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1 ÚVOD 

 

 Česká republika vstoupila do Evropské Unie před několika lety, tedy 1. 5. 2004,  

po stejnou dobu se jí otevřely možnosti čerpat ze strukturálních fondů EU, může využívat 

těchto fondů a čerpat z nich téměř sto miliard ročně a to díky sestavení finančního rámce  

pro rok 2007-2013. Aby mohla dosáhnout alokaci těchto finančních prostředků,  

musí splňovat dané předpoklady a jedním z nich jsou kvalitně vypracované projekty. V tomto 

programovacím období čerpá Česká republika finanční prostředky ze dvou fondů, 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociálního fondu. Prostřednictvím 

získaných dotačních příspěvků se občanům České republiky naskytují možnosti zlepšování 

kvality a úrovně služeb a jiné výhody vyplývající z členství v EU.  

 Záměrem práce je poskytnout dostatek informací v oblasti čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů, přesněji z Evropského fondu pro regionální rozvoj  

a informací spojené s cyklem, monitoringem a udržitelností projektů. 

 Téma bakalářské práce zní Udržitelnost projektů financovaných z ERDF na příkladu 

konkrétního projektu. Téma bylo zvoleno z hlediska atraktivnosti a aktuálnosti problematiky 

udržitelnosti projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a také 

z důvodu narůstajícího počtu těchto projektů a nedostatečné zohledňování doby, kdy příjemce 

podpory musí udržet výstupy projektu. Nemalá část úspěšně realizovaných projektů  

ve své provozní fázi (době udržitelnosti) naráží na problém naplnění nastavených parametrů  

a indikátorů.  

 Cílem práce je analýza využití finančních prostředků plynoucích z ERDF, následná 

udržitelnost projektů a konkrétní aplikace na podmínky projektu Rožnovské pivní lázně, 

spolufinancované prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava.  

 Bakalářská práce je vypracována v souladu s pravidly pro její vypracování a je členěna 

do tří hlavních kapitol. V první části jsou vymezeny teoretické předpoklady, cíle, principy  

a nástroje strukturální politiky. Zmiňuje postavení jednotlivých fondů a je zde specifikována 

role ERDF v rámci strukturální politiky. Následně jsou vymezeny strategické dokumenty  

pro plnění regionální politiky EU v ČR, se zaměřením na operační programy, pomocí nich 

jsou čerpány finanční prostředky pro konkrétní oblast podpory. Regionální politika  

je realizována na základě sedmiletého programovacího období, a proto se v této práci vychází 

z aktuálního období, které náleží roku 2007-2013.  
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 Druhá část charakterizuje metodiku tvorby projektů spolufinancovaných  

ze strukturálních fondů EU. Cílem je popis vybraných částí projektového řízení,  

které jsou pro realizaci výše uvedeného projektu považovány za nejdůležitější. Tato část uvádí 

definice základních pojmů, popisuje projektový cyklus a charakterizuje nástroje sloužící 

k přípravě, monitoringu a udržitelnosti projektů. Vzhledem k objemové náročnosti této 

kapitoly nejsou v práci zachyceny všechny kroky vedoucí k realizaci projektu, avšak jsou 

zohledněny ty, co mají nejvyšší vypovídací schopnost.  

 Třetí kapitola popisuje a analyzuje jednotlivé části projektového souhrnu na konkrétní 

projekt nesoucí název Rožnovské pivní lázně. Záměrem je použití těchto podkladů 

k zhodnocení udržitelnosti projektu po prvním roce jeho existence.  

 V práci bylo čerpáno především z odborné literatury vztahující se k strukturální 

politice a problematice projektového řízení ze strukturálních fondů EU, dále pak z dokumentů 

a metodických příruček Úřadu regionální rady Střední Morava. V poslední kapitole informace 

vycházely z interních materiálů společnosti AHZ, s. r. o. vztahující se k danému projektu  

a mezi nejdůležitější internetové stánky pro tvorbu práce byly stránky strukturálních  

fondů ČR. 
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2 POSTAVENÍ ERDF V RÁMCI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 

 

 Evropský fond pro regionální rozvoj zaujímá dominantní postavení  

mezi strukturálními fondy. Jeho cílem je zejména posilovat hospodářskou a sociální 

soudržnost v rámci EU a také se podílet na vyrovnávání rozdílů jednotlivých regionů.  

 Pozornost tohoto fondu se soustřeďuje na regionální aspekty. Řeší hospodářské, 

sociální a environmentální problémy jednotlivých oblastí. Orientuje se na zlepšování 

podmínek občanů například v oblasti životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělávání, 

dopravy a také cestovního ruchu.  

 Tato kapitola se zaměřuje na základní teoretické předpoklady fungování regionální 

politiky. 

 

2. 1 Regionální a strukturální politika EU 

 

 Regionální a strukturální politiku řadíme mezi nejvýznamnější aktivity Evropské 

 unie (EU). Z pohledu institucí EU vytvářejí politiku v oblasti hospodářské, sociální a uzemní 

soudržnosti. 

 Jedná se o mnohaletý proces, který započal v roce 1957, kdy byl vytvořen Evropský 

sociální fond (ESF). Hlavní činnost ESF byla určena k řešení problémů, s kterými se potýká 

trh práce. Následně rok 1975, kdy vznikl Evropský fond pro regionální rozvoj, který 

disponuje největším objemem prostředků určených k vyrovnání strukturálních problémů 

zaostalých regionů. „Význam strukturální politiky pro snižování regionálních rozdílů, 

zlepšování sociální úrovně v zaostávajících regionech a nutnost podpořit trvale udržitelný 

rozvoj regionů spolu se zlepšováním životního prostředí si vyžádal důslednější  

a cílevědomější integrační proces. Z tohoto důvodu došlo k propojení regionální a části 

sociální politiky do nově koncipované strukturální politiky podpořené od roku 1993 z nového 

zdroje – Fondu soudržnosti.“
1
 

 V roce 1988 byla uskutečněna první reforma regionální politiky, kdy bylo nutno 

efektivněji řešit integrační cíle v regionální politice. Rozhodnutí Společenství spočívalo 

v tom, že část sociální a zemědělské politiky byla zařazena do tzv. strukturální politiky. 

                                                           
1
 Boháčková, Hrabánková, 2009, s. 1. 
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K druhé reformě strukturální politiky dochází v roce 1993, kdy byla podepsána Maastrichtská 

smlouva.
2
 

 Regionální politika se podílí na rozpočtu Unie ve výši kolem 35 %, což je po společné 

zemědělské politice druhou nejvyšší výdajovou kategorií. Motivů pro založení regionální 

politiky EU bylo několik, především ekonomických, sociálních, politických a následně 

 i ekologických. Hlavním cílem bylo považováno zvýšení ekonomické a sociální soudržnosti, 

a tím snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů.
3
 Regionální politika je nejen součástí 

hospodářské politiky každé země, ale i součástí národní politiky. V České republice 

zahrnujeme strukturální politiku EU jako součást politiky regionální. 

 Cíle regionální politiky nebyly její součásti od počátku jejího vzniku. Své problémy 

v této oblasti si řešila každá členská země podle svých možností. První snahy Společenství 

vést regionální politiku se objevují v tzv. regionálních programech (viz kapitola 2. 4. 1). 

Vychází se zde z předpokladu, že pokud je v zájmu celého Společenství i jednotlivých 

členských států vyrovnávat regionální rozdíly a pokud Společenství bude na to přispívat 

velkým objemem finančních prostředků, je nutné, aby tyto cíle a přístupy byly sjednoceny.
4 

 

2. 1. 1 Cíle pro období let 2007-2013  

 Pro jednotlivá programovací období jsou vytvářeny konkrétní cíle, kterých má být 

během následujících let dosaženo. Pro období 2007-2013 byly v oblasti regionální politiky 

stanoveny tyto tři základní cíle: 

 

Cíl 1 – Konvergence  

 Tento cíl se zaměřuje na podporu ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti  

v nejméně rozvinutých členských státech a regionech.  

 Územní jednotky, které jsou oprávněné čerpat finanční podpory ze strukturálních 

fondů v rámci cíle konvergence, odpovídají úrovni NUTS II a jejich HDP na obyvatele  

je nižší než 75 % průměru EU. Dále jsou k čerpání způsobilé státy, jejichž HND na osobu  

je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou Unii. Konvergence  

je prioritním cílem všech fondů a jeho prostřednictvím se realizují investice do hmotného  

                                                           
2
 Wokoun, 2006, s. 11.  

3
 Marek, Kantor, 2009, s. 27-28. 

4
 Boháčková, Hrabánková, 2009, s. 33. 
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a lidského kapitálu, rozvoje inovací, zlepšování schopnosti adaptace územních celků 

 na ekonomické a sociální změny, růstu kvality životního prostředí a zlepšení výkonnosti 

institucionální správy.
5
 

 

Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 Jedná se o posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů včetně posílení 

zaměstnanosti v oblastech, které nespadají pod Cíl – Konvergence. Jsou zde zařazovány 

regiony odpovídající úrovni NUTS I a NUSTS II. 

 

Cíl 3 – Evropská územní spolupráce 

 Soustřeďuje se na podporu integrací přeshraniční, nadnárodní, meziregionální formy 

spolupráce a výměně zkušeností na vhodné územní úrovni. Do tohoto cíle jsou zařazovány 

všechny regiony, které se nacházejí poblíž pozemských hranic na úrovni NUTS III.
6
 

 V České republice pro Cíl – Konvergence spadají všechny regiony soudržnosti 

s výjimkou Hl. m. Prahy. K Cíli - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spadá  

Hl. m. Praha a k Cíli - Evropská územní spolupráce v ČR spadají všechny regiony.
7
 

 Financování dle jednotlivých cílů zohledňuje následující tabulka, jak pro EU 27  

tak i pro ČR. Údaje jsou zachyceny v miliardách nebo milionech eur, a také v procentuálních 

jednotkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Boháčková, Hrabánková, 2009, s. 44-46. 

6
 Tamtéž. 

7
 http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU, 2012. 
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Tab. 2. 1 : Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz; vlastní úprava 

 

2. 1. 2 Principy regionální politiky 

 

 Politika EU funguje na několika základních (operačních) principech. Ve vývoji 

regionální politiky se principy měnily a pro následující období 2007-2013 ji tvoří celkem 

sedm hlavních principů:
8 

 Koncentrace – usiluje o cílení výdajů ze strukturálních fondů do oblastí,  

kde se vyskytují největší strukturální problémy se zaměřením na projekty přinášející 

maximální užitek.  

 Partnerství – spočívá ve spolupráci mezi Evropskou komisí a národními orgány  

na státní, regionální a místní úrovni pro přípravy a realizaci podpůrných programů. 

 Programování – podává časový rozvrh pro alokaci pomoci. Výsledkem by měl  

být ucelený, integrovaný program realizovaný v dlouhodobém časovém horizontu,  

na němž se podílejí jednotlivé členské státy s Evropskou komisí, kdy kladou důraz  

na komplexní přístup k řešení problémových regionů. 

 Adicionalita – neboli doplňkovost zajišťuje, aby poskytnuté prostředky z unijních 

zdrojů byly pouze doplňkem a ne náhradou za prostředky národní. 

                                                           
8
 Wokoun, 2006, s. 13-15.  

Cíl 

 

Fondy pro EU 27 

 

Fondy pro ČR 

mld. € % € % 

 Konvergence 283 81,54  25,88 mld. 96,98 

 Regionální 

konkurenceschopnost 

 a zaměstnanost 

54,96 15,95  419,09 mil. 1,56 

 Evropská územní 

spolupráce 
8,72 2,52  389,05 mil. 1,46 

 Celkem 347 100  26,69 mld. 100 
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 Monitorování a vyhodnocování – jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování 

efektivnosti poskytnutých finančních prostředků.  

 Solidarita – vyspělejší členské státy svými příspěvky do společného rozpočtu financují 

rozvoj méně ekonomicky rozvinutých států. 

 Subsidiarita – jedná se o to, aby jednotlivé cíle byly plněny na co nejnižší možné 

úrovni rozhodování. 

 

2. 1. 3 Nástroje regionální politiky  

 

 Pro splnění stanovených cílů v programovacím období 2007-2013 slouží nástroje 

regionální politiky, které byly přijaty Evropskou Radou a Parlamentem.  

 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

 Význam tohoto fondu neustále roste. Jak již bylo zmíněno, začal fungovat od roku 

1975 a od roku 1988 je integrován do regionální politiky. V současné době mezi podporované 

oblasti ERDF patří zejména výzkum, inovace, ochrana životního prostředí a prevence rizik. 

