogramu prací, 

                                                 
41 Výběrová řízení se řídí Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006, Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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čerpání prostředků, fakturace, podávání průběžných zpráv, zabezpečování klíčových aktivit  

a výstupů projektu, příprava podkladů pro průběžné žádosti o platbu a závěrečnou 

monitorovací zprávu. Závěr etapy je zakončen řádným předáním stavby. Povinná publicita 

projektu o spolufinancování projektu z ROP Moravskoslezsko je zajištěna oznámením  

o spolufinancování s umístěním na základním kameni a propagační tabuli Veřejnost bude také 

informována prostřednictvím Michálkovického zpravodaje a internetových stránek 

www.michalkovice.cz a www.sdhmichalkovice.cz.  

 Projektové řízení v provozní fázi bude zahájeno kolaudací se slavnostním otevřením 

areálu. Tato etapa zahrnuje kontrolu naplňování cílů projektu, zajištění spolkových  

a volnočasových aktivit, jejich další rozvíjení a komunikaci s cílovými skupinami. Průběžně 

jsou také podávány zprávy o dopadu projektu a naplňování jeho cílů. Všechny účetní doklady 

jsou archivovány pro následné kontroly a s pořízeným majetkem je průkazně nakládáno.  

Po celou dobu provozní fáze je zajištěna výše jmenovaná publicita. 

 

Časový harmonogram 

 Projekt je rozdělen do tří výše uvedených po sobě následujících etap. Sumarizace 

aktivit jednotlivých fází s nástinem doby jejich trvání je naznačena v Ganttově grafu na 

následující straně. Zahájení projektu je stanoveno na začátek dubna roku 2012, přípravná fáze 

bude trvat do konce tohoto roku. Realizační část bude zahájena na počátku roku 2013 a její 

nejdelší část – výstavba areálu potrvá 7 měsíců. Slavnostní otevření areálu se předpokládá 

v září roku 2013. Finanční ukončení projektu (předpokládaná poslední platba na účet 

příjemce dotace) je stanoveno na říjen roku 2013. 
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Graf 4.1 Časový harmonogram jednotlivých etap projektu znázorněný v Ganttově grafu 

 2012 2013 
 

                                                                                                           etapa 
aktivity 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Přípravná fáze: 4 – 10 / 2012  

1. Definice projektového záměru                   

2. Sestavení projektového týmu                   

3. 
Zpracování podkladů pro 
stavební řízení                   

4. 
Zpracování projektové 
dokumentace                   

5. Zpracování Studie proved.                   

6. Podání žádosti o dotaci                   

7. Rozhodnutí o udělení dotace                   

Realizační fáze: 11 / 2012 – 9 / 2013  

8. Výběrové řízení na dodavatele                   

9. 
Výběr dodavatele a předání 
stavby 

                  

10. Výstavba areálu               

11. Předání stavby, kolaudace                   

Provozní fáze: 9 / 2013  

12. 
Slavnostní otevření a zahájení 
provozu 

                  

 

 

Cílové skupiny 

 Výstavba sportovního a kulturního zázemí bude primárně určena dvou skupinám 

obyvatel. První skupinou jsou místní obyvatelé, kteří budou využívat areál především 

k různým společenským aktivitám a pořádání kulturních akcí (např. soutěží, závodů, 

vystoupení), sportovní část areálu bude využívaná žáky a studenty místní základní školy  

a Střední odborné školy ochrany osob a majetku, dětské hřiště s prolézačkami bude sloužit  

pro děti za účelem využií jejich volného času. 

 Druhou skupinou, která bude areál využívat, jsou členové sborů dobrovolných 

hasičů v Moravskoslezském kraji. 

 Zachování bezplatného vstupu je podstatným faktorem využívání areálu, což také 

umožní jeho aktivní využívání jmenovanými cílovými skupinami. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.4 Marketingová analýza 

 Důležitou součástí Studie proveditelnosti je marketingová analýza, jejíž struktura  

je stanovena Metodickou příručkou pro zpracování studie proveditelnosti. Tato příručka 

vyžaduje kromě zpracování situační analýzy provedené v kapitole 3.2, str. 35, také analýzu 

makroprostředí lokalizace projektu. 

 

Analýza makroprostředí 

 Počet obyvatel městského obvodu Ostrava – Michálkovice k 1. lednu 2012  

je 3 194 osob, z toho 1 568 mužů (49,03 %) a 1 628 žen (50,97 %). Počet obyvatel mladších  

15 let je 482 osob (15,1 %). 42 Míra nezaměstnanosti činila na konci roku 2011 18,4 %. 43 

 Projekt výstavby sportovního a kulturního zázemí nebude technologickým prostředím 

zásadně ovlivněn. 

 Potenciál realizace projektu a jeho využití nebude závislé na přírodním prostředí. 

 V rámci sociálně – kulturního prostředí je život v Michálkovicích velmi bohatý. 

Občanům je k dispozici knihovna. Jsou zde aktivní divadelní i pěvecké kroužky. V oblasti 

sportu a zájmových aktivit je činný velký počet klubů, např. Kynologický organizace, SDH 

Michálkovice, FC Slavia Michálkovice, Michálkovický volejbal apod. V souladu s obecným 

zájmem podporovat spolkovou činnost vyhlašuje každoročně radnice dotační programy.  

Pro rok 2012 se jedná o oblast „Činnost subjektů zajišťujících volnočasové aktivity dětí  

a mládeže“ a „Významné akce v městském obvodu Michálkovice“. 

 V rámci legislativního prostředí budou pro realizaci projektu relevantní zejména 

následující zákony:  

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 

• Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, 

• Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 

  

                                                 
42 Statistiky statutárního města Ostravy. Dostupné z: <http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-
informace/vyvoj-poctu-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-okresu-ostrava-mesto>. 
43 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné z:  
<http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava/statistiky/graf_-_poradi_obci_a_mestskych_obvodu.pdf>. 
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Analýza konkurence 

 Vybudováním sportovního a kulturního zázemí v areálu hasičské zbrojnice vznikne 

prostor pro konání kulturních a sportovních akcí, volnočasové aktivity občanů daného 

městského obvodu a tréninky členů sborů dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji. 

 Z hlediska potřeby vytvořit zázemí pro provozování požárního sportu, činnost kroužků 

jednotlivých skupin hasičů (mladí hasiči, dorost, dospělí) a pořádání soutěží, nelze v obci 

nalézt jiný vhodný objekt. To je dáno zajištěním potřebného vybavení sborem dobrovolných 

hasičů. Navazující aktivity jsou dány tím, že prostory areálu jsou velmi vhodné pro další 

kulturní a společenské akce. 

 V městském obvodu Ostrava – Michálkovice se kromě areálu hasičské zbrojnice 

nachází fotbalové hřiště FC Slavia Michálkovice a školní hřiště ZŠ Michálkovice, jež  

pro projekt představují největší konkurenci v rámci vybudování sportovního zázemí. Vstup  

do těchto areálů je ovšem velmi omezen nebo zpoplatněn, značnou nevýhodou je zákaz 

dlouhodobějšího umístění překážek. Pro účely požárního sportu se v Moravskoslezském kraji 

nachází pouze jedno hřiště, to je ovšem součástí areálu Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje a z bezpečnostních a kapacitních důvodů je zde přístup pro sbory 

dobrovolných hasičů značně omezen. 

 V rámci kulturního zázemí se pro občany v městském obchodu Ostrava – 

Michálkovice nachází kulturní dům a Národní kulturní památka Důl Michal. Kulturní dům  

je určen zejména pro pořádání plesů, výstav, tanečních nebo cvičení pro ženy. Důl Michal  

je dnes muzeem hornictví a pronájem jeho venkovních prostor je pro pořadatele značně 

nákladný. Městský obvod proto ve svých budoucích aktivitách počítá s rekonstrukcí  

a zvelebením areálu hasičské zbrojnice pro konání venkovních kulturních, společenských  

a sportovních akcí. 