Významnou část i nadále tvoří investice do infrastruktury v zaostávajících regionech.
9
 

 

Evropský sociální fond (ESF) 

 Evropský sociální fond byl založen prostřednictvím Římské smlouvy a sehrává 

významnou roli v sociální politice a politice zaměstnanosti EU. ESF svou činnost vykonává 

v souladu s politikami jednotlivých členských států EU a v současném programovacím období  

jsou prioritní tyto oblasti:
10 

 

 zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků, 

 zlepšení přístupu k zaměstnání a účast na trhu práce, 

 posílení sociálního začlenění zmírňováním diskriminace a ulehčením přístupu 

znevýhodněných osob na trh práce, 

 podporu partnerství pro reformy v oblastech zaměstnanosti a začleňování. 

 

                                                           
9
 Marek, Kantor, 2009. 

10
 Tamtéž. 
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Kohezní fond (KF) 

 Pojem kohezní politika byl zmíněn již v Jednotném evropském aktu v roce 1986,  

kdy se tato politika orientovala na snížení ekonomické a sociální nerovnosti v EU.  

Avšak KF neboli Fond Soudržnosti vznikl až na základě Maastrichtské smlouvy roku 1993. 

Účelem bylo pomoci státům, které se potýkaly s problémy souvisejícími se zavedením 

hospodářské a měnové unie. KF od počátku svého vzniku poskytoval investice na projekty 

v oblasti životního prostředí, transevropských dopravních sítí ve členských státech, jejichž 

hrubý národní produkt na obyvatele je nižší než 90 % průměru Společenství. Tento fond není 

řazen do strukturálních fondů, protože podpory jsou poskytovány přímo členských státům,  

a ne na regionální úrovni.
11

 

 

2. 2 Strukturální fondy v programovacím období 2007-2013 

 

„Díky preferenci regionálního pohledu a řešení regionálních disparit se změnilo 

chápání a definování strukturálního přístupu. Nehovoří se již o strukturální  

resp. strukturálně-regionální politice, nýbrž o „politice soudržnosti.“ 

 Nynější programovací období přineslo do všech oblastí strukturální politiky řadu 

změn. Zásadní změny se objevily v samotných strukturálních fondech, kdy došlo k redukci 

fondů ze čtyř na dva (ERDF a ESF) a byly zřízeny nové fondy, které nejsou zahrnovány  

do strukturální politiky, ale podílejí se na financování společné zemědělské a rybolovné 

politiky. Především vznikl nový Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)  

a zanikla Orientační sekce Evropského zemědělského fondu pro orientaci a garanci.  

Dále Finanční nástroj na podporu rybolovu byl nahrazen Evropským rybářským  

fondem (EFF).
12

 

 Prostřednictvím těchto fondů se rozdělují dané finanční prostředky a tyto příspěvky 

jsou vázány na jednotlivé operační programy.  

 

                                                           
11

 Marek, Kantor, 2009. 
12

 Boháčková, Hrabánková, 2009, s. 100.  

 



15 
 

2. 3 ERDF v rámci strukturálních fondů  

 

 Tato kapitola je zaměřena na historický vývoj a konkrétní oblasti, do kterých  

jsou finance alokovány a vyplývají z nařízení o ERDF.  

 Hlavní poslání ERDF se soustřeďuje především na odstranění regionálních nerovností 

v EU a podporování stabilního a trvale udržitelného rozvoje.
13

 

 

2. 3. 1 Zřízení ERDF  

 

 První zmínka, kdy bylo jednáno o zřízení Evropského fondu pro regionální rozvoj 

(European Regional Development), se uskutečnila na summitu Evropské rady  

ve dnech 19. až 20. října roku 1972. Následné rozhodnutí o zřízení vycházelo z čl. 2 Smlouvy 

o EHS, kde představitelé členských států opakovaně potvrdili založení ERDF na summitu 

v Kodani roku 1973. S konečnou platností o vzniku bylo rozhodnuto ve dnech 9.-10. 12. 1974 

na summitu v Paříži s plnou podporou VB, Dánska, Irska, Itálie a po určitých sporech  

se přidala i Francie a Německo. Tudíž Evropská rada zařadila tento fond Nařízením Rady 

(EHS) č. 724/75 z 18. 3. 1975 mezi právní nařízení.
14

  

 

2. 3. 2 Historický vývoj  

 

Historický vývoj charakterizuje jednotlivá programovací období od vzniku ERDF. 

Stručně jsou zmíněny oblasti podpory a podmínky pro získání finančních prostředků. 

 

1975-1988 

 V těchto letech vyplývá zásada, že fond bude své intervence poskytovat do oblastí, kde 

se očekávají největší negativní dopady spojené se zaváděním hospodářské a měnové unie.  

V roce 1975 bylo z rozpočtu poskytnuto 300 milionů účetních jednotek, na rok 1976 a 1977 

připadalo 500 milionů účetních jednotek. ERDF se mohl podílet na spolufinancování investic, 

které převyšovaly 50 tisíc účetních jednotek v oblastech infrastruktury, služeb  

                                                           
13

 Wokoun, 2006. 
14

 Boháčková, Hrabánková, 2099, s. 10-12. 
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a životaschopných průmyslových podniků s cílem rozvoje a vytvoření nových pracovních 

příležitostí. Členské země investice získávaly prostřednictvím kvót stanovených procentem  

a od roku 1984 byly získávány na základě pohyblivých kvót. Finanční prostředky fond 

poskytuje v souladu s principem adicionality a cíli Společenství. Toto období je považováno 

z hlediska iniciativy členských zemí za nijak výrazné.
15

 

 

1988-1999 

 Reforma Nařízení Rady č. 2052/1988 se značně věnovala ERDF, zejména kvůli 

dosahování prioritních cílů Společenství. Podrobněji definované oblasti podpory jsou uvedeny 

v Nařízení Rady č. 4254/1988 z 19. 12. 1988. V tomto období se politika potýkala s řadou 

změn. Bylo stanoveno celkem 5 cílů a ERDF se zaměřoval na poskytování finanční podpory 

v cíli 1, 2, a 5b. v oblasti investic do infrastruktury především v dopravě, vzdělávání, 

výstavby, rozvoji hospodářských aktivit a tvorbě pracovních míst. Avšak také investic  

do životního prostředí, rozvoje malého a středního podnikání v úseku služeb a služeb 

s orientací na výzkum trhu. Všechny podpory byly poskytovány přímo regionům,  

tedy regionům na úrovni NUTS II prostřednictvím regionálních programů. Změnilo  

se financování, kdy kvóty byly nahrazeny přídělem prioritním cílům a členské státy získávaly 

prostředky na základě nadějných a kvalitně vypracovaných projektech. Zvýšily  

se také kontrolní mechanismy v této oblasti z hlediska Evropské komise. V těchto letech  

se očekávalo zvýšení efektivnosti fungování ERDF.
16

 

 

2000-2006 

 Oproti předcházejícímu období se činnost ERDF výrazně nezměnila. Pouze se snížily 

cíle strukturální politiky na 3 cíle, ale v podstatě navazovaly na cíle minulého období. 

 ERDF se soustředil na Cíl 1 – Rozvoj a strukturální přizpůsobení regionů s opožďujícím  

se rozvojem v podobě investic do oblastí transevropských dopravních sítí, telekomunikačních 

a energetických sítí. A Cíl 2 – jehož snahou byla hospodářská a sociální sanace průmyslových 

oblastí a zanedbaných městských částí v oblastech se strukturálními problémy.  

EDRF se těmito příspěvky snažila poskytnout takové podpory, které by zajistily dlouhodobá 

pracovní místa a zvýšily snahu regionů vytvářet vlastní rozvojový potenciál. Poskytování 

finančních částek probíhalo na přijaté programové dokumentaci v souladu s cíli Společenství.  

                                                           
15

 Boháčková, Hrabánková, 2009, s. 110-112.  
16

 Tamtéž, s. 112-114.  
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Fond kladl důraz na plnění principů partnerství, adicionality a posílení významu 

programování. Pro regiony byla stanovena horní hranice pro výši podpory. Přistoupením 

Rakouska, Švédska a Finska došlo k rozšíření EU o regiony specifické polohou a také 

hustotou osídlení.
17

 

 

2. 3. 3 ERDF v rozpočtovém období 2007-2013  

 

 Činnost ERDF je v současném programovacím období legislativně upravena v obecné 

rovině Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. 7. 2006. Konkrétně pak Nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. 7. 2006 o Evropském fondu  

pro regionální rozvoj a o zrušení Nařízení (ES) č. 1783/1999. Aktivita tohoto fondu  

se vztahuje s ohledem na cíle – Konvergence, Regionální konkurenceschopnost  

a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce.  

 „Článek 160 Smlouvy stanoví, že úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj 

(EFRR) je pomáhat odstraňovat zásadní regionální rozdíly ve Společenství. Evropský fond 

pro regionální rozvoj proto přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů 

a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů, včetně venkovských a městských oblastí, 

upadajících průmyslových oblastí, oblastí s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, 

jako například ostrovů, hornatých oblastí, řídce osídlených oblastí a pohraničních  

regionů.“
18

 

 ERDF má poskytovat pomoc v rámci celkové strategie pro politiku soudržnosti, která 

zajišťuje větší soustředění pomoci na priority Společenství, zejména potřebu posílit 

konkurenceschopnost a inovace, vytvářet a chránit udržitelná pracovní místa a zajistit 

udržitelný rozvoj. Účinné a efektivní provádění opatření tohoto fondu závisí na správě věcí 

veřejných a také na partnerství mezi územními a socioekonomickými partnery, především 

regionálními a místními orgány. Členské státy a Komise by měly zajistit, aby v jednotlivých 

fázích provádění operačních programů nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, 

náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení apod.  

  

 

 

                                                           
17

 Tamtéž, s. 114-116. 
18

 http://www.osf-mvcr.cz/file/1914_1_1/, 2009.  



18 
 

V rámci cíle „Konvergence“ ERDF soustředí svou činnost mezi prioritní oblasti podpory, 

kde jsou řazeny: 

 výzkum a technologický rozvoj, inovace a podnikání, 

 informační společnost, včetně rozvoje elektronické komunikační infrastruktury, 

 místní rozvojové iniciativy, 

 životní prostředí, včetně vodního a odpadového hospodářství, podpory zaměřené  

na zmírnění následků změn klimatu, 

 prevence rizik, 

 cestovní ruch, včetně propagace a zlepšení nabídky služeb, 

 investice do kultury, 

 investice v oblasti dopravy, 

 investice v oblasti energetiky, 

 investice v oblasti vzdělávání, 

 investice do zdravotnické a sociální infrastruktury. 

 V rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ soustředí ERDF  

svou pomoc do tří prioritních oblastí, a ty jsou:  

 

 inovace a znalostní ekonomika, 

 životní prostředí a předcházení rizikům, 

 přístup k dopravním a telekomunikačním službám obecného hospodářského zájmu. 

 V rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ soustředí EDRF svou pomoc 

 na tyto priority: 

 

 rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností 

prostřednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, 

 navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce  

mezi pobřežními regiony, 

 posílení účinnosti regionální politiky podporou meziregionální spolupráce a výměny 

zkušeností.  

 

Dále byla přijata zvláštní ustanovení týkající se programování, řízení, monitorování a kontroly 

operačních programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“.
19

  

                                                           
19

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1080:20090610:CS:PDF, 2009. 
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Výše zmíněné priority jsou popsány zjednodušeně, zahrnují širokou škálu 

potencionálu, přičemž přesná jejich kombinace závisí na daných podmínkách jednotlivých 

členských států. 

2. 3. 4 Finanční alokace podle ERDF  

 

 Již od svého vzniku se podíl tohoto fondu na celkovém objemu prostředků všech 

fondů pohyboval okolo 50 %. Výrazné nárůsty jsou patrné od roku 1981, kdy se stal 

regionální prioritou plynoucí ze strukturálních podpor. Následné zvýšení je dále od roku 1988 

související s reformou politiky a od roku 1996 v souvislosti s dopady budování hospodářské 

 a měnové unie. V roce 2000 ERDF zaznamenal obrovský pokles cca o 11 mld. EUR, avšak 

v budoucích letech byl tento výkyv eliminován.
20

 Nyní prostředky z ERDF alokované pro ČR 

na období 2007-2013 dle jednotlivých operačních programů činí okolo 13.694.060.617 EUR. 

Regionálnímu operačnímu programu Střední Morava je v letech 2007-2013 vyčleněno  

657,39 mil. EUR a tematické prioritní ose Cestovní ruch (z níž vyplývá konkrétní projekt 

Rožnovské pivní lázně) bude z ERDF přerozděleno 121,6 mil. EUR, což činí  

18,5 %.
21

 

 

2. 4 Strategické dokumenty pro plnění regionální politiky EU v ČR  

 

 Jakmile jsou definovány jednotlivé cíle na úrovni EU, postupuje jednání k nalezení 

shody mezi EU a jednotlivými členskými státy. Proto Evropská komise v roce 2006 navrhla 

Strategické obecné zásady společenství, kdy tento rámcový strategický dokument obsahuje 

hlavní zásady a priority politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU pro programovací 

období 2007-2013. Především doporučuje způsoby, jak by dané regiony jednotlivých 

členských států měly co nejefektivněji využít poskytovaných finančních podpor, které  

jsou jim k dispozici v rámci unijní regionální politiky.
22

 

 Za tímto účelem mohou členské státy zpracovat tzv. Národní rozvojový plán (NRP), 

který představuje pohled daného státu na možnosti veřejných podpor, ve kterém byly 

definovány priority státu v oblasti nastavení systému koordinace politiky hospodářské  

                                                           
20

 Boháčková, Hrabánková, 2009, s. 163. 
21

 http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-

EU/Dokumenty/Legislativa/Konecna-alokace-zdroju-fondu-EU-pro-Ceskou-republi, 2012. 
22

 Marek, Kantor, 2009. 
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a sociální soudržnosti, a který prošel schválením ve vládě. Obsahuje rozpracování priorit  

do dílčích cílů a popisuje postupy jejich realizace.  

 Na základě NRP a cílů EU je zpracován Národní strategický referenční rámec 

(NSRR) jako základní rozvojová strategie a nástroj pro přípravu programování fondů ČR. 

NSRR provádí analýzu hospodářského vývoje ČR, klade důraz na vymezení silných stránek 

země, důležitých pro zlepšení konkurenceschopnosti a definování problémových oblastí, které 

se neobjevují v operačních programech. Tvoří systém operačních programů této politiky,  

na jejichž základě budou jednotlivé prioritní osy realizovány.
23

 

 

2. 4. 1 Operační programy  

 

 Čerpání finančních prostředku ze strukturálních fondů EU je realizováno pomocí  

tzv. Operačních programů (OP). Jsou to strategické dokumenty rámcově vymezené  

pro konkrétní oblast podpory. 

 „Operační programy ale nejsou izolované sektorové nebo regionální dokumenty, 

nýbrž jsou nástrojem realizace NRP/NSRR a politik jednotlivých států.“ 

 Každý operační program v tomto rozpočtovém období je rozpracován do prioritních 

os. Přičemž prioritní osy jsou dále rozpracovány do několika oblastí podpory, které se stávají 

nástrojem realizace OP. Na základě stanovených cílů a priorit Národního strategického 

referenčního rámce pro období 2007-2013 připravila Česká republika pro využívání fondů  

EU v těchto letech celkem 24 operačních programů.
24

 

  Jak lze vidět z následujícího obrázku 2. 1 operační programy se vyskytují ve dvou 

variantách – tematické OP a regionální OP. Kdy tematické programy řeší problematiku 

daného sektoru např. doprava, životní prostředí apod. a regionální programy se soustřeďují  

na jeden region (NUTS II).
25

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Chvojková, Květoň a kol., 2007. 
24

 Tamtéž.  
25

 Marek, Kantor, 2009. 
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Obr. 2. 1: Dělení operačních programů  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tematické operační programy 

 V rámci cíle „Konvergence“ je v programovacím období celkem 8 OP, které  

se soustřeďují na konkrétní sektory. Řídícími orgány jsou příslušná česká ministerstva,  

ta jsou povinna vypracovat ke každému programu metodologický materiál a specifikovat 

podmínky pro projektové žádosti.
26

 

 OP Životní prostředí - se zaměřuje na zlepšení kvality životního prostředí a zdraví 

obyvatel. Program je spolufinancován z ERDF a Fondu soudržnosti. Řídícím orgánem 

programu je Ministerstvo životního prostředí. 

 OP Doprava – se orientuje na realizaci strategických cílů Národního plánu v oblasti 

dopravy a cílů Dopravní politiky ČR. Program je spolufinancován z ERDF a FS. Řídícím 

orgánem programu Ministerstvo dopravy. Disponuje nejvyšším počtem finančních 

prostředků. 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – tento prostředek slouží k získání 

podpory z ESF v rozvoji lidských zdrojů. Zahrnuje širokou škálu podpory celoživotního 

vzdělávání. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace - pomáhá k posílení růstu konkurenceschopnosti 

státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Program je spolufinancován z ERDF a řídícím 

orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost – globálním cílem je zvýšení zaměstnanosti  

a zaměstnatelnosti lidí v ČR na úroveň průměru top deseti zemí EU. Řídícím orgánem 

programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí a získání podpory náleží z ESF. 

 OP Podnikání a inovace - podporuje realizaci politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti v průmyslu a je nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního 

                                                           
26

 Tamtéž. 
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podnikání. Program realizuje strategický cíl  - Konkurenceschopná česká ekonomika, který  

je spolufinancován z EDRF. Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 Integrovaný OP - doplňuje operační a regionální OP. Definuje intervence v oblastech 

rozvoje cestovního ruchu, kultury, informační společnosti, péče o zdraví, bydlení a veřejné 

správy a vytváří jednotný přístup těchto intervencí pro posílení atraktivnosti, 

konkurenceschopnosti a kvality života ve venkovských a městských regionech ČR. Program 

je spolufinancován z finančních zdrojů ERDF a řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní 

rozvoj.
27

 

 OP Technická pomoc - slouží k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni  

pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace NSRR. 

Tento program spadá mezi vícecílové tematické OP a je financován z ERDF. Řídícím 

orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.  

 Na tematické operační programy (TOP) v cíli Konvergence v programovacím období 

je vyčleněno 21,2 mld. EUR. Avšak z prostředků cíle Regionální konkurenceschopnost  

a zaměstnanost jsou TOP navýšeny o dalších 75,8 miliónů EUR. Alokaci finančních 

prostředků v rámci TOP zachycuje graf č. 2. 1.
28

 

Graf 2. 1: Alokace finančních prostředků v rámci TOP pro ČR v období 2007 -2013 

 

  

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz  

 

 

                                                           
27

 Chvojková, Květoň a kol., 2007. 
28

 http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy, 2012. 
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Regionální operační programy  

 Regionální operační programy (ROP) se zaměřují na několik tematických oblastí  

s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity 

cestovního ruchu regionů pro investory.  

 Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu 

soudržnosti. V tomto rozpočtovém období je připraveno 7 OP, kdy jsou spolufinancovány 

z ERDF a je na ně vyčleněno 4,6 mld. EUR.
29

 

Graf 2. 2: Alokace finančních prostředků v rámci ROP pro ČR v období 2007-2013 

 

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz  

 

Operační programy pro Prahu 

 Tyto programy jsou vymezeny pouze pro Prahu jako samostatný region spadající  

pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Je na ně vyčleněno 343,3 miliónů 

eur. Řídícím orgánem je Hlavní město Praha a Ministerstvo práce a sociálních věcí.
30

 

 OP Praha Konkurenceschopnost – cílem programu je podpora investičních projektů 

zaměřených odstranění překážek rozvoje, zvýšení dopravní dostupnosti a dostupnosti 

telekomunikačních služeb, zkvalitnění životního prostředí a efektivní využívání inovačního 

potenciálu výhradně na území hl. m. Prahy. Finanční prostředky plynou z ERDF.  

  

                                                           
29

 http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/810a501c-e85f-4e99-92f3-d1824296f1d4/Regionalni-operacni-

programy, 2012. 
30

 http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha, 2012. 
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 OP Praha Adaptabilita - je určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených  

na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu 

a vývoji. Projekty jsou financovány z ESF a řídícím orgánem programu je Regionální rada 

regionu soudržnosti Praha.31
 

Obr. 2. 2: Regionální působnost programů 

 

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz 

 

Programy v rámci Evropské územní spolupráce 

 Účelem je prohloubení harmonického a vyváženého rozvoje EU pomocí přeshraniční, 

mezinárodní a meziregionální spolupráce. Mezi hlavní oblasti podpory patří věda, výzkum, 

informační společnost apod.  

 Tyto OP mají následující členění:
32

 

 

 Síťový operační program INTERACT II  

 
 Síťový operační program ESPON 2013  

  
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko  

 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko  

 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko  

 

                                                           
31

 Chvojková, Květoň a kol., 2007. 
32

 Marek, Kantor, 2009. 
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 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko  

 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko  

 

 OP Meziregionální spolupráce  

 

 OP Nadnárodní spolupráce  
 

3 CYKLUS, MONITORING A UDRŽITELNOST PROJEKTŮ 

 

 Jedním z předpokladů úspěšného projektového managementu je znalost a schopnost 

manažerů aplikovat metodologie, umět správně analyzovat výchozí podmínky pro účinná 

rozhodnutí, dokázat koordinovat projektové práce i kontrolovat skutečný postup projektu. 

Mezi hlavní jevy, které vytvářejí projektové prostředí, se řadí předmět projektu, čas  

a náklady.
33

  

 V této části jsou uvedeny základní pojmy oblasti řízení projektů. 

 

3. 1 Projektové řízení a projekt 

 

 V této problematice je velmi důležité rozlišovat rozdíl mezi pojmy řízení projektů 

(Management of Project) a projektovým řízením (Management by Project).  

 Řízení projektů představuje soubor modelů, metod, postupů a technik pro plánování  

a řízení realizace projektů. Při řízení projektů vedoucímu k dosažení plánovaného cíle je třeba 

sledovat důležité charakteristiky, jako je časová analýza projektu, analýza zdrojů, nákladová 

analýza, rozsah, kvalita projektu a v neposlední řadě riziko.  

 Projektové řízení je způsob řízení, které se uskutečňuje pomocí projektů.  

Je to efektivní proces, který umožňuje dosáhnout manažerům požadovanou kvalitu výstupu  

s minimálními nároky na čas a ostatní zdroje. Zahrnuje řízení jednotlivých projektů, vytvoření 

organizační struktury a koordinaci projektů z hlediska termínů a disponibilních zdrojů. 

Důležitý je i směr komunikace a motivace mezi účastníky projektu.
34

 

  

 

 

                                                           
33

 Svozilová, 2011, s. 18. 
34

 Fiala, 2004, s. 13-19. 
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 Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt. 

„Projekt je krátkodobě vynaložené úsilí doprovázené aplikací znalostí a metod, jehož účelem 

je přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb nebo jejich 

kombinace, tak aby bylo dosaženo vytyčených cílů.“ Představuje řízený proces, který má svůj 

pevně stanovený začátek a konec, přesná pravidla řízení a regulace vedoucích k dosažení cíle.  

Také má stanovený rámec pro čerpání zdrojů potřebných k jeho realizaci. Projekt  

by měl mít jasně vymezené účastníky, především cílovou skupinu některého operačního 

programu a příjemce pomoci v rámci definovaného rozpočtu.
35

  

Základní členění projektů je rozlišováno na projekty investiční a neinvestiční. 

Projekty investiční neboli projekty tvrdé, slouží jako nástroj k realizaci výstupů.  

Pojednává především o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tyto 

projekty se také označují jako infrastrukturální, kdy příkladem může být výstavba hotelu  

či pořízení technologicky vyspělého vybavení potřebného k výrobě.  U těchto projektů  

se efekty projeví až po jejich ukončení, proto se sleduje provozní fáze, kde je monitorováno, 

jak žadatel plnil výstupy, ke kterým se ve smlouvě o poskytnutí dotace zavázal. Investiční 

projekty jsou v rámci strukturálních fondů EU financovány zejména prostřednictvím ERDF.
36

 

Projekty neinvestiční neboli měkké projekty, jsou financovány z ESF. Jedná se například  

o vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit 

atd. Spadají zde ale také projekty zaměřené na podporu služeb v oblasti cestovního ruchu  

a technické pomoci.
37

 

 

3. 2 Projektový cyklus  

 

 Při provádění projektu je nejdříve nutné si ujasnit, jaký projekt a kde bude realizován, 

za použití jakých prostředků a s jakými partnery. „Metodickou pomůckou, definující základní 

aktivity, jež se musí odehrát v rámci přípravy a řízení projektu řízení, je tzv. projektový 

cyklus.“
 
Grafické schéma projektového cyklu je zachyceno v obrázku č. 3.