 

Analýza substitutů 

 Výstupem výstavby bude kulturní a sportovní zázemí pro občany městského obvodu 

Ostrava – Michálkovice a členy sborů dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji. 

Výhodou bude venkovní pódium, zázemí pro prodej občerstvení, dětské i multifunkční hřiště 

a tartanová běžecká dráha s možností trvalého umístění překážek pro požární sport. 

V městském obvodu se podobné zázemí pro dané cílové skupiny nenachází, případné 

substituty by proto neměly výstavbu ohrozit. 
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Analýza poptávky 

 Analýza poptávky zahrnuje analýzu cílových skupin a je úzce spjata především 

s počtem návštěvníků. Následující výčet cílových skupin a jejich velikost je předpokladem 

širšího využití areálu po jeho výstavbě. 

Úřad městského obvodu Ostrava – Michálkovice (konání kulturních a společenských 

akcí): 

• počet uživatelů v cílové skupině: podle velikosti pořádané akce, cca 500. 

• předpokládaný počet akcí pořádaných v letní sezóně: 10; 

• dopad na území: městský obvod Ostrava - Michálkovice, město Ostrava, 

Moravskoslezský kraj, příhraniční obyvatelé. 

 Občané městského obvodu Ostrava – Michálkovice (využití volného času): 

• počet uživatelů v cílové skupině: 3 200; 

• předpokládaný počet hodin / týdně využití areálu cílovou skupinou v letní 

sezoně – 30; 

• dopad na území: městský obvod Ostrava – Michálkovice. 

 Žáci a studenti základní a střední školy: 

• počet uživatelů v cílové skupině: 600; 

• předpokládaný počet hodin / týdně využití areálu cílovou skupinou – 20; 

• dopad na území: městský obvod Ostrava – Michálkovice. 

 Sbory dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji: 

• počet uživatelů v cílové skupině: 25 626 – tj. počet členů SDH 

v Moravskoslezském kraji, předpoklad návštěvnosti je odhadován na 4 000  

až 5 000 aktivních členů ročně; 

• předpokládaný počet hodin / týdně využití areálu cílovou skupinou – 50; 

• dopad na území: Moravskoslezský kraj. 

 

Marketingový mix 

Produkt 

 Jádro produktu tvoří výstavba nového sportovního a kulturního zázemí, užitnou 

vlastnost utváří zázemí pro spolkovou zájmovou činnost včetně vybavení nutného 

k funkčnímu užívání produktu. Užitná hodnota je určena zejména obyvatelům a členům sborů 

dobrovolných hasičů. Součástí produktu je zlepšení vzhledu současného areálu. 
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Cena 

 Užití všech částí areálu hasičské zbrojnice je zdarma. 

 

Distribuce 

 Přístup je umožněn všem občanům a členům sborů dobrovolných hasičů 

v Moravskoslezském kraji bez omezení, pouze na základě předchozí domluvy. Areál hasičské 

zbrojnice se nachází na okraji městského obvodu, ve vzdálenosti odhadem jedné minuty pěší 

chůze je autobusová zastávka „Hasičská zbrojnice“, dvou minut pěší chůze konečná zastávka 

autobusů i trolejbusů „Michálkovice“ a zhruba pět minut autobusová zastávka „Eldorádo“. 

Příjezd je možný po silnicích Rychvaldská a Radvanická, parkování bude zajištěno na 

upravených parkovacích plochách v areálu. 

 

Propagace 

 O realizaci projektu budou uživatelé informováni v místním tisku Michálkovický 

zpravodaj a na internetových stránkách SDH Michálkovice www.sdhmichalkovice.cz  

a městského obvodu Ostrava - Michálkovice www.michalkovice.cz.  

4.2.5 Management projektu 

 Organizační struktura projektového týmu je znázorněna v následujícím schématu. 

Schéma 4.1 Organizační struktura projektového týmu 

Ing. Martin Juroška, Ph.D. 
hlavní manažer projektu, 

starosta městského obvodu Ostrava - Michálkovice 

    

Ing. Jan Peterek 
realizační manažer, 
zástupce hlavního 

manažera, 
zastupitelnost 

Bc. Lubomír Piter 

Bc. Lucie 
Nechvátalová 

ekonom projektu, 
zastupitelnost 

Ing. Martin Juroška, 
Ph.D. 

Ing. Jan Peterek 
realizační manažer 

zastupitelnost 
Ing. Martin Juroška, 

Ph.D. 

externí dodavatelé 

 

 

 Činnost členů projektového týmu v jednotlivých fázích projektu jsou uvedeny  

v tabulce č. 4.2 na následující straně.  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 4.2 Členové projektového týmu 

Projektová aktivita z hlediska personálního zajištění Zodpovědnost za aktivitu 

Přípravná fáze 

Návrh projektového záměru 
Ing. Martin Juroška, Ph.D., 

Ing. Jan Peterek, 
Bc. Lucie Nechvátalová 

Schválení projektového záměru Ing. Martin Juroška, Ph.D. 

Sestavení projektového týmu a organizační struktury 
projektu 

Ing. Martin Juroška, Ph.D., 
Ing. Jan Peterek, 

Bc. Lucie Nechvátalová 

Zpracování projektové dokumentace 

Ing. Martin Juroška, Ph.D., 
Ing. Jan Peterek, 

Bc. Lubomír Piter 
Bc. Lucie Nechvátalová 

Zpracování položkového rozpočtu 
Ing. Martin Juroška, Ph.D., 

Bc. Lucie Nechvátalová 

Zajištění finančních zdrojů 
Ing. Martin Juroška, Ph.D., 

Bc. Lucie Nechvátalová 
Zajištění zpracování žádosti o dotaci, její kompletace a 
předání Regionální radu regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko 

Ing. Martin Juroška, Ph.D., 
Bc. Lucie Nechvátalová 

Zpracování Studie proveditelnosti Bc. Lucie Nechvátalová 

Zajištění stavebního povolení 
Ing. Jan Peterek, 

Bc. Lubomír Piter 

Realizační fáze 

Vedení projektového týmu Ing. Martin Juroška, Ph.D., 

Výběrové řízení na dodavatele stavby a vybavení Ing. Martin Juroška, Ph.D., 

Finanční řízení Bc. Lucie Nechvátalová 

Projektové řízení a administrace 
Ing. Martin Juroška, Ph.D., 

Ing. Jan Peterek, 
Bc. Lucie Nechvátalová 

Realizace stavebních prací externí dodavatel 

Zajištění stavebního dozoru 
Ing. Jan Peterek, 

Bc. Lubomír Piter 

Zajištění publicity Bc. Lucie Nechvátalová 

Provozní fáze 

Projektové řízení (naplňování účelu a cílů projektu, 
vyhodnocování výsledků a dopadů) 

Ing. Martin Juroška, Ph.D., 
Ing. Jan Peterek 

Zajištění udržitelnosti projektu (provoz, údržba, opravy) 
Ing. Martin Juroška, Ph.D., 

Ing. Jan Peterek 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.6 Technické a technologické řešení projektu 

 Zpracování technického a technologického řešení projektu je svěřeno studentům 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulty stavební44 ve spolupráci 

s vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby, který bude za zpracování řešení 

zodpovědný.  

4.2.7 Potřeba zajištění dlouhodobého a oběžného majetku 

  Návrh dlouhodobého majetku je uveden v tabulce č. 4.3. Doba životnosti dokazuje 

zařazení níže uvedeného majetku do investičního. Celková cena pořízení zahrnuje pořízený 

majetek včetně ostatních nákladů (doprava, instalace) a DPH. 