38
 

 

                                                           
35

 Svozilová, 2011, s. 21-22. 
36

 Marek, Kantor, 2009. 
37 http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/N/Neinvesticni-projekt, 2012. 
38

 Marek, Kantor. 2009. 
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Obr. 3. 3: Projektový cyklus   

 

 

Zdroj: MAREK, KANTOR, 2009, s. 66; vlastní zpracování 

 

 Projektový cyklus zahrnuje 6 fází, kdy všechny části cyklu jsou organizovány podle 

jasného logického rámce, fáze se musí doplňovat a řídit stejnými principy. První fází 

je identifikace a formulace záměru. Obsahuje počáteční myšlenku projektu  

a mělo by se zjistit, zda je možné daný projektový záměr čerpat finančními prostředky  

ze strukturálních fondů a ujistit se, že je slučitelný s existujícím operačním programem. 

Spočívá v zodpovězení základních otázek  - Co? Proč? S kým? Jak? Za kolik? Tato fáze  

by měla vyústit ve studii proveditelnosti, která stanoví cíl, navrhne postup řešení a zhodnotí 

požadované zdroje.
39

 Druhou fází je příprava projektu a jeho formulace. V této fázi 

 je návrh projektu důkladně přehodnocen. Posuzuje se jeho rozsah, rozpočet, časový 

harmonogram, personální obsazení, promýšlejí se rizika a nástrahy projektu. Nejvýznamnější 

úlohou této fáze je prokázat význam a proveditelnost projektu. Doporučuje se zde sestavit 

logický rámec projektu, který určuje přesné kroky vedoucí k cílům projektového záměru.
40

 

Projekty jsou předkládány pomocí elektronické žádosti v programu Benefit7
41

 dostupné  

na www.eu-zadost.cz. Ve třetí fázi se provádí posouzení a schvalování. Projekt je posuzován 

řídícím orgánem, který přijímá žádost o podporu včetně příloh a dále ji hodnotí a analyzuje  

ve třech rovinách. Z hlediska přijatelnosti (zda projekt odpovídá podmínkám výzvy), formální 

                                                           
39

 Tamtéž. 
40

 http://www.nuov.cz/projektovy-cyklus, 2012. 
38 

Projektová žádost Benefit7 je systém určen k vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektů 

ze SF EU a Národních zdrojů v programovém období 2007-2013. 
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správnosti (zda obsahuje všechny náležitosti) a z hlediska věcného bodového hodnocení  

dle hodnotících výběrových kritérií, kdy jsou zkoumány technické, finanční, ekonomické 

 a sociální aspekty projektu a jeho dopady na horizontální témata (rovné příležitosti  

a udržitelný rozvoj).
 
Jedná se zpravidla o posouzení externími hodnotiteli. Vyjednávání  

a financování je následující částí projektového cyklu. Spočívá především v nalezení 

nejvhodnějšího rozpočtu projektu, v závislosti na typu projektu a nástroji strukturální politiky. 

Fáze zahrnuje i podmínky vyplývající z čerpání a používání finančních prostředků, které  

jsou příjemci povinni dodržet. Pátou fází je implementace a monitoring. Tato část  

se zaměřuje na skutečnou realizaci projektu. Zjišťuje, zda v průběhu realizace nedochází 

k odchylkám, které je nutné okamžitě vyřešit. Závěrečnou fází projektového cyklu  

je hodnocení. Hodnotí se průběh projektu, udržitelnost, účinnost, efektivnost a dopady 

projektu v souladu se stanovenými cíli.  

 Projektový cyklus obsahuje souvislý proces, ve kterém každá fáze poskytuje podklady 

pro další navazující fázi. Pomocnými ukazateli vedoucí k dosažení úspěšných výsledků 

projektu slouží projektové přípravy a projektové techniky. Doporučuje se sestavení SWOT 

analýzy
42

, logického rámcového přístupu a jeho finální výstup matice logických vazeb, jejíž 

obsah je zachycen v příloze. Představují nejčastěji využívaný nástroj k převádění předběžných 

plánů do formy detailního deskriptivního projektu.
43

 

 

3. 2. 1 Vybrané aspekty projektového záměru 

 

 Prvním krokem při podávání návrhu projektu je zavazující projekt detailně popsat.  

Ve vlastním zájmu každého žadatele je prostudovat si příslušnou příručku pro žadatele, která 

obsahuje všechny podmínky a metodiku daného programu při podávání návrhu.  

Projekt je nutno analyzovat postupně od globálních cílů k detailním činnostem, proto  

se sestavuje popis projektu, kde je třeba dbát na dodržování formálních zásad. Kromě pevně 

definovaného cíle obsahuje oblast podpory, prioritní osu rozvojového programu, název 

 a lokalizaci projektu, popis jednotlivých aktivit projektu, cílové skupiny, částku dotace, 

datum zahájení a ukončení projektu a další. Daný projektový záměr vyžaduje návaznost  

na strategické dokumenty a každý projekt musí mít přesně definovaného realizátora 

                                                           
42 

SWOT analýza je metodika strategického plánovaní, které napomáhá zejména v počáteční fázi projektové 

přípravy. Je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příleţitosti (Opportunities) a 

hrozby (Threats). 
43 

Marek, Kantor, 2009. 
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(žadatele), kterým mohou být FO a PO (jak podnikatelské, tak i neziskové)  

nebo veřejnoprávní osoba (obec, kraj, stát). Důležitými subjekty pří realizaci projektu bývají 

partneři projektu
44

, kteří se podílejí na zpracování projektové žádosti a následně  

na realizaci věcných projektových aktivit. Jsou to takové aktivity, bez jejichž realizace  

by nebylo možné fungování a dosahování cíle projektu, proto je spoluúčast partnerů na daném 

projektu podstatná a nezastupitelná. Pro úspěšnou realizaci projektu je zapotřebí projekt 

rozdělit na jednotlivé dílčí aktivity, které jsou upřesněny z hlediska času, finančního  

a personálního zajištění. Definované činnosti vytvářejí logické, uzavřené celky tzv. etapy 

projektu, kdy každé etapa je obvykle ukončena výstupem. Plán realizace projektu  

je prezentován v harmonogramu projektu. Ten tvoří nedílnou součást každé projektové 

žádosti a znázorňuje se pomocí diagramů, respektive grafů. Velkou pozornost je třeba věnovat 

rozpočtu, který popisuje financování v jednotlivých fázích realizace. Jestliže chce žadatel 

využít spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU, musí se náležitě seznámit  

s různými druhy výdajů, na které lze uplatnit dotaci. Obecně jsou definovány způsobilé  

a nezpůsobilé výdaje (známe také jako uznatelné a neuznatelné náklady) projektu, přičemž 

pouze na způsobilé výdaje je možné získat dotaci.  S přímými náklady a výnosy, respektive 

příjmy a výdaji v investiční a provozní části projektu pracuje finanční analýza.   

Pomocí finančních ukazatelů se zjišťuje, zda je projekt životaschopný a zda se na něm vyplatí 

implementovat. Zatímco ekonomická analýza se soustřeďuje, zdali je projekt prospěšný 

společnosti jako celku. Kritérii ekonomické analýzy mohou být dopady na životní prostředí, 

růst zaměstnanosti, zlepšení bezpečnosti apod.  

 Projektové žádosti o poskytnutí dotace se podávají na základě výzev k předkládání 

projektů. Zaměření jednotlivých výzev stanovuje řídící orgán příslušného operačního 

programu. Vyhlášení probíhá v tisku, na internetových stránkách řídícího orgánu  

a zprostředkujících subjektů i na jiných webových stránkách.  Závěrem má příjemce podpory 

povinnost zajistit publicitu projektu, tedy informovat veřejnost o tom, že čerpal finanční 

prostředky z fondů EU.
45

 

 

 

 

                                                           
44

 Termín partnerství se při projektovém řízení vyskytuje ve dvou odlišných významech. První zahrnuje široké 

spektrum sociálních partnerů, partnerských rezortů a organizací a používá se při programování, monitorování 

programu a jeho evaluaci. Druhý význam je konkrétnější, jedná se o partnery projektu, již na projektu participují 

na smluvním základě. 
45

 Marek, Kantor, 2009. 
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3. 3 Monitoring projektů financovaných z ERDF 

 

 Celý proces získávání dotací z ERDF je velmi zdlouhavý a náročný. Monitoring  

má své nezastupitelné místo v projektovém řízení, a ač je často žadateli o dotace při přípravě 

podceňován nebo mu není věnována přílišná pozornost, je to jeden z nejdůležitějších 

předpokladů úspěšné realizace projektu. Jeho významu přispívá i skutečnost, že monitorování 

a vyhodnocování je jedním z pěti hlavních principů regionální politiky EU. Pro kvalitní 

monitoring je důležitý kvalitní podrobný plán projektu s jasným určením kompetencí. 

Monitorování je průběžné sledování, sběr dat a informací o realizovaném projektu ve všech 

fázích projektového cyklu. Cílem je průběžné zjišťování skutečného stavu realizace projektu  

a porovnávání získaných informací s původním plánem. Monitorování ověřuje,  

zda jsou poskytnuté finanční prostředky efektivně využity, umožňuje identifikovat rizika  

a hledá cesty jak jim přejít. Monitoring využívá kvantifikovatelných veličin projektu  

a porovnává je s vynaloženými prostředky. Kontroluje dodržování podmínek jednotlivých 

grantů, jestli nedochází k nesrovnalostem a shrnuje úspěchy. Prostřednictvím výsledků 

monitoringu příslušné orgány rozhodují o pozastavení či odebrání nebo o dalším přidělení 

finančních prostředků. Důsledky monitoringu jsou významného charakteru, jeho závěry 

ovlivňují další vývoj implementace projektů a mohou vést k institucionální a procedurálním 

změnám v rámci využívání dotačních prostředků EDRF. Monitorování může posloužit  

pro více účelů: 

 pro projektového manažera k vyhodnocování naplněných cílů projektu, ke sledování 

průběhu realizace projektů i k případné a včasné identifikaci možných rizik  

a zabránění chybám ve financování projektů, 

 pro vedení firmy, pro hodnocení efektivity a úspěšnosti projektu,  

 v případě realizace projektu dotovaného z veřejných prostředků slouží k vyhodnocení 

naplnění společenských (socio-ekonomických) přínosů projektu. 

U monitoringu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU slouží pro monitorování 

tzv. monitorovací indikátory (někdy používán také český název ukazatele). Monitoring musí 

provádět relativně nezávislý orgán a za řádné monitorování plně zodpovídá řídící orgán 

každého OP ve spolupráci s monitorovacím výborem. Úkolem monitorovacího výboru  

je dohlížet na správnou implementaci projektů, schvalovat veškerá kritéria a přijímat opatření 

v souladu s legislativou EU. Vypracovávají se monitorovací zprávy, které rekapitulují 
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realizaci pomoci ERDF. Celkové monitorování se skládá z monitorovacích návštěv, zasílání 

průběžných zpráv o realizaci projektu, finančních zpráv o čerpání grantu a žádosti o platby 

grantu. Návštěva kontroluje především dokumenty dosvědčující potřebnost projektu, způsob 

zadávání veřejných zakázek v souladu s danými pravidly a zajištění publicity projektu.
46

 

 Mezi hlavní doporučení tohoto programovacího období patřilo vytvořit vhodné 

základy pro monitorovací činnosti už na samém začátku úvah. Jedno z hlavních upozornění 

předchozího období se týkalo úpravy a konsolidace soustavy indikátorů určených  

k monitoringu. V programovacím období 2004-2006 mezi hlavní nedostatky patřila obsahová 

různorodost indikátorů, nemožnost agregovat indikátory z nižších úrovní na vyšší a nízká 

schopnost indikátoru ukázat míru dosažení stanovených cílů. Bylo zjištěno,  

že více než 20 % indikátorů nemá po obsahové nebo metodické stránce vlastnosti, které 

vyžaduje evaluace úspěšnosti operačních programů. V rámci monitoringu je třeba 

uvědomovat si polaritu tohoto problému. Jedná se o to, jak definovat indikátory,  

aby co nejlépe vypovídaly o tom, jaký efektivní rozsah mají vynaložené veřejné prostředky. 