 Oběžný majetek pořízený v rámci projektu bude souviset pouze s pravidelnou údržbou 

a provozem. Hodnota tohoto majetku je vyčíslena v kapitole č. 4.2.8. Finanční plán jako 

náklad v provozní fázi. 

Tabulka 4.3 Návrh dlouhodobého majetku 

Položka investičního 
majetku 

Doba 
životnosti 

Měsíc 
dodávky 

Způsob 
pořízení 
majetku 

Celková cena 
pořízení 

S01 – atletická rovinka 15 – 20 let 5/2013 výběr 
subdodavatelů 

je 
v kompetenci 

vítěze 
výběrového 
řízení na 

dodavatele 
stavby 

1 500 625 Kč 

S02 – víceúčelové hřiště 15 – 20 let 5/2013 900 375 Kč 

S03 – budova zázemí 30 let 2/2013 4 291 308 Kč 

S04 – nezpevněné 
parkovací plochy 

50 let 2/2013 1 072 896 Kč 

S05 – dětské hřiště 15 let 2/2013 300 347 Kč 

S06 - oplocení 5 let 8/2013 93 000 Kč 

S07 - osvětlení 15 let 8/2013 279 300 Kč 

CELKEM  8 437 851 Kč 

 

 

 

                                                 
44 PITER, Lubomír. Dopravní a sportovní plochy v areálu hasičské zbrojnice v Michálkovicích. Ostrava, 2011. 
Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. 

Zdroj: Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2011;  
PITER, Lubomír. Dopravní a sportovní plochy v areálu hasičské zbrojnice v Michálkovicích. Ostrava, 2011. 
Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební;  
vlastní zpracování 
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4.2.8 Finanční plán 

 Finanční plán Studie proveditelnosti zahrnuje: 

1. popis výdajů v jednotlivých fázích projektu, 

2. popis zdrojů financování projektu v jednotlivých fázích projektu, 

3. plán průběhu výdajů v investiční fázi projektu (fáze přípravy a realizace) 

v rozčlenění na čtvrtletní období, 

4. plán průběhu výdajů v provozní fázi s uvedením výdajů v průběhu následujících 

pěti let, 

5. na základě rozčlenění příjmů (zdrojů) a výdajů do jednotlivých období sestavení 

průběhu cash-flow, 

6. finanční udržitelnost projektu. 

 

Popis výdajů v jednotlivých fázích projektu 

 Detailní popis jednotlivých položek výdajů (včetně DPH) v přípravné, realizační fází  

a provozní fázi (rozpočet projektu) je uveden v tabulce č. 4.4 na následující straně. 

 V přípravné fázi počítáme s výdaji na zpracování projektové a inženýrské 

dokumentace a studie proveditelnosti. Celková cena projektové dokumentace vychází 

z obvyklé sazby za její zpracování, tedy 2,5 % z odhadované ceny stavby. Cena za zpracování 

studie proveditelnosti je nižší než obvyklá, protože bude zhotovena na základě smlouvy o dílo 

uzavřené se studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ekonomické 

fakulty. V realizační fázi počítáme s výdaji na realizaci výstavby sportovního a kulturního 

zázemí a jeho vybavení (lavičky, překážky pro požární sport). V celkových výdajích jsou 

zahrnuty také náklady za dopravu, montáž, stavební práce apod. Při výstavbě je uvažována  

i svépomoc SDH Michálkovice.  
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Zdroj: Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2011;  
PITER, Lubomír. Dopravní a sportovní plochy v areálu hasičské zbrojnice v Michálkovicích. Ostrava, 2011. 
Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební;  
vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.4 Rozpočet projektu 

Položka  Počet mj Cena pořízení za mj Cena celkem 

Přípravná fáze 4/2012 – 10/2012 
Zpracování projektové a inženýrské dokumentace 234 750 Kč 
Zpracování studie proveditelnosti 30 000 Kč 
Celkem výdaje v přípravné fázi  264 750 Kč 
Realizační fáze 11/2012 – 9/2013 
S07 – inženýrské sítě  

- vodovodní přípojka 47 m 2 730 Kč 128 710 Kč 
- kanalizační přípojka 50 m 4 246 Kč 212 300 Kč 
- elektro přípojka 30 m 538 Kč 16 140 Kč 

Inženýrské sítě celkem  357 150 Kč 
S01 – atletická rovinka 625 m2 2 401 Kč 1 500 625 Kč 
S02 – víceúčel. hřiště 375 m2 2 401 Kč 900 375 Kč 
S03 – budova zázemí:  

- část šaten, sprch a skladů 316 m3 8 153 Kč 2 576 348 Kč 
- část občerstvení 260 m3 6 596 Kč 1 714 960 Kč 

Budova zázemí celkem  4 291 308 Kč 
S04 – nezpevněné parkovací plochy 704 m2 1 524 Kč 1 072 896 Kč 
S05 – dětské hřiště:  

- vybavení 1 
souhrnná cena balíčku 

vybavení dětského hřiště 
39 743 Kč 

- zpevněná plocha 171 m2 1 524 Kč 260 604 Kč 
Dětské hřiště celkem  300 347 Kč 
S06 – Úprava ostatních ploch areálu:  
- oplocení 100 m 930 Kč 93 000 Kč 
- osvětlení 150 m  1 862 Kč 279 300 Kč 
- zatravnění 2 000 m2 280 Kč 560 000 Kč 
Úprava ostatních ploch celkem  932 300 Kč 
Rekonstrukce pódia  35 000 Kč 
Dřevěná zastřešená propagační tabule 45 1 ks 4 998 Kč  4 998 Kč 
Lavičky 46 20 ks 4 920 Kč 98 400 Kč 
Překážky pro požární sport 47  

- domeček 1 ks 56 400 Kč 56 400 Kč 
- bariéra 2x2 m s oknem 1 ks 22 200 Kč 22 200 Kč 
- bariéra 2x2 m 1 ks 19 680 Kč 19 680 Kč 
- bariéra UNI 0,7/0,8x2m 1 ks 9 480 Kč 9 480 Kč 
- kladina 8x1,2m 2 ks 37 800 Kč 75 600 Kč 
- kladina 4x1,2m 1 ks 26 800 Kč 26 800 Kč 

Překážky pro požární sport celkem  210 160 Kč 
Výdaje v realizační fázi celkem  9 703 559 Kč 

VÝDAJE CELKEM 9 968 309 Kč 
 

 

 

  
                                                 
45 Smluvní cena na dotaz. 
46 Ceník umístěn: http://www.lavicky-kose.cz/cz/katalog-vyrobku/litinove-lavicky/litinova-lavicka-klasik  
47 Ceník umístěn: http://www.knezek.cz/cz/e-shop/pozarni-sport/prekazky.html.  
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Zdroj: vlastní zpracování 

Popis zdrojů financování projektu v jednotlivých fázích projektu 

 Celkové předpokládané výdaje projektu činí 9 968 309 Kč. Nevratná přímá pomoc 

(dotace) ze strukturálních fondů EU je uvažována ve výši 85 % celkových výdajů,  

tj. 8 473 063 Kč. Finanční zabezpečení realizace projektu ze strany žadatele je zajištěno  

ve výši 15 %, tedy 1 495 246 Kč. Z rozpočtu městského obvodu Ostrava Michálkovic  

je vyčleněno 8 %, tedy 797 464 Kč, z rozpočtu Krajského sdružení hasičů jsou vyčleněna  

4 %, tedy 398 732 Kč a zbylá 3 % z darů, které SDH Michálkovice získalo od svých 

sponzorů, tedy 299 050 Kč. Dostatek finančních prostředků ze strany žadatele musí být 

doloženo výpisy z účtů. Popis zdrojů financování v jednotlivých fázích projektu je uveden 

v tabulce č. 4.5. V přípravné fázi neuvažujeme s platbami ze zdrojů EU, proto je její 

financování zajištěno ze strany žadatele. 