Pro rozpočtové období 2007-2013 se monitoringu věnovalo nemalé úsilí na úrovni Evropské 

komise i na národní úrovni.
47  

 

3. 3. 1 Monitorovací indikátory 

 

 Pro monitoring a evaluaci v období 2007-2013 z března roku 2006 byly vytvořeny  

dva hlavní soubory indikátorů. Jeden pro vyjádření globálních a specifických cílů, kontextu 

 a sektorových OP, druhý pro vyjádření globálních a specifických cílů regionálních 

operačních programů na úrovni regionů NUTS II a NUTS III. Ze strany Evropské komise 

vzešla iniciativa v podobě metodických návodů pro monitoring, které vyjadřují priority 

Evropské komise pro období 2007-2013. Tyto indikátory musí být začleněny do každého 

operačního programu a musí být uplatňovány až na úrovni NSRR a porovnatelné mezi 

jednotlivými operačními programy. Podle této metodiky se hodnotí kritéria relevantnosti,  

tj. do jaké míry zvolené cíle korespondují s existujícími problémy, jež se mají v rámci alokace 

daných veřejných zdrojů řešit, kritérium účelnosti, efektivnosti tj. jaký je poměr mezi vstupy  

a výstupy daného programu, kritérium užitečnosti, kdy jde o posouzení, do jaké míry 

odpovídají dopady zvolené formy intervence potřebám společnosti a kritérium udržitelnosti, 

                                                           
46

 Tamtéž, s. 193-194. 
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které hodnotí schopnost programu přetrvávat ve střednědobém a dlouhodobém časovém 

horizontu poté, co skončí finanční podpora.
48

 

 Monitorovací indikátory jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace a mají důležitý 

význam při hodnocení realizace projektu. Indikátory bývají stanoveny často podle úrovní: 

 indikátory vstupu se vztahují k rozpočtu přidělenému na projekt (prostředky 

soukromé, prostředky z ERDF), 

 indikátory výstupu projektu jsou přímé a měřitelné ve fyzických nebo peněžních 

jednotkách např. m
2 

parkoviště nebo počet nových strojů. Jsou budovány přímo 

investičním projektem, 

 indikátory výsledku, kdy výstupy projektu přináší určitý přímý efekt např. počet 

osob připojených na novou kanalizaci, počet vytvořených pracovních míst atd., 

 indikátory dopadu jsou nejširší efekty, které projekt přináší, ovšem jsou ovlivňovány 

mnohem širším spektrem faktorů a projekt je může ovlivnit jen v malé míře nebo 

společně s jinými faktory např. zvýšení atraktivity měst, zvýšení návštěvnosti regionu, 

zvýšení porodnosti v regionu apod.   

Indikátory jsou určité jednotky, ke kterým se žadatel v době přípravy projektu (přípravy 

žádosti o dotaci) zavazuje. Je povinen je udržet po dobu 5 let od finančního ukončení 

projektu. V opačném případě se vystavuje sankcím.
49

 

 

3. 3. 3 Monitorovací zprávy  

 

 Monitorovací zprávy musí vždy obsahovat popis uskutečněných a plánovaných aktivit, 

čerpání rozpočtu, uvedení změn v projektu a naplňování předepsaných indikátorů.  Příjemce 

dotace vyplňuje monitorovací hlášení v souladu s finančním harmonogramem ve webové 

aplikaci BENEFIT7. Monitorovací zprávy musí být vyplněny v českém jazyce včetně 

popsaných náležitostí a příloh předkládá příjemce poskytovateli v tištěné podobě  

a to buď osobně, nebo prostřednictvím pošty. Existují čtyři druhy monitorovacích hlášení 

(zpráv), které jsou uvedeny níže.
50
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 Marek. Kantor, 2009. 
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 Monitorovací hlášení bez žádosti o platbu. V případě, že příjemce požaduje pouze 

zpětné proplacení celého projektu (nebude předkládat monitorovací hlášení s žádostí  

o platbu, ale předloží pouze závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu zpětně 

za celý projekt), je povinen dodávat monitorovací hlášení bez žádosti o platbu tak,  

aby byl poskytovatel průběžně informován o průběhu realizace projektu. Toto hlášení 

bude předkládat také příjemce, který má mezi zasíláním jednotlivých monitorovacích 

hlášení s žádostí o platbu delší časový odstup. Příjemce ho zasílá poskytovateli  

do 5. pracovního dne od ukončeného kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení  

po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace předložit. Monitorovací hlášení je příjemce 

povinen podávat každých 6 měsíců po uzavření Smlouvy a po celou dobu realizace 

projektu.  

 Monitorovací hlášení s žádostí o platbu. Hlášení obsahuje informace o postupu 

realizace projektu v daném časovém úseku. V rámci tohoto monitorovacího hlášení  

se žádá o proplacení výdajů za splnění základních podmínek. Např. min. výše žádosti 

musí být vyšší než 300.000,00 Kč ve vztahu k poskytnuté dotaci, příjemce ji musí 

předložit maximálně 4 x ročně, první žádost o platbu může příjemce předložit nejdříve 

za 22 pracovních dnů po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, atd. 

 Závěrečná monitorovací zpráva. Cílem této zprávy je poskytnutí souhrnných 

informací z realizace celého projektu. Závěrečnou zprávu předkládá příjemce 

prostřednictvím webové žádosti BENEFIT7 nejpozději do 22 pracovních  

dnů od ukončení fyzické realizace projektu. 

 Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Zpráva je předkládána 

příjemcem po dobu trvání požadované udržitelnosti projektu, tj. v období  

5 let od fyzického ukončení projektu (u malých a středních podniků 3 roky).  

Příjemce je povinen předložit tuto zprávu vždy do 22 pracovních dnů po uplynutí 

každého kalendářního roku a následně po dobu udržitelnosti. Tato zpráva  

musí obsahovat:  

- popis zajištění udržitelnosti projektu,  

- informace o naplnění a udržení cílů,  

- informace o realizaci navazujících projektů,  

- doplňující informace, které nejsou součástí webového formuláře,  

- doložení vedení samostatné evidence příjmů projektu,  

- popis zajištění monitorovacích indikátorů,  
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- popis rizik ohrožujících udržitelnost projektu,  

- přehled kontrol projektu a změny v projektu v době udržitelnosti.  

 

Přílohy monitorovací zprávy účetní evidence pro projekt zahrnují: 

- u projektů nezakládajících veřejnou podporu, nad 1 mil. EUR celkových 

výdajů a které vytváří příjmy – příjemce odevzdá (v souladu s čl. 55 Nařízení 

rady (ES) č. 1083/2006) v tištěné podobě vyplněné záložky Příjmy a Výdaje 

 za předchozí kalendářní rok,   

- kopie daňového přiznání včetně příloh potvrzená finančním úřadem, rozvahu  

a výkaz zisku a ztrát jen u projektů nezakládající veřejnou podporu  

nad 1 mil. EUR a které vytváří příjmy, 

- podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu, 

- dokumenty prokazující splnění indikátorů, 

- dokumenty, jejichž doložení vyplynulo z kontrol a v rámci kontroly Závěrečné 

monitorovací zprávy a ostatní specifické dokumenty. 

 

3. 3. 4 Základní pojmy 

 

 Je nutné vymezit si určité pojmy vyplývající z dané problematiky. V této části  

je objasněn rozdíl mezi datem finančního a fyzického ukončení projektu uvedené  

v  předcházející a následující kapitole. Tyto termíny je nutné rozlišovat v souvislosti 

s povinností příjemce v rámci zajištění udržitelnosti projektu. Dále je vysvětlen pojem 

projektu vytvářejícího příjmy, který se také vztahuje k této oblasti. 

 Datum finančního ukončení projektu. Představuje den, kdy budou dokončeny 

všechny platby spojené s realizací projektu a všechny finanční prostředky budou převedeny 

z účtu poskytovatele na účet příjemce. Tedy den odepsání poslední částky finančních 

prostředků závěrečné platby. Tento termín souvisí s povinností příjemce zajistit udržitelnost 

výstupů projektu od tohoto data.
51

 

 Datum fyzického ukončení projektu. Rozumí se prokazatelné uzavření všech aktivit 

projektu. Je to den, kdy bude dokončena fyzická realizace, nebo den, kdy přestane 

poskytování služeb podporovaných z programu ROP Střední Morava. Příjemce má povinnost 
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do 22 pracovních dní od data ukončení fyzické realizace projektu zaslat závěrečnou 

monitorovací zprávu s žádostí o platbu.
52

 

 Projekt vytvářející příjmy. Je jakýkoliv projekt, jehož předmětem je poskytování 

služeb nebo prodej výrobků, a to včetně projektů, které zahrnují investici do infrastruktury.  

Za používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující 

prodej, pronájem pozemků nebo budov či jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu.  

Při posuzování, zda je nutno příjmy odečítat, není rozhodující investiční či neinvestiční 

charakter projektu. Pravidlo vychází z čl. 55 Obecného nařízení č. 1083/2006.
53

   

Podle Nařízení Rady (ES) č. 1341/2008, které novelizuje Obecné nařízení č. 1083/2006,  

se pravidlo čl. 55 použije jen u projektů vytvářející příjmy, jejichž celkové náklady přesahují 

1.000.000 EUR.
54

 

 

3. 4 Udržitelnost projektů 

 

 Udržitelnost se soustřeďuje na udržení a zachování aktivit, které vyplývají z projektu  

i po jeho ukončení. Úsilím EU je, aby spolufinancované projekty měly dlouhodobý charakter 

a pozitivně ovlivnily rozvoj regionu. Udržitelnost u investičních projektů je charakterizována 

ve studii proveditelnosti, a to ve třech základních kategoriích:  

1. institucionální – zde je definována především organizační struktura žadatele a partnerů, 

2. finanční – zde jsou popsány veškeré efekty, které vedou k samofinancování projektu  

po ukončení podpory. Finanční udržitelnost se také vyhodnocuje pomocí kriteriálních 

ukazatelů kalkulovaných z finančních toků. 

3. provozní – zde je popsáno personální a technické zajištění projektu.  

Udržitelnost daných projektů musí být řešena již během přípravy a následně ověřována  

i v průběhu jeho realizace.
55
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54

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0019:0019:CS:PDF, 2008. 
55

 Marek, Kantor, 2009, s. 140-141.  



36 
 

3. 4. 1 Udržitelnost projektů financovaných z EDRF na příkladu ROP Střední Morava 

 

 Zajištění udržitelnosti projektu představuje klíčovou podmínku jeho úspěšnosti. 

Uhrazení závěrečné žádosti o platbu na účet příjemce neznamená konec projektu. Projekt 

 je i nadále kontrolován a jeho výstupy musí být udrženy. Pro tuto kontrolu slouží 

monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu zmíněná výše.   

 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava představuje klíčový 

strategický programový dokument, vycházející ze sociálně-ekonomických rozvojových priorit 

regionu při realizaci projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU. Obsahové zaměření 

ROP Střední Morava respektuje komplexní způsob podpory regionálního rozvoje na základě 

hlavních priorit, kterými jsou doprava, integrovaný rozvoj a obnova regionu a cestovní ruch, 

za asistence podpůrné priority technická pomoc. Záměrem je srovnat ekonomické tempo  

s ostatním územím ČR. Budoucnost tohoto regionu se jeví ve zvýšení celkové dynamiky,  

ale zvláště posílení konkurenceschopnosti regionu.
56

 

 Udržitelnost předpokládá udržení výstupů a výsledků projektu a zachování aktivit 

v nezměněné podobě po určitou dobu od finančního ukončení projektu v souladu  

s definovanými pravidly a podmínkami. Udržitelnost je sledována po dobu pěti let od data 

finančního ukončení projektu, přičemž se vztahuje na orgány veřejné správy, příspěvkové 

organizace, neziskové organizace a velké podniky (podnikatele). Pokud je však příjemce malý 

a střední podnikatel (MSP), platí tato lhůta po dobu tří let. Příjemce dotace se k udržitelnosti 

projektu zavazuje ve smlouvě o poskytnutí dotace, kterou podepisuje před obdržením 

finančních prostředků. Příjemce je povinen zajistit udržitelnost projektu. Důraz je kladen 

zejména na naplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů sledovaných v době evaluace 

a následně v době udržitelnosti. Dále se jeho povinnosti vztahují na zachování nově 

vytvořených pracovních míst po dobu 5 let (u MSP po dobu 3 let), kdy tato pracovní místa 

musí být vytvořena do jednoho roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. V případě 

nedodržení daných podmínek se příjemce vystavuje nebezpečí krácení dotace, případně 

odebrání celé dotace a odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele. 