Tabulka 4.5 Zdroje financování v jednotlivých fázích projektu 

Zdroj Podíl Částka 

Přípravná fáze 

Městský obvod Ostrava - Michálkovice 50 % 132 375 Kč 

Krajské sdružení hasičů MSK 30 % 79 425 Kč 

SDH Michálkovice 20 % 52 950 Kč 

Realizační fáze 

Dotace ROP 87,3 % 8 473 063 Kč 

Městský obvod Ostrava - Michálkovice 6,85 % 665 089 Kč 

Krajské sdružení hasičů MSK 3,35 % 319 307 Kč 

SDH Michálkovice 2,5 % 246 100 Kč 

Celkem 9 968 309 Kč 

 

 

Plán průběhu výdajů v investiční fázi projektu v rozčlenění na čtvrtletní období 

 Výdaje v investiční fázi projektu, tedy v přípravné a realizační fázi, v čtvrtletním 

členění jsou uvedeny v  tabulce č. 4.6 a plně korespondují s časovým harmonogramem. 

 V roce 2012 jsou předpokládány výdaje za zpracování projektové dokumentace  

a studie proveditelnosti, jejíž vyhotovení se nám prolíná do dvou čtvrtletí (2. a 3. čtvrtletí). 

 V roce 2013 jsou uvažovány výdaje na výstavbu sportovního a kulturního zázemí 

v areálu hasičské zbrojnice. Do výdajů jsou zahrnuty všechny položky rozpočtu uvedeného 

v tabulce č. 4.4. Výdaje se mohou v jednotlivých čtvrtletích od původního plánu lišit. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.6 Čtvrtletní plán průběhu výdajů v investiční fázi 

Období Položka 
Cena za 
položku 

Výdaje celkem 

20
12

 

4-6/2012 

- zpracování projektové dokumentace 
- zpracování studie proveditelnosti 

234 750 Kč 
15 000 Kč  

Výdaje v 2. čtvrtletí 249 750 Kč 

7-9/2012 
- zpracování studie proveditelnosti 15 000 Kč  

Výdaje v 3. čtvrtletí 15 000 Kč 

10-12/2012 Výdaje v 4. čtvrtletí 0 Kč 

20
13

 

1-3/2013 

- vodovodní přípojka 
- kanalizační přípojka 
- atletická rovinka (základ) 
- víceúčelové hřiště (základ) 
- budova zázemí (základ) 

128 710 Kč 
212 300 Kč 
500 208 Kč 
300 125 Kč 

1 430 436 Kč 

 

Výdaje v 1. čtvrtletí 2 571 779 Kč 

4-6/2013 

- atletická rovinka (povrch) 
- víceúčelové hřiště (povrch) 
- budova zázemí (obvodové zdi, nosné 

stěny, střecha, okna, fasáda, podlaha) 
- nezpevněné parkovací plochy 
- dětské hřiště (nezpevněná plocha) 
- rekonstrukce pódia 

666 944 Kč 
400 167 Kč 

1 907 248 Kč 
 

1 072 896 Kč 
260 604 Kč 

35 000 Kč 

 

Výdaje v 2. čtvrtletí 4 342 859 Kč 

7-9/2013 

- atletická rovinka (úpravy) 
- víceúčelové hřiště (úpravy) 
- budova zázemí (úpravy, vybavení) 
- dětské hřiště (vybavení) 
- úprava ostatních ploch areálu 
- elektro přípojka 
- dřevěná zastřešená propagační tabule 
- lavičky 
- překážky pro požární sport 

333 473 Kč 
200 083 Kč 
953 624 Kč 

39 743 Kč 
932 300 Kč 

16 140 Kč 
4 998 Kč 

98 400 Kč 
210 160 Kč 

 

Výdaje v 3. čtvrtletí 2 788 921 Kč 

 

 

Plán průběhu výdajů na následujících pět let 

 V provozní fázi projektu jsou uvažovány výdaje ve výši 313 558 Kč. Metodická 

příručka pro zpracování studie proveditelnosti vydaná Regionální radou regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko požaduje také návrh financování projektu v průběhu následujících pěti let, 

takzvané době udržitelnosti projektu. V  tabulce č. 4.7 je uveden hrubý odhad průměrných 

ročních nákladů na zajištění chodu sportovního a kulturního zázemí, tedy náklady na energie, 

běžné opravy a údržbu areálu (během 5-ti let nepočítáme s vyššími náklady na opravy, areál 
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bude v záruce). Pojištění areálu proti živelným pohromám, krádežím apod. bude zahrnuto do 

rozpočtu městského obvodu Ostrava – Michálkovice, položky výdajů 5163 - Pojištění za 

krádeže, škody, pohromy. 

Tabulka 4.7 Plán průběhu výdajů v provozní fázi 

Položka 
Předběžná výše 

nákladů vč. DPH 
Poznámka 

Spotřební materiál 5 000 Kč úklidové a čisticí prostředky 

Energie   

- spotřeba elektřiny 41 962 Kč 
Průměrná roční spotřeba 7,5 MWh. 
Cena za 1 MWh je 5 595 Kč. 
(etarif ČEZ) 

- vodné a stočné 81 850 Kč 

Průměrná roční spotřeba 1 220 m3. 
Cena za 1 m3 je 67,09 Kč. 
(Sazebník Ostravských vodáren a 
kanalizací a.s.) 

Energie celkem 123 812 Kč  

Opravy a udržování  

- opravy a údržba 15 000 Kč Drobné opravy a zazimování. 

- údržba zelených ploch 5 000 Kč  

Opravy a udržování celkem 20 000 Kč  

Ostatní náklady  

- odvoz odpadů 5 000 Kč Na dotaz OZO Ostrava. 

- poplatek Ochranný svaz autorský 3 000 Kč Sazebník OSA. 

Ostatní náklady celkem 8 000 Kč  

Předběžná výše ročních 
provozních nákladů celkem 

156 812 Kč  

 

 

 

Plán průběhu cash – flow 

 Předpokladem sestavení průběhu cash – flow v přípravné a realizační fázi projektu  

je vyčíslení provozních příjmů. Projekt „Výstavba sportovního a kulturního zázemí v areálu 

hasičské zbrojnice v Ostravě – Michálkovicích“ ovšem provozní příjmy nevytváří, do plánu 

proto zahrneme pouze dotace ROP a vlastní zdroje. 

 Žádost o platbu (dále jen ŽoP) dotací ROP lze předložit každé 3 měsíce, jestliže 

hodnota prostředků požadovaných k proplacení v rámci žádosti o platbu bude v minimální 

Průměrné roční spotřeby vycházejí z údajů projektové dokumentace. 
Zdroj: vlastní zpracování 
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výši 15 % celkové přidělené dotace projektu, a zároveň nesmí být nižší než 300 tis. Kč. 

Celková výše přidělených prostředků z fondů EU je 8 473 062 Kč. V rámci toho projektu lze 

tedy žádat o platbu, jestliže objem požadovaných prostředků v rámci žádosti o platbu bude  

ve výši minimálně 1 270 959,3 Kč. Součástí žádosti o platbu za dané časové období jsou 

faktury, které byly zaplaceny nejpozději poslední den daného čtvrtletí. Termín pro proplacení 

dotace je předpokládán za 3 měsíce od podání žádosti o platbu. Harmonogram žádostí  

o platbu s termínem jejich plánovaného proplacení je uveden v tabulce č. 4.8. 

Tabulka 4.8 Harmonogram žádostí o platbu z ROP 

Období 
Plánovaný termín předložení 

ŽoP a její výše 
Plánovaný termín proplacení 

ŽoP a její výše 

20
12

 4 – 6 / 2012   

7 – 9 / 2012   

10 – 12 / 2012   

20
13

 

1 – 3 / 2013 2 245 655 Kč  

4 – 6 / 2013 3 792 146 Kč 2 245 655 Kč 

7 – 9/ 2013 2 435 262 Kč 3 792 146 Kč 

10 / 2013  2 435 262 Kč 

CELKEM 8 473 063 Kč 8 473 063 Kč 

  

 

 Plán cash-flow v investiční fázi je zobrazen tabulce č. 4.9 na následující straně. Při 

vyplňování údajů v tabulce cash-flow je třeba vycházet z předpokladu, že každý výdaj 

projektu musí být zaplacen, ať už z došlé dotace ROP nebo z vlastních zdrojů. Na straně 

zdrojů krytí ve sloupci „Dotace ROP“ je využito údajů z tabulky č. 4.8: „Harmonogram 

žádostí o platbu z ROP“. Hodnoty výdajů ve „Vlastních zdrojích“ jsou rozdílem sloupců 

„Výdaje celkem“ a „Dotace ROP“. Předpokladem je krytí výdajů (než bude přijata platba 

dotace z ROP) z vlastních zdrojů např. rezerv na účtech městského obvodu nebo úvěru  

v 1. a 2. čtvrtletí. 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 4.9 Cash-flow v investiční fázi 

Období Výdaje celkem Dotace ROP Vlastní zdroje Zdroje celkem 

20
12

 4 – 6 / 2012 249 750 Kč 0 Kč 249 750 Kč 249 750 Kč 

7 – 9 / 2012 15 000 Kč 0 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 

10 – 12 / 2012 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

20
13

 

1 – 3 / 2013 2 571 779 Kč 0 Kč 2 571 779 Kč 2 571 779 Kč 

4 – 6 / 2013 4 342 859 Kč 2 245 655 Kč 2 097 204 Kč 4 342 859 Kč 

7 – 9/ 2013 2 788 921 Kč 3 792 146 Kč -1 003 225 Kč 2 788 921 Kč 

10 / 2013 0 Kč 2 435 262 Kč -2 435 262 Kč 0 Kč 

Celkem 9 968 309 Kč 8 473 063 Kč 1 495 246 Kč 9 968 309 Kč 

 

 

 Tabulka č. 4.10 udává cash-flow celého projektu, což je v investiční fázi 1,5 roku  

a v provozní fázi 5 let. V provozní fázi je uvažováno s nekomerčním využitím areálu, 

případné komerční využití by znamenalo porušení podmínek pro přidělení dotace a obec  

by musela prostředky získané ze strukturálních fondů EU vrátit. Toho si je městský obvod 

Ostrava – Michálkovice vědom, a proto jsou v tabulce uvedeny pouze provozní výdaje  

a zdroje jejich krytí – prostředky z obecního rozpočtu. 

Tabulka 4.10 Cash-flow celého projektu (v Kč) 
                           

                                                     Rok 
Položka 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Provozní příjmy 0 0  0  0  0  0  0  

Dotace ROP 0  8 473 063  0  0  0  0  0  

Vlastní zdroje 264 750  1 495 246  0  0  0  0  0  

Zdroje na provoz 0  39 203  156 812  156 812  156 812  156 812  156 812  

Zdroje celkem 264 750  10 007 512  156 812  156 812  156 812  156 812  156 812  

Celková výše 
investice 

264 750  9 968 309  0  0  0  0  0  

Provozní výdaje 0  39 203  156 812  156 812  156 812  156 812  156 812  

Výdaje celkem 264 750  10 007 512  156 812  156 812  156 812  156 812  156 812  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Finanční udržitelnost projektu 

 Finanční udržitelnost projektu vyplývá z tabulky č. 4.10. V přípravné a realizační fázi 

je udržitelnost projektu zajišťována městským obvodem Ostrava – Michálkovice, Krajským 

sdružením hasičů MSK a SDH Michálkovice, jež počítají s proplacením vynaložených výdajů 

po předložení žádosti o platbu z ROP MS. Zodpovědnost za finanční zajištění projektu 

v provozní fázi má SDH Michálkovice a městský obvod Ostrava – Michálkovice. 

4.2.9 Řízení rizik 

 Pro naplnění cílů projektu byla v jednotlivých fázích projektu identifikována rizika, 

která by jej mohla ohrozit, a stanovena opatření k jejich předcházení. 

Tabulka 4.11 Identifikace rizik a návrh opatření k jejich eliminaci 

Identifikace rizika Opatření k eliminaci rizika 

Přípravná fáze 

Kvalita zpracování žádosti o dotaci a jejich 
příloh, riziko neobdržení dotace. 

Při hodnocení realizovatelnosti projektu 
zahrnutí všech aspektů. 

Personální riziko Zastupitelnost jednotlivých členů. 

Realizační fáze 

Riziko výběru špatného dodavatele. 
Výzva k podání nabídek na základě referencí 
a zkušeností. 

Nedodržení harmonogramu realizace. Pravidelné kontroly, stavební dozor. 

Neobdržení dotace ROP. 

Evidence a příprava podkladů pro čtvrtletní 
vyúčtování, pravidelné sledování naplňování 
podmínek dotačního programu, včasné 
ohlašování změn. 

Personální riziko Zastupitelnost jednotlivých členů. 

Provozní fáze 

Poškození majetku vlivem vnějších faktorů. 
Pojištění majetku, zabezpečení proti 
odcizení. 

Živelné pohromy. Pojištění majetku. 

Poškození majetku. Provádění pravidelné údržby. 

Rozsah provozních nákladů. Opatření vedoucí k úsporám. 

Nedodržení podmínek pro dobu udržitelnosti, 
riziko vrácení dotace. 

Práce projektového týmu v provozní fázi – 
naplňování podmínek dotačního programu. 

Personální riziko Zastupitelnost jednotlivých členů. 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.10 Závěrečné zhodnocení projektu 

 Jednotlivé aspekty projektu byly podrobně zhodnoceny a lze jednoznačně říci,  

že projekt je realizovatelný a splňuje předpoklady pro získání podpory z ROP 

Moravskoslezsko. 
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5 Závěr 

 Sport je jedním ze společenských jevů, jež napomáhají rozvoji společnosti. Může  

se mu věnovat kdokoliv bez ohledu na věk nebo pohlaví. Požární sport je sportem velmi 

atraktivním a oblíbeným pro mnoho mladých lidí. Je jejich téměř jedinou motivací  

ke členství. Domovem požárních sportovců jsou sbory dobrovolných hasičů, které jsou 

významným prvkem společenského života. Jejich činnost má vliv na sociální soudržnost  

a aktivní zapojení občanů do života obce. 

 Sbor dobrovolných hasičů Ostrava – Michálkovice je sborem s dlouhou historií. Jeho 

úloha v rámci obce je nepostradatelná, neboť se podílí na požární ochraně a jeho členové jsou 

připravení při jakékoliv události zasáhnout. Na druhou stranu jsou také součástí 

společenského života obce, účastní se přípravy různých kulturních akcí a sportovních soutěží. 

Členy sboru jsou mladí, nadějní sportovci, kteří své umění již mnohokrát ukázali  

na mistrovstvích a s pyšnou tváří tak mohli svůj sbor a městský obvod Michálkovice 

reprezentovat. Z důvodu nevyhovujícího stavu areálu a překážek museli za náročným 

tréninkem dojíždět. Proto se jim městský obvod Ostrava – Michálkovice rozhodl pomoct  

a společnou silou se snaží o vybudování areálu s kvalitním sportovním zázemím pro mladé  

a nadějné sportovce a také kulturním prostředím pro občany města. 

 Naučit se projektovému řízení a metodice tvorby projektů je běh na dlouhou trať. 