Příjemce se zavazuje k poskytování informací o naplňování stanovených monitorovacích 

indikátorů a poskytovatel je oprávněn provádět kontroly vztahující se k udržitelnosti projektu. 

Zaměřuje se na to, jak příjemce nakládá s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně 

z finančních prostředků poskytnutých podle Smlouvy o poskytnutí dotace s péčí řádného 
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hospodáře a nezatěžuje tento majetek ani jeho části žádnými věcnými právy třetích osob, 

včetně zástavního práva.  

 Příjemce musí uchovávat po dobu 10 let veškeré doklady související s realizací 

projektu a jeho financováním od proplacení závěrečné platby příjemci, tzn. od data finančního 

ukončení projektu, nejméně však do konce roku 2021.
57

 

 

3. 4. 2 Změny projektu v době udržitelnosti 

 

 Zdali v době udržitelnosti byla provedena změna, příjemce ji musí písemně oznámit 

(pomocí formuláře D38
58

) příslušnému pracovníkovi operačního programu. Tuto změnu 

následně uvede a popíše i v nejbližší monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu. V průběhu 

projektu mohou nastat podstatné změny (změna či nedodržení hodnoty monitorovacích 

indikátorů, změna horizontálních témat, změna majitele, změna využití projektu), které 

podléhají schvalování Výboru regionální rady (VRR). VRR na svém nejbližším jednání  

o této změně rozhodne.  Některé změny lze povolit na základě odůvodněného požadavku 

příjemce např. změna nájemce, nebo mohou podléhat sankčnímu režimu, např. nesplnění 

smluvních indikátorů, změna využití projektu, či ji nelze povolit, např. ukončení projektu 

v době udržitelnosti, prodej majetku pořízeného z dotace. V druhém případě mohou nastat 

změny nepodstatné (změna sídla, změna statutárního zástupce), které jsou pouze ohlášeny 

 a nepodléhají schvalování VRR.
59

 

 Dobu udržitelnosti lze prodloužit pouze jedenkrát, a to o jeden rok  

(jedná se o podstatnou změnu). Žádost musí být řádně odůvodněná a příjemce je povinen 

předložit ve své žádosti rovněž návrh opatření, které hodlá učinit v příštím roce,  

aby eliminoval riziko nenaplnění indikátorů.
60
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3. 4. 3 Nakládání s majetkem pořízeným z dotace 

 

 Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti nakládat s majetkem pořízeným z dotace 

 s péčí řádného hospodáře. Neměl by zatěžovat majetek ani jeho části žádnými věcnými 

právy třetích osob a nesmí daný majetek převést, prodat, darovat ani pronajmout, vypůjčit, 

zastavit. Toto rčení neplatí v případech, kdy právní vztah vznikl mezi příjemcem a třetí 

osobou již před podpisem smlouvy a příjemce ve studii proveditelnosti uvedl, že toto právo 

třetí osoby bude existovat i po dobu udržitelnosti. Poskytovatel dotace ve výjimečných 

případech s předchozím písemným souhlasem za současného dodržení podmínky udržitelnosti 

umožňuje dispozici s majetkem třetí osobou. Může dojít k dispozici s majetkem, kdy dochází 

či nedochází ke změně vlastníka. Na základě toho vyplývají práva a povinnosti uvedené  

v čl. 10 Smlouvy o dotaci, kdy je příjemce povinen zajistit, aby třetí osoba plnila uvedené 

podmínky.
61

 

 

3. 4. 4 Monitorovací indikátory v době udržitelnosti projektu 

 

 V podkapitole s názvem Monitorovací indikátory uvedené výše byly zmíněny 

podmínky vyplývající z tvorby indikátorů. Monitorovací indikátory jsou ve Smlouvě  

o poskytnutí dotace rozděleny na indikátory projektu (indikátory výstupu a částečně 

výsledku) a indikátory sledované pro potřeby evaluace (indikátory dopadu a částečně 

výsledku). Příjemce může být vyzván Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti,  

aby do monitorovacích zpráv doplnil dosažené hodnoty týkající se monitorovacích indikátorů 

uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace pro potřeby evaluace nebo monitorovacích 

indikátorů, které nejsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace, ale projekt je prokazatelně 

naplňuje. Změna monitorovacích indikátorů je ze strany příjemce možná pouze z objektivních 

důvodů, a to do data jejich závazného naplnění. Za objektivní důvody lze považovat zejména 

přírodní katastrofy (záplavy, požár, apod.), které příjemce nemohl ovlivnit. Možnost změny 

monitorovacích indikátorů znázorňuje schéma uvedené v příloze. Jejich plnění je pro příjemce 

závazné a jejich neplnění může způsobit porušení rozpočtové kázně dle zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Případné neplnění indikátorů 
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sledovaných pro potřeby evaluace poskytovatel dotace nepovažuje za porušení rozpočtové 

kázně. Schéma obecného postupu při porušení podmínek je zachyceno v příloze.
62

 

 

4 UDRŽITELNOST PROJEKTU ROŽNOVSKÉ PIVNÍ LÁZNĚ 

 

 Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou konkrétního projektu financovaného 

prostřednictvím ERDF v rámci OP Střední Morava v současném programovacím období. 

Projekt s názvem Rožnovské pivní lázně byl zahájen 14. 1. roku 2008 a úspěšně ukončen  

18. 12. 2009, byl realizován zejména z důvodů reakce na problematiku cestovního ruchu 

 na Rožnovsku. Cílem kapitoly je seznámení s tímto projektem a následné zhodnocení  

jeho udržitelnosti. 

 

4. 1 Obecná charakteristika mikroregionu Rožnovsko  

   

 Mikroregion
63

 Rožnovsko se nachází ve Zlínském kraji na úpatí Beskyd a je sdružen 

z 9 obcí (Rožnov pod Radhoštěm, Vigantice, Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice, Vidče, 

Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva a Zubří). Rozloha tohoto mikroregionu  

je 23 907 ha a bydlí v něm 35 363 obyvatel, demografická struktura obyvatelstva  

je zachycena v následující tabulce. 

Tab. 4. 2: Demografické údaje mikroregionu Rožnovsko 

 

Počet 

obyvatel k 

31. 12. 2010 

Pohlaví Věková skupina 

muži ženy 0 - 14 15 - 64 65+ 

17 236 18 127 4 931 24 731 5 701 

Celkem 35 363 

Zdroj: http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm, 2010, vlastní zpracování 
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 http:// www.rr-strednimorava.cz/file/2545_1_1/, 2009. 
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 Mikroregion je region malého geografického měřítka, jde o dobrovolné sdružení obcí, které jsou vytvářeny za 

účelem dosažení určitého cíle, např. získání dotací ze strukturálních fondů EU. 
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Na území mikroregionu je 18 102 ekonomicky aktivních osob. Míra nezaměstnanosti 

k 31. 12. 2011 byla přes 10 %. Ke stejnému datu bylo na území mikroregionu  

1 834 nezaměstnaných osob. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatelé patří společnosti  

jako ON Semiconductor (výroba polovodičových čipů) a REMAK (výroba komponentů  

pro vzduchotechniku).
64

 

 Celkově lze říci, že Rožnovsko je vyhledávanou turistickou destinací a oblast 

cestovního ruchu má budoucí potencionál značného rozvoje. K prvořadým turistickým 

lákadlům Rožnova pod Radhoštěm náleží Valašské muzeum v přírodě. Muzeum  

je nejnavštěvovanější kulturní památkou ve Zlínském kraji, v roce 2011 skanzen navštívilo 

téměř 280 tisíc lidí. Oproti předcházejícímu roku to představuje nárůst o více než třicet tisíc 

turistů.
65

 Tento mikroregion disponuje aktivním využitím volného času pro letní i zimní 

rekreaci, jejich rozsah a kvalita však na některých místech neodpovídá potřebám rozvíjení 

cestovního ruchu a rekreace. Následující tabulka zachycuje návštěvnost hromadných 

ubytovacích zařízení ve vybraných obcích sdruženého mikroregionu Rožnovsko. 

Tab. 4. 3: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení vybraných obcí Rožnovska v roce 2010 

 

Obec Počet příjezdů hostů 
Počet příjezdů hostů      

z ČR 
Počet přenocování 

Dolní Bečva 3 057 2 891 7 802 

Horní Bečva 25 178 23 544 75 358 

Hutisko-Solanec 7 376 6 619 24 495 

Prostřední Bečva 5 488 5 350 20 151 

Rožnov pod Radhoštěm 40 639 34 730 87 955 

Zdroj: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?cislotab=CRU9010PU_OB2.73&kapitola_id=654&voa=tabulka&go_zob

raz=1&childsel0=1&verze=0&cas_3_17=2010, 2010; vlastní zpracování 

 

S největší návštěvností turistů se potýká Rožnov pod Radhoštěm, a také obec Horní Bečva, 

která disponuje přehradní nádrží a širokým spektrem lyžařských středisek, má hustou  

síť cyklistických, běžkařských a turistický stezek s mezinárodním napojením. Turisté 

především dojíždějí do mikroregionu za největšími lákadly, která jsou všeobecně známá. 

Návštěva těchto atraktivních míst nezabírá celou délku pobytu, kterou turisté v mikroregionu 

plánují strávit, a proto je přínosem nedávno vybudované informační centrum, které napomáhá 
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 https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem, 2012. 
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 http://valassky.denik.cz/zpravy_region/skanzen-chce-titul-klenot-prihranici-20120412.html, 2012. 
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turistům rozvíjet program jejich pobytu. Avšak i přesto existuje velmi slabá propagace 

mikroregionu  

jako celku.  

 Tato charakteristika je zde pojednávána především kvůli návaznosti na další kapitolu  

a slouží k získání obecných informací o oblasti, z níž vyplývá realizovaný projekt Rožnovské 

pivní lázně, který představuje strategii rozvoje v oblasti cestovního ruchu a je součástí 

žádoucích přínosů cestovního ruchu v mikroregionu. 

 

4. 2 Základní specifikace projektu  

 

 Zpracování projektu Rožnovské pivní lázně vycházelo především z reakce  

na problémové oblasti cestovního ruchu definované ve strategických dokumentech výše 

popsaného mikroregionu. Zejména kvůli nízkým ukazatelům ve spolupráci jednotlivých 

subjektů cestovního ruchu, krátké průměrné době pobytu turistů v mikroregionu, nízkému 

celoročnímu využití kapacit a neefektivnímu rozložení turistických aktivit v průběhu dne.  

Také z nedostatečné nabídky aktivit umožňujících relaxaci a rehabilitaci a velmi omezené 

nabídky služeb při nepříznivém počasí. Účelem bylo vybudování pivních lázní, které  

se zasloužily o vznik nové služby navazující na tradici lázeňství v Rožnově pod Radhoštěm,  

a také na tradici výroby piva.
66

 

  Rožnovské pivní lázně byly oficiálně otevřeny 31. 10. 2010. Vznikly na základě 

navázání na lázeňskou tradici, která v Rožnově pod Radhoštěm sahá až do 18. stol. Nabízí 

široké spektrum relaxace a odpočinku, mezi které patří balíčky služeb jednotlivých 

lázeňských procedur, které se poněkud liší od procedur v ostatních lokalitách, kde se pivní 

koupele provozují. Majitelé si kladou za cíl skloubit prvky alternativního léčitelství (zejména 

prastaré techniky starých Egypťanů) s běžnými i méně běžnými lázeňskými  

a fyzioterapeutickými postupy. Dále poskytují přednášky, semináře a workshopy předních 

odborníků a terapeutů. Provozují pivovar s vlastní výrobou rožnovského piva, lázeňskou 

cukrárnu a farmářské trhy na pivovarském dvoře.
67

 Podrobnou lokalizaci projektu podle 

klasifikace NUTS zohledňuje obrázek umístěný na další stránce.  
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 Interní materiály AZH CZ, s. r. o., 2008. 
67

 http://www.roznovskepivnilazne.cz/, 2012.  
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Obr. 4. 4: Lokalizace projektu podle klasifikace NUTS  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. 2. 1 Identifikace operačního programu  

 

Číslo operačního programu: CZ. 1. 12 

Název operačního programu: ROP NUTS II Střední Morava 

Číslo prioritní osy:   12. 3 

Název prioritní osy:   Cestovní ruch 

Číslo oblasti podpory:   12. 3. 3 

Název oblasti podpory:   Podnikatelská infrastruktura a služby 

Číslo podoblasti podpory:  12. 3. 3. 1 

Název podoblasti podpory:  Podnikatelská infrastruktura a služby na území  

     definovaném oblastí podpory 3. 1 

Číslo výzvy:     06 

Název výzvy:    Výzva č. 06/2008 - podoblast podpory 3. 3. 1 -  

     Rožnovsko, Horní Vsacko,  

     platná od 23. 4. 2008 do 26. 6. 2008 

Typ účetní jednotky:   Pro podnikatele   
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4. 2. 2 Žadatel 

 

Název žadatele:   Rožnovské pivní lázně, s. r. o.  