Nápad je pouze prvním, nejjednodušším krokem. Cesta k úspěšnému projektu, respektive 

podpisu smlouvy o spolufinancování je velmi dlouhá, administrativně, personálně a zejména 

finančně náročná. Než žadatel získá dotaci, musí potřebné výdaje na vypracování žádosti  

o dotaci, studie proveditelnosti, projektové dokumentace hradit ze svých zdrojů, což může být 

v některých případech velmi komplikované. Samotnému sestavení reálného návrhu projektu 

předchází studium informací o programech, možnostech čerpání finančních prostředků, 

metodických příruček a výzev. Složitost projektového řízení může žadatele od původní 

myšlenky odradit. Myslím si, že pokud by byla možnost čerpání finančních prostředků  

ze strukturálních fondů Evropské unie pro žadatele zjednodušená, pomohlo by  

to k odbourání administrativy a snížení finanční náročnosti za účelem koncentrace na zvýšení 

kvality a konečné efektivnosti projektu. 

 Diplomová práce je zaměřena na projektové řízení a metodiku tvorby projektů 

z teoretického hlediska prezentovaných v první kapitole. Základem je objasnění důležitých 

pojmů souvisejících s řízením projektů a detailní analýza jednotlivých částí Studie 

proveditelnosti jako povinné přílohy a nejdůležitější části projektu. Druhá kapitola  



74 
 

je zaměřena na Regionální operační program regionu soudržnosti  Moravskoslezsko, jehož 

prostřednictvím je daný projekt financován. Součástí je také situační analýza 

Moravskoslezského kraje sloužící jako podklad pro vypracování Studie proveditelnosti 

uváděné v poslední kapitole. Ze situační analýzy, zejména v oblasti rozvoje požárního sportu 

vyplývá, že Moravskoslezský kraj je jednou z největších členských základen tohoto sportu, 

ale kapacita sportovních zařízení umožňujících jeho rozvoj je nedostačující. 

 Praktická část diplomové práce je věnována vlastnímu návrhu reálného projektového 

záměru. Její součástí je zjednodušená Studie proveditelnosti zpracována podle osnovy 

stanovené metodickou příručkou. Předmětem projektu „Výstavba sportovního a kulturního 

zázemí v areálu hasičské zbrojnice v Ostravě – Michálkovicích“ je modernizace areálu 

hasičské zbrojnice s cílem vybudovat kvalitní zázemí pro volnočasové aktivity. Zázemí bude 

určeno především pro občany městského obvodu a členy sborů dobrovolných hasičů 

v Moravskoslezském kraji. Cíle projektu budou dosaženy provedením stavebních prací, 

rekonstrukcí pódia a nákupem překážek pro požární sport. 

 Projekt je plně v souladu s cílem Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko, svým charakterem vylepší infrastrukturu obce pro volný čas a podpoří 

rozvoj činnosti spolků, kulturní a volnočasové aktivity občanů. Marketingovou analýzou  

je doloženo intenzivní sezónní využívání areálu. Realizace projektu je personálně zajištěna. 

Členům projektového týmu, který byl sestaven, byla vymezena odpovědnost za stanovené 

úkoly, čímž byl také vytvořen předpoklad pro naplňování harmonogramu realizace projektu. 

V rámci finančního plánu byly vyčísleny veškeré výdaje v přípravné, realizační i provozní 

fázi a plán cash-flow pro investiční i následné pětileté období, takzvané době udržitelnosti 

projektu. V závěru Studie proveditelnosti byla stanovena opatření pro eliminaci rizik 

v jednotlivých fázích projektu. 

 Cílem diplomové práce bylo charakterizovat metodiku tvorby projektů 

spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a aplikovat ji na konkrétní 

projektový záměr, včetně jeho popisu, zhodnocení jednotlivých částí Studie proveditelnosti  

a posouzení projektu z hlediska jeho aplikovatelnosti.  Dle mého názoru je možné 

konstatovat, že tohoto cíle bylo dosaženo. 

 Při zpracování diplomové práce bylo čerpáno z odborné literatury vztahující  

se k projektovému řízení, zejména se jednalo o metodické příručky vydané Regionální radou 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Ke zpracování situační analýzy byly využity údaje 

Českého statistického úřadu, v oblasti rozvoje požárního sportu Výroční zprávy  

a ročenky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
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Příloha č. 1 

Struktura matice logických vazeb 

 

NÁZEV PROJEKTU 

Popis 
Objektivně 
měřitelné 
indikátory 

Způsob ověření 
Rizika  
a předpoklady 

Obecný cíl 
Jaký je celkový cíl 
v širším smyslu, jehož 
splnění projekt 
napomůže? Formulace 
cíle musí 
korespondovat se 
zaměřením dané 
oblasti podpory 
v operačním programu. 

Jaké jsou celkové 
klíčové indikátory 
(ukazatele) spojené 
s celkovým cílem? 

Jak indikátory 
(ukazatele) změříme? 
Jaké jsou zdroje 
informací pro tyto 
indikátory? 

 

Specifické cíl(e) 
Jaké jsou specifické 
cíle, jichž má projekt 
dosáhnout? 

Které kvantitativní 
nebo kvalitativní 
indikátory ukazují, zda 
a do jaké míry jsou 
plněny specifické cíle 
projektu? 

Jaké jsou zdroje 
informací, které 
existují nebo mohou 
být získány? Jaké jsou 
metody používané 
k získání takových 
informací? 

Jaké jsou faktory  
a podmínky, které 
nejsou pod přímou 
kontrolou v rámci 
projektu, ale jsou 
nezbytné pro dosažení 
těchto cílů? Jaká rizika 
musíme zvážit? 

Výstupy 
Jaké jsou konkrétní 
výstupy, o kterých 
předpokládáme, že 
jsou nutné k dosažení 
specifických cílů? 

Jaké jsou indikátory, 
pomocí nichž měříme, 
zda a do jaké míry 
projekt splňuje 
předpokládané 
výsledky a dopady? 

Jaké jsou zdroje 
informací pro tyto 
indikátory? 

Jaké extrémní faktory  
a podmínky musí být 
realizovány, aby bylo 
dosaženo výstupů a 
výsledků podle plánů? 

Aktivity 
Jaké jsou klíčové 
aktivity, které musí být 
provedeny, a v jakém 
pořadí musí být 
provedeny, aby bylo 
dosaženo očekávaných 
výstupů? 

Vstupy 
Jaké jsou zdroje nutné 
pro realizaci aktivit, 
tj. pracovníci, zařízení, 
školení, studie, 
dodávky, provozní 
prostory, atd.? 

Jaké jsou zdroje 
informací o postupu 
projektu? 

Jaké předběžné 
podmínky jsou 
požadovány před 
začátkem projektu? 
Jaké podmínky mimo 
přímou kontrolu 
v rámci projektu musí 
existovat, aby mohly 
být plánované aktivity 
realizovány? 

Zdroj: MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie, 2009; 
str. 74; vlastní zpracování 
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Příloha č. 2 

Stručný projektový záměr v tabulkové podobě 

 

1. Identifikační údaje budoucího investora / žadatele o dotaci 

1.1 Název subjektu 

Je třeba, aby se název, adresa, IČ apod. 
shodovaly se skutečným názvem, adresou se 
společností a firmou, které jsou uvedeny  
v Registru ekonomických subjektů nebo 
Obchodním rejstříku.  

1.2 Adresa žadatele  

1.3 IČ  

1.4 DIČ  

1.5 Telefonní číslo  

1.6 Fax  

1.7 E-mail adresa  

1.8 www stránky  

1.9 Statutární zástupce  

2. Odborná způsobilost subjektu a partnerů (přípravný a realizační tým) 

2.1 Oblast působnosti (např. dle OKEČ) 

Oblast působnosti je uvedena v živnostenském 
oprávnění, příp. v jiných dokumentech o daném 
subjektu. Např. se může jednat o zemědělskou 
výrobu, aktivity ve službách cestovního ruchu 
apod. 

2.2 Partneři projektu a realizační tým 
Podle aktivit projektového záměru vyhledání 
vhodných a zkušených partnerů, sestavení 
realizačního týmu. 

2.3 Zkušenosti subjektu (partnerů, přípravného 
a realizačního týmu) s obdobným typem projektů 

Vyjmenování jednoho, příp. několika obdobných 
projektů, na nichž se již subjekt v rámci realizace 
někdy podílel. Cílem by měla být schopnost 
prokázat, že jsme schopni daný projekt řídit. 

3. specifikace projektového záměru 

3.1 Název projektu Stručný a výstižný několikaslovný název. 

3.2 Místo realizace (obec, okres)  

3.3 Cíle projektu 

= maximálně 300 znaků = 
Popis základních cílů projektu, bez kvantifikace 
výstupů (podrobněji viz dále). Např. snížení 
nezaměstnanosti v regionu/městě; rozvoj 
cestovního ruchu v regionu; podpora 
ekologického zemědělství apod. Je nutné 
stanovené cíle v budoucnosti prokázat. 
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3.4 Podrobný popis projektu 

= maximálně 500 znaků = 
Podrobněji rozepsané cíle projektu. Je vhodné 
specifikovat stávající stav a zdůvodnit, proč je 
projekt připravován. Měly by být stručně 
popsány i aktivity projektu (např. vybudování 
dětského hřiště, oprava hospodářského stavení 
apod.). Zároveň by měly byt i popsány výstupy  
a dopady projektu (podrobněji viz dále). Aktivity 
a výstupy projektu musí být provázány  
s rozpočtem, jinak se dostanete do problémů při 
vyúčtování projektu. 

3.5 Specifikace hlavních aktivit projektu 

= maximálně 250 znaků = 
Popis základních kroků projektu, včetně 
kvantitativního (množstevního) vyjádření. Např. 
rekonstrukce zemědělské usedlosti, školení, 
seminář, studie aj. 

3.6 Soulad projektu s rozvojovými dokumenty 
(na úrovni obce, regionu, státu, příp. EU) 

= maximálně 250 znaků = 
Stručný výtah ze strategických dokumentů 
města/obce, mikroregionu, kraje apod. Většinou 
se jedná o „výtah“ ze strategických dokumentů, 
resp. popis priorit a opatření, která ukazují soulad 
projektu se záměry rozvoje území. 

4. Časový plán projektu 

4.1 Odhad času potřebného na jednotlivé fáze 
projektu 

Předběžný odhad časové náročnosti jednotlivých 
kroků přípravné, realizační a provozní fáze 
projektu.  

5. Odhad nákladů na realizaci záměru 

5.1 Odhad nákladů spojených s realizací záměru 
(předběžný rozpočet) 

Předběžný rozpočet by měl obsahovat základní 
rozpočtové položky, včetně např. počtu kusů, 
odpracovaných hodin apod. a měl by být v 
souladu s aktivitami a výstupy projektu. 

6. Způsob financování realizace 

6.1 Výčet existujících dotačních programů/ 
titulů odpovídající zaměření budoucího projektu 

= maximálně 200 znaků = 

6.2 Finanční zajištění realizace projektu 
ze strany žadatele  
- vlastní prostředky 
- úvěr 
- dary 
- ostatní  

 

7. Očekávané výstupy, výsledky a dopady projektu 

7.1 Specifikace a kvantifikace očekávaných 
výstupů projektu 

= maximálně 250 znaků = 
Výstupem projektu je např. rekonstrukce 
penzionu, kapacita zařízení, počet vzdělaných 
manažerů apod.  
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7.2 Specifikace a kvantifikace očekávaných 
výsledků projektu 

= maximálně 250 znaků = 
Výsledkem projektu je např. počet 
rekvalifikovaných absolventů 
kurzu, kteří po určitém čase budou rekvalifikaci 
dále využívat apod. 

7.3 Specifikace a kvantifikace očekávaných 
dopadů projektu 

= maximálně 250 znaků = 
Dopadem projektu je např. snížení 
nezaměstnanosti, zvýšení počtu návštěvníků 
regionu apod. 

8. Rizika a udržitelnost projektu 

8.1 vnější 

Rizika, která přicházejí z okolí projektu a která 
jsou těžko ovlivnitelná, např. změna politické 
situace, živelná pohroma, změna vedení 
společnosti apod. 

8.2 vnitřní 

Rizika vnitřní, která můžeme do určité míry 
eliminovat. Např. výběr vhodného dodavatele 
stavby, výběr manažera projektu,včas a správně 
odevzdaná žádost o dotaci apod. 

Zdroj: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Projekt v kostce. © 2011; 
vlastní zpracování 
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 ↓ Aktivity / Etapa → 
1. 

měsíc 

2. 

měsíc 

3. 

měsíc 

4. 

měsíc 

5. 

měsíc 

6. 

měsíc 

7. 

měsíc 

8. 

měsíc 

9. 

měsíc 

10. 

měsíc 

11. 

měsíc 

12. 

měsíc 

1 Projektová dokumentace             

2 Výkopové práce, základy             

3 Zdivo             

4 Střecha             

5 Okna a vrata              

6 Rozvody elektřiny             

7 Omítky vnitřní             

8 Podlaha             

9 Fasáda             

10 Výmalba a nátěry             

11 Kompletace, terénní úpravy             

12 Kolaudace             

P
říloha č. 3 

G
anttův graf 

Zdroj: MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie, 2009. str. 86., vlastní zpracování 
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č. 4 

Operační programy Národního strategického referenčního rámce České republiky            
2007 – 2013 

 

OPERAČNÍ PROGRAMY 

Cíl KOVENGERCE  
Cíl REGIONÁLNÍ 
KOVENGERCE 

A ZAMĚSTNANOST 

Cíl EVROPSKÁ 
ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE 

Tematické operační programy 
OP Praha 

Konkurenceschopnost 
OP Přeshraniční spolupráce 

ČR - Bavorsko 

Integrovaný operační program OP Praha Adaptabilita 
OP Přeshraniční spolupráce 

ČR - Polsko 

OP Podnikání a inovace 

 

OP Přeshraniční spolupráce 
ČR - Rakousko 

OP Životní prostředí 
OP Přeshraniční spolupráce 

ČR - Sasko 

OP Doprava 
OP Přeshraniční spolupráce 

ČR - Slovensko 
OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
OP Meziregionální 

spolupráce 
OP Výzkum a vývoj pro 

inovace 
OP Nadnárodní spolupráce  

OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

Síťový operační program 
ESPON 2013 

OP Technická pomoc 
Síťový operační program 

INTERACT II 

Regionální operační programy 

 

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 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz, vlastní zpracování 
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Příloha č. 5 

Implementační rámec ROP Moravskoslezsko 

 

 

 

 

 

 

 

řídící a informační 

tok prostředků 

aktivita auditního orgánu ve vztahu k 

Zdroj: ROP Moravskoslezsko 



 
 

 

Název projektu / Celková částka proplacená při konci projektu (v Kč) 