IČ:      27774813 

Oficiální adresa žadatele:  Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Kontaktní osoba:   PhDr. Tomáš Kupčík Ph.D.  

email hlavní kontaktní osoby:  tomaskupcik@seznam.cz 

 

 Žadatel projektu je sám zodpovědný za udržitelnost projektu. Ve spolupráci s firmou 

AZH CZ, s. r. o. zpracovává povinné monitorovací zprávy projektu.
68

 

 

4. 2. 3 Potřebnost projektu včetně popisu výchozího stavu 

 

 Projekt reagoval na několik problematických oblastí mikroregionu ve vztahu 

k cestovnímu ruchu v posledních letech. Lze zmínit především polohu mikroregionu, která  

se potýká se špatnou dostupností na dálniční a rychlostní infrastrukturu. Jeho záměrem  

je minimalizace slabých stránek, mezi které se řadí nedostatečná propagace cestovního ruchu 

jako důležitého ekonomického odvětví mezi obyvateli, krátká průměrná doba pobytu turistů 

s nedostačujícím celoročním využitím nabízených aktivit a rozložení turistických aktivit 

v průběhu dne. Rozšířením nabídky služeb o jedinečnou zážitkovou službu se zvýší počty 

návštěvníků a prodlouží jejich délku pobytu v regionu. Navíc provozní doba pivních lázní 

pokrývá i ty části dne, které nemají dostatečné využití. Integrovaná rozvojová strategie uvádí 

příležitosti pro rozvoj mikroregionu v oblasti cestovního ruchu. Projekt Rožnovské pivní 

lázně reaguje na tyto z nich: 

 respektování nových trendů cestovního ruchu vyžadující zážitek a jedinečnost  

(projekt nabízí oba faktory), 

 plné využití historického potenciálu mikroregionu (navazuje na tradice a historii), 

 rekonstrukce nevyužívaných zařízení pro potřeby cestovního ruchu (rekonstrukce  

části historické neefektivně využívané budovy).
69

 

 

 

                                                           
68

 Interní materiály AZH CZ, s. r. o., 2008. 
69

 Tamtéž. 
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4. 2. 4 Cíle projektu  

 

 Globálním cílem projektu bylo „Rekonstrukcí části historické budovy vytvořit novou 

službu Rožnovské pivní lázně, a tím zvýšit atraktivitu území Rožnovska pro jeho návštěvníky 

 i turisty.“ 

 Projektu náleží tyto specifické cíle: 

 vytvoření nové služby pivní lázně, 

 zvýšení délky pobytu návštěvníků, 

 přilákání do regionu nové návštěvníky, 

 nabídnutí návštěvníkům službu, která bude dostupná za každého počasí, 

 využití historického potenciálu mikroregionu, 

 vytvoření 8 pracovních míst, 

 revitalizování neefektivně využívanou část historické budovy, 

 prohloubení partnerství subjektů cestovního ruchu. 

 

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory 

 Cíle projektu jsou v souladu, jak s globálním cílem ROP NUTS II Střední  

Morava -  „Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu 

soudržnosti Střední Morava a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu," tak i s jeho 

specifickým cílem - „Zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely 

cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti 

 a propagace." Projekt také plně respektuje globální cíl oblasti podpory 3. 1 - Integrovaný 

rozvoj cestovního ruchu - vybudováním rožnovských pivních lázní dochází ke zvýšení 

atraktivnosti území s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb prostřednictvím zkvalitnění 

a rozvoje infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu. Dále naplňuje dva specifické cíle: 

 

1. zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací 

formy cestovního ruchu, 

2. rozvoj a obnova infrastruktury včetně budování a rozvoje vybavenosti v oblasti sportu 

a rekreace. 
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Cílové skupiny projektu 

 Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří především návštěvníci využívající lázeňské 

služby, turisté a obyvatelé území Rožnovska.
70

 

 

4. 2. 5 Vazba projektu na strategické programové dokumenty 

 

 Projekt navazuje na Strategické obecné zásady Společenství, Národní strategický 

referenční rámec ČR 2007-2013 (Priorita Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití 

potencionálu kulturního dědictví), Strategii regionálního rozvoje ČR (Prioritní oblast cestovní 

ruch, Podnikatelská infrastruktura a služby), Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském 

kraji 2007-2013 a Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko. Výchozím dokumentem,  

na který projekt navazuje, je Regionální operační program regionu NUTS II Střední Morava. 

Priority ROP Střední Morava respektují hlavní programové a rozvojové dokumenty ČR.  

 

4. 3 Popis projektu 

 

Název projektu:    Rožnovské pivní lázně 

Název projektu anglicky:   Beer Spa of Rožnov 

Registrační číslo projektu:   CZ.1.12/3.3.00/06.00478 

Datum zahájení projektu:   14. 01. 2008 

Datum ukončení projektu:   18. 12. 2009 

Doba trvání projektu:   23,1 měsíce 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 16.740.500,00, - 

Režim veřejné podpory:   Regionální investiční podpora 

 

 Projekt byl realizován podle schváleného harmonogramu (viz příloha) na základě 

výběrového řízení, činností projektového týmu a údajů vyčleněných ve studii proveditelnosti. 

Na jeho realizaci se podílelo několik partnerů, jejichž hlavní úloha a největší váha spolupráce 

spočívala v provozní fázi projektu. Z hlediska připravenosti projektu k realizaci bylo nutné 

provést řadu opatření před samotným zahájením výstavby, bylo potřeba zpracovat interní 

směrnice pro účtování projektů z ROP Střední Morava a rozdělit dané postupy. Tato činnost  

si vyžadovala uzavření smluv vztahující se k užívání prostoru, kdy je projekt udržitelný, 
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 Interní materiály AZH CZ, s. r. o., 2008. 



46 
 

a musela být vyřešena všechna vlastnická práva, zajištěny smlouvy o realizaci a o využívání 

žadatelem po dobu udržitelnosti projektu. Projekt se člení do 3 realizačních fází.
71

 

 

4. 3. 1 Popis aktivit v přípravné fázi projektu 

 

 Prvním krokem přípravy byla zpracována investiční studie, která zahrnuje prostorové, 

technické a funkční řešení provozu. Studii zpracovával Ateliér architektury 

 Ing. Arch. V. Fiedler. Před odevzdáním žádosti o dotaci bylo potřeba vyřešit reálnost 

 a proveditelnost projektu. Tu popisuje studie proveditelnosti, která byla zadána společností 

AZH CZ, s. r. o., jež se touto problematikou zabývá. V rámci přípravy podkladů a následného 

zpracování je žadatel povinen vyřešit formu financování, majetkoprávní vztahy a personální 

zajištění projektu. Poté následuje zpracování žádosti o dotaci dle metodických pokynů Úřadu 

regionální rady NUTS II Střední Morava. Dalším krokem je vypracování projektové 

dokumentace, která byla konzultována se stavebním úřadem v Rožnově pod Radhoštěm,  

aby schvalovací proces byl bez případných komplikací. V návaznosti na tuto činnost vyplývá 

získání stavebního povolení. Výběrové řízení na technologie a stavební práce prováděl externí 

dodavatel – realizátor výběrového řízení v souladu se zákonem.
72

  

 

4. 3. 2 Popis aktivit v realizační fázi projektu 

 

 Realizační etapa projektu zahrnovala nejpodstatnější aktivity spočívající v samotné 

rekonstrukci pivních lázní. V návaznosti na výběrová řízení byly nainstalovány a zabudovány 

veškeré technologie malých pivovarů a právě pivních lázní. Následně byly prováděny 

stavební úpravy prostor pro koupání, sociálního zařízení a recepce s posezením. V prvním 

poschodí byly provedeny úpravy pro odpočívárny a pro provádění masáží. Realizační fáze 

vyžadovala největší nákladovou náročnost.
73

 

 

4. 3. 3 Popis aktivit v provozní fázi  

 

 Jednou ze zásadních cílů této fáze byly aktivity zaměřené na propagaci Rožnovských 

pivních lázní a pořádání akcí ve spolupráci s partnery (např. Pivo teklo prúdem  
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 Interní materiály AZH CZ, s. r. o., 2008 
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 Interní materiály AZH CZ, s. r. o., 2008 
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 Tamtéž. 
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- akce o historii výroby piva na Rožnovsku). Dále spolupráce s Valašským královstvím  

při sestavování balíčků zážitků a podobně. Jako hlavní prodejní kanál zvolily Rožnovské 

pivní lázně v současnosti populární slevové servery. Využívají hlavně Seznam Tip,  

ale i menší slevové servery. Hlavní aktivitou provozní fáze bylo samotné zprovoznění 

služby.
74

  

 

4. 3. 4 Výstup projektu 

 

 Výstupem projektu je zrekonstruovaná část historické budovy, vnitřní plocha nových 

 a zrekonstruovaných zařízení o rozměrech 668 m
2
 využívaných pro rozvoj pivních lázní 

navazující na tradici lázeňství v Rožnově pod Radhoštěm a také na tradici výroby piva.  

 

4. 4 Indikátory projektu 

 

 Část třetí kapitoly se zaměřovala na funkce a účel monitorovacích indikátorů v rámci 

projektového souhrnu z teoretického hlediska, tato část popisuje indikátory vymezené 

konkrétním projektem, ty jsou uvedeny v tabulce č. 4. 4. Každý žadatel je povinen v rámci 

žádosti o dotaci doložit monitorovací ukazatele projektu a kvantifikovatelně je přiblížit.  

Tab. 4. 4: Hodnoty indikátorů 

 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Plánovaná 

hodnota 

Vstupu 

Soukromé spolufinancování MSP mil. EUR 0,00 267 848,00 

Výstupu 

Zrekonstruovaná zařízení využitá primárně 

pro ČR 
Počet 0,00 1,00 

Vnitřní plocha nových a zrekonstruovaných 

zařízení využitých primárně pro cestovní 

ruch 

m
2 

0,00 520,00 

Počet podpořených podniků cestovního 

ruchu 
Počet 0,00 1,00 

Výsledku 

Počet návštěvníků podpořeného zařízení 

návazné infrastruktury po prvním roce 

provozu 

Počet 0,00 3 500,00 
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Dopadu 

Nově vytvořená pracovní 

místa v rámci projektů na rozvoj cestovního 

ruchu - muži 

Počet 0,00 3,00 

Nově vytvořená pracovní 

místa v rámci projektů na rozvoj cestovního 

ruchu - ženy 

Počet 0,00 5,00 

Podpořené projekty s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj 
Počet 000 1,00 

Podpořené projekty s pozitivním vlivem na 

rovné příležitosti 
Počet 0,00 1,00 

Zdroj: Interní materiály AZH CZ, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 

4. 5 Přehled financování projektu 

 

 Rozdělení finančních prostředků pro ROP Střední Morava z ERDF náleží jednáním 

Ministerstva pro místní rozvoj. Celkový finanční plán uveden v následující tabulce 

představuje orientační přehled jednotlivých nákladů na realizaci projektu. Realizovaný projekt 

byl financován z několika zdrojů, kdy nejvýznamnější položku představuje dotace z rozpočtu 

RR ve výši 60 % způsobilých výdajů, zde je zachycen příspěvek z ERDF. Druhým 

významným zdrojem jsou soukromé prostředky, které zahrnují vlastní podíl žadatele  

na celkové alokaci rozpočtu ve výši 40 %, přičemž celkové náklady projektu  

činily 20.503.081,00 Kč.  