2009 2010 2011 

Víceúčelová hřiště 
Mikroregionu 

Opavsko 
severozápad 

6 734 230,50 
Bowlingové 

centrum Krnov 
4 823 120,66 

Školní sportovní 
areál Havířov 

5 546 231,54 

Sportoviště u ZŠ 
Těrlická 969, 
Horní Suchá 

7 314 492,52 
Skautské centrum 

VANAIVAN 
Kopřivnice 

18 716 328,55 

Modernizace 
lyžařského areálu 

Pod Vysokou 
horou ve Vrbně 
pod Pradědem 

10 267 814,00 

Rekonstrukce 
havarijního stavu 
tělocvičen obce, 

Palkovice 

6 674 663,32 
Sportovní areál 

Frýdecká - Český 
Těšín 

66 326 706,13 

Rekonstrukce 
budovy sportovně-
rekreačního areálu 

v Žimrovicích 

10 448 173,69 

Školní hřiště v 
Třanovicích - 
rekonstrukce 

povrchu 

2 746 403,75 
Rekonstrukce 

sportovní haly v 
Dolním Benešově 

8 449 939,23 
Cyklostezka 

Bílovec, místní 
část Stará Ves 

5 704 557,79 

Sportovně-
relaxační centrum 

Fit AURA, 
Frenštát pod 
Radhoštěm 

4 289 699,04 
V kopačkách si 

plním sny, Orlová 
13 724 643,09 

Cyklostezky trasy 
K,S,V Bohumín - 
část trasy K 

7 088 378,64 

Renovace 
fotbalového hřiště, 

Pržno 
1 561 929,27 

Rekonstrukce 
sportovišť ZŠ 

Jelínkova ul. 1 v 
Rýmařově 

3 615 184,68 

Příprava území pro 
výstavbu nové 

víceúčelové 
sportovní haly v 

Budišově nad 
Budišovkou 

2 175 584,05 
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Víceúčelová hřiště 
Mikroregionu 

Opavsko 
severozápad 

6 734 230,50 

Rozvoj sportovní a 
volnočasové 
infrastruktury 
města Vítkova 

24 928 915,71 

Rekonstrukce 
škvárového hřiště v 

areálu Pod 
Červeným 
kamenem 

2 783 465,73 

  
Víceúčelová hřiště 

Mikroregionu 
Krnovsko I. 

7 249 493,13 
Dopravní hřiště 

Odry 
15 101 806,74 

  
Víceúčelová hřiště 

Mikroregionu 
Krnovsko II. 

7 057 363,96 

Sportovně - 
kulturní areál " 

Zahrada Hedvy", 
Rýmařov 

27 425 496,56 

  
Výstavba 

víceúčelové haly v 
Brumovicích 

8 857 372,57 

Areál 
volnočasových 
aktivit Černá 

Opava 

2 904 177,12 

  

Pojďme si spolu 
hrát, bavit se a 

radovat 
(Rekonstrukce 

sportovně-
relaxačního areálu 
v Horním Městě) 

21 733 855,38 
Rekonstrukce 
sokolovny ve 

Spálově 
21 047 179,16 

  

Revitalizace 
školního 

sportovního areálu 
ZŠ Kobeřice 

10 006 099,39 

Rekonstrukce 
sportovního 

zařízení pro školu i 
veřejnost, Hnojník 

1 324 436,12 

  

Rekonstrukce 
víceúčelového 
zařízení v obci 

Ropice 

5 080 051,45 
Cykloodpočívadlo 

Osoblaha 
2 835 550,31 

  2 



 
 

  
Víceúčelové 

minihřiště v obci 
Rybí 

2 370 008,33 

Rekonstrukce 
budovy 

technického 
zázemí a šaten TJ 

SLAVIA Píšť 

8 461 174,64 

  

Multifunkční 
sportoviště včetně 

zázemí pro 
volnočasové 

aktivity obyvatel 
Obce Těškovice 

26 242 410,74 Tělocvična Řepiště 23 464 258,39 

  

Výstavba 
tělocvičny včetně 

přeložek 
inženýrských sítí 

při ZŠ Tísek 

18 653 626,86 
Multifunkční areál 
Slezské Rudoltice 

6 802 330,82 

  

Společenské 
centrum pro 
volnočasové 
aktivity dětí a 

mládeže, 
Rychaltice 

7 316 621,29 

Revitalizace 
víceúčelového 
zařízení v obci 

Velká Polom - SO 
03 Zázemí pro 

sportovce 

7 069 944,04 

  

Modernizace 
lyžařského areálu 
SKI Vítkovice - 

Bílá - vlek 
Javořinka 

4 567 479,87 
Rekonstrukce 

sportovního areálu 
Vřesina 

8 662 355,02 

  

Kombinované 
dětské sportoviště 

ZŠ Paskovská, 
Ostrava-Hrabová 

3 253 405,39 
Sportovní areál 
"Davidův mlýn" 

2 104 368,00 

      

  3  



 
 

 
 
 
 

    

  

Výstavba 
víceúčelového 

hřiště u ZŠ Velká 
Polom 

3 774 632,69 
Cyklostezka kolem 
Olešné ve Frýdku-
Místku, II. etapa 

18 968 375,66 

    

Rekonstrukce 
fotbalového areálu 
Stovky, Frýdek - 

Místek 

68 069 885,90 

    

Modernizace 
sportovního areálu 
ZŠ a MŠ J. Čapka 

2555 

5 330 622,37 

    
Sportovní hala 

lokalita ZŠ 
Žákovská, Havířov 

115 510 151,68 
 

    
Cyklostezka 

Proskovice - trasa 
greenways 

218 766,75 

    
Víceúčelové hřiště 

Proskovice 
3 329 456,45 

    
Výstavba školního 
hřiště ZŠ Krásné 

Pole 
3 541 051,69 

    

Cyklistická stezka 
trasy M podél 

silnice II/479, ul. 
Opavské v úseku 
Tesco-Interspar 

3 055 361,58 

      

  4  



 
 

      

    

Modernizace 
školního hřiště s 

vybudováním 
relaxačních zón, 

Opava 

4 445 764,88 

Celkem 36 055 648,90 Celkem 151 091 336,76 Celkem 393 686 719,32 

Celková výše 
finančních 
prostředků 

proplacená při 
konci projektů 

v roce 2009 

611 983 560,88 

Celková výše 
finančních 
prostředků 

proplacená při 
konci projektů 

v roce 2010 

2 218 464 075,70 

Celková výše 
finančních 
prostředků 

proplacená při 
konci projektů 

v roce 2011 

2 114 826 487,47 

Na sportovní 
zařízení čerpáno 

5,89 % 
Na sportovní 

zařízení čerpáno 
6,81 % 

Na sportovní 
zařízení čerpáno 

18,61%   5  

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz, vlastní zpracování 



 

Fotodokumentace a popis stávajícího stavu areálu Hasi
Michálkovicích 
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Fotodokumentace a popis stávajícího stavu areálu Hasičské zbrojnice v
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Příloha č. 7 

ské zbrojnice v Ostravě – 



 

 

Fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek: Současný stav areálu 
uskladnění laviček a nářadí, pódium

Obrázek: Současný stav areálu (pohled od vjezdu do areálu) 

2 

 

asný stav areálu - travnaté hřiště, objekty pro prodej ob
adí, pódium 

asný stav areálu (pohled od vjezdu do areálu) – travnaté hřišt

 

, objekty pro prodej občerstvení a 

Zdroj: vlastní 

travnaté hřiště, pódium 

Zdroj: vlastní 



3 
 

Obrázek: Objekty pro prodej občerstvení 

Obrázek: Objekty pro uskladnění laviček a nářadí, toalety 

 

Zdroj: vlastní 

Zdroj: vlastní 



 

Náhled půdorysu areálu po výstavb

 

 

Zdroj: PITER, Lubomír. Dopravní a sportovní plochy v areálu hasi
Ostrava, 2011. Bakalářská práce. Vysoká škola bá

1 

dorysu areálu po výstavbě nového sportovního a kulturního zázemí

Dopravní a sportovní plochy v areálu hasičské zbrojnice v
ská práce. Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební.

Příloha č. 8 

 nového sportovního a kulturního zázemí  

ské zbrojnice v Michálkovicích. 
technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. 