 

Tab. 4. 5: Přehled financování projektu  

 

 Výdaje projektu (v Kč) 

Celkové výdaje projektu 20 503 081,00 

Celkové způsobilé výdaje 16 740 500,00 

Celkové nezpůsobilé výdaje 3 762 581,00 

Celkové způsobilé investiční výdaje 16 740 500,00 

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje 0,00 

Jiné peněžní příjmy 0,00 

Celkové prostředky (zdroje) na krytí 

způsobilých výdajů bez příjmů 

10 044 300,00 

Celkové prostředky (zdroje) na krytí 

nezpůsobilých výdajů 

3 762 581,00 

Veřejné prostředky 0,00 

Soukromé prostředky 6 696 200,00 

Dotace z rozpočtu RR 10 044 300,00 

     z toho EU 8 537 655,00 

Zdroj: Interní materiály AZH CZ, s. r. o., 2010; vlastní zpracování 
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Náklady na stavební část a nákup technologií se pohybovaly ve výši 16.740.500,00 Kč, 

 z toho bylo vynaloženo na stavení části 9.260.500 Kč a na technologická zařízení 

7.480.000,00 Kč, přičemž např. technologie vany pro jednu osobu činila 640.000,00 Kč  

a vany pro dvě osoby za 340.000,00 Kč.
75

 

 

4. 6 Partneři projektu 

 

 Partneři tvoří nedílnou součást projektu. Rožnovské pivní lázně navázaly spolupráci  

se společností VINCENTKA, a. s., která spočívala především v reklamních aktivitách  

a v poskytování služeb spojených s léčbou minerální vodou. Během realizační fáze také 

fungovala spolupráce s Valašským muzeem v přírodě, která participovala na vybudování 

expozice historie klimatických lázní v Rožnově pod Radhoštěm, a také na společné propagaci 

regionu vedoucí ke zvýšení atraktivnosti regionu. Během provozní fáze projekt navázal 

spolupráci s hotelem EROPLÁN, a. s. v podobě slevových kupónů a se spol. s r. o. PROSKI 

došlo k rozšíření portfolia této agentury o službu pivních lázní vedoucí k prohloubení 

spolupráce subjektů v mikroregionu za účelem prodloužení pobytu návštěvníka.  

Dále lze zmínit uskutečnění výstavy o historii lázeňství v Rožnově, která byla zrealizovaná 

díky partnerství s živnostníkem Tomášem Smočkem. Následně v rámci působnosti projektu 

probíhá spolupráce se společností VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ, s. r. o., které na základě 

svých dlouholetých zkušeností v oblasti cestovního ruchu a zážitkové turistiky nabízí pestrou 

škálu služeb přes zprostředkování akcí až po balíčky zážitků.
76

  

 

4. 7 Publicita projektu 

 

 Publicita projektu v souladu s pravidly a metodickými pokyny dle nařízení  

EU je zajištěna na internetových stránkách rožnovských lázní. Během realizace projektu  

byl postaven billboard s informacemi o projektu, jeho harmonogramu a dalšími náležitostmi 

podmínek financování. Z hlediska zajištění dlouhodobé publicity byla na viditelném místě 

v budově umístěna pamětní deska s informacemi o podpoře, zdrojích a její výši.
77

  

 

                                                           
75

 Interní materiály AZH CZ, s. r. o., 2010. 
76

 Interní materiály AZH CZ, s. r. o., 2008. 
77

 Tamtéž.  
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4. 8 Horizontální témata projektu 

 

 V programovacím období 2007-2013 jsou v rámci politiky EU vymezena dvě 

horizontální témata, rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Rekonstrukcí staré neefektivně 

využívané budovy prokazatelně nedošlo k porušení podmínek životního prostředí  

ani k negativním vlivům na udržitelný rozvoj. Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti 

především v důsledku plánovaného zaměstnávání slepých masérů na částečné či přechodné 

úvazky. Tímto projekt chce přispívat ke snazšímu začlenění a uplatnění vstupu 

znevýhodněných skupin na trh práce. Vytváří také podmínky pro zajištění specifických potřeb 

osob v podobě bezbariérového přístupu do lázní.
78

 

 

4. 9 Udržitelnost projektu 

  

 Projekt je od svého počátku koncipován tak, aby dosáhl výstupů a výsledků pro jeho 

udržitelnost i po ukončení čerpání podpory z finančních prostředků ERDF. Žadatel o dotaci 

 je zároveň i investorem projektu, potýká se s řadou zkušeností v oblasti obchodu  

a marketingu na vedoucích pozicích, byl realizátorem schváleného grantu -  Pořízení  

a zavedení technologie na výrobu toaletního papíru a papírových utěrek včetně realizace 

stavebních prací z roku 2004. Z toho vyplývá, že manažer projektu je stabilním žadatelem 

 a má zkušenosti s realizací investičních akcí. Je plně zodpovědný za udržitelnost  

a ve spolupráci s firmou AZH CZ, s. r. o. zpracovává povinné monitorovací zprávy po celé 

období udržitelnosti.   

 Poté, co skončí finanční podpora vyplývající z daného programu, je jednou 

z dominantních podmínek úspěšného projektu zajištění udržitelnosti, která hodnotí schopnost 

programu přetrvávat ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu vzhledem 

k stanoveným podmínkám. U tohoto projektu je žadatel povinen zasílat monitorovací zprávu 

o zajištění udržitelnosti projektu vždy na konci každého kalendářního roku po dobu tří let, 

protože se jedná o MSP. Informace uvedené níže vycházejí z monitorovací zprávy o zajištění 

udržitelnosti projektu po prvním kalendářním roce finančního ukončení projektu  

ve sledovaném období od 15. 9. 2010 až do 31. 12. 2011. Výchozí podmínkou pro hodnocení 

udržitelnosti projektu Rožnovské pivní lázně je posouzení naplnění cílových hodnot 

sledovaných monitorovacích indikátorů, a také je kladen důraz na povinnosti vztahují 

                                                           
78

 Tamtéž. 
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se na zachování nově vytvořených pracovních míst po dobu tří let. Následující tabulka 

poukazuje na indikátory hlášení po prvním roce podnikání. 

Tab. 4. 6: Indikátory hlášení  

 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Plánovaná 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Vstupu 

Soukromé spolufinancování MSP mil. EUR 267 848,00 267 848,00 

Výstupu 

Zrekonstruovaná zařízení využitá 

primárně pro ČR 
Počet 1,00 1,00 

Vnitřní plocha nových a 

zrekonstruovaných zařízení využitých 

primárně pro cestovní ruch 

m
2 

520,00 668,00 

Počet podpořených podniků cestovního 

ruchu 
Počet 1,00 1,00 

Výsledku 

Počet návštěvníků podpořeného zařízení 

návazné infrastruktury po prvním roce 

provozu 

Počet 3 500,00 6 594,00 

Dopadu 

Nově vytvořená pracovní 

místa v rámci projektů na rozvoj 

cestovního ruchu - muži 

Počet 3,00 4,61 

Nově vytvořená pracovní 

místa v rámci projektů na rozvoj 

cestovního ruchu - ženy 

Počet 5,00 2,74 

Nově vytvořená pracovní místa v rámci 

projektů na rozvoj cestovního ruchu - 

celkem 

Počet 8,00 7,35 

Podpořené projekty s pozitivním vlivem 

na udržitelný rozvoj 
Počet 1,00 1,00 

Podpořené projekty s pozitivním vlivem 

na rovné příležitosti 
Počet 1,00 1,00 

Zdroj: Interní materiály AHZ CZ, s. r. o., 2012; vlastní zpracování 

 

 Jak poukazují indikátory hlášení po prvním roce provozu uvedené v tabulce, 

 lze konstatovat, že mírné odchýlení od plánovaných hodnot vzniklo při rekonstrukci zařízení 

využívaných primárně pro cestovní ruch.  

 Pozitivním ukazatelem je především příznivý dopad v počtu návštěvníků podpořeného 

zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu. Zrealizování tohoto projektu vede 

k naplnění stanoveného cíle projektu a rovněž k celkové reprezentaci mikroregionu  
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Rožnovsko. Jak lze vidět (viz tabulka), je to podpořeno především zvýšeným zájmem 

návštěvníků po prvním roce provozu pivních lázní, než se předpokládalo. Rožnovské pivní 

lázně během sledovaného období navštívilo o 3 094 více osob. To potvrzuje, že v posledních 

letech je zaznamenáván rostoucí zájem o wellness služby a beauty pobyty. Aktuální trendy 

stále více směřují k vyhledávání autentických prožitků a poptávka roste po netradičních 

produktech. V důsledku toho je nedílnou součástí rozvíjet propagaci. Billboard nesoucí 

publicitu projektu byl vyvěšen po celou dobu realizace projektu a aktuální informace  

o projektu jsou umístěny na internetových stránkách Rožnovských pivních lázní. 

 Negativní dopad plánovaného ukazatele se projevil ve vytvoření pracovních míst 

v rámci projektu na rozvoj cestovního ruchu. Pro tento projekt byl nastaven vysoký počet 

zaměstnanců, jehož cílová hodnota sledovaných monitorovacích indikátorů nebyla naplněna. 

Na tomto případě lze vidět, že každá dotace je vykoupená závazky (např. pracovními místy),  

a proto je nutné a potřebné dobře plánovat. Nemalá část úspěšně realizovaných projektů  

ve své době udržitelnosti naráží na problém naplnění nastavených parametrů a indikátorů.  

V případě nedodržení daných podmínek se žadatel vystavujete nebezpečí krácení dotace, 

případně odebrání celé dotace. Tomuto projektu nebyla počítána sankce, protože naplnil  

90 % původní hodnoty indikátorů.  

 Kritérium projektu pro rovné příležitosti vedoucí ke snazšímu začlenění a uplatnění 

znevýhodněných skupin na trhu práce, mělo být dosaženo, že v rámci projektu budou  

na částečné a přechodné úvazky zaměstnáváni slepí maséři a projekt vytvoří podmínky  

pro zajištění specifických potřeb osob. Příjemci se v prvním roce provozu nepodařilo nalézt 

slepé maséry, přestože komunikoval jak s úřadem práce, tak s organizacemi zdravotně 

postižených. O zaměstnávání této skupiny znevýhodněné na trhu práce se bude pokoušet 

v příštích monitorovacích obdobích. Avšak druhé kritérium je zajištěno, služba pivních lázní 

je vystavěna jako bezbariérová v přízemí a umožňuje přístup osobám se sníženým pohybem. 

 Realizování projektu financovaného ze strukturálních fondů EU vyžaduje efektivní 

činnost projektového týmu s garancí administrativní správnosti a flexibilitou spolupráce.  

 

4. 9. 1 Zhodnocení udržitelnosti projektu 

 

 Žadatel i partneři mají zkušenost v oblasti realizace investičních akcí a také mají 

zkušenosti s řízením projektů s podporou dotací plynoucích ze strukturálních fondů EU. Tento 

projekt měl k dispozici kvalifikované pracovníky v oblasti řízení projektů plynoucích z EDRF 
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pro případ včasného rozpoznání hrozících rizik. Řádné pracovní schůzky a kontroly závisející 

s projektem vedly k jeho úspěšné realizaci a většinového naplnění stanovených ukazatelů. 

 Možné riziko nastalo se zvolením vhodného dodavatele stavebních prací a výběru 

technologií, avšak výběrové řízení proběhlo v souladu s podmínkami, které pro výběr 

dodavatele stanovuje ROP NUTS II Střední Morava o veřejných zakázkách. Současně jsou 

všichni zúčastnění zkušenými realizátory, předpokladem byla vysoká odbornost jejich 

vedoucích pracovníků. Technické služby disponují dostatkem finančních, personálních 

 a technických prostředků k případnému zvládání krizových situací. Po posouzení všech 

možných rizik z hlediska institucionálního zajištění realizace projektu nebyl shledán žádný 

aspekt, který by poukazoval na ohrožení nenaplnění záměrů.  

 Problematika provozní je zohledněna výše. Po provedení projektového záměru zájem 

o lázeňské služby vzrostl, neboť svou realizací zpřístupnil službu obohacenou o jedinečný 

zážitek a zvýšil počet uživatelů v oblasti cestovního ruchu, než tomu bylo před vznikem 

pivních lázní. Výstup projektu byl zrekonstruován v souladu s trendovou otázkou životního 

prostředí a prokazatelně nemá negativní sklony na prostředí a ovzduší. Při posuzování 

projektového záměru zpochybňující provoz Rožnovských pivních lázní, lze říci, že projekt 

 je z provozní kategorie udržitelný.  

 Na zajištění udržitelnosti se podílejí i partnerské vztahy vyplývající z uzavřených 

smluv. Napomáhají zvyšovat zájem návštěvníků regionu o služby poskytující Rožnovské 

pivní lázně, prostřednictvím společné propagace rozvíjejí oblast cestovního ruchu a kulturního 

života. V závislosti na tento projekt se zvažuje navázat další investiční činnost, kdy se plánuje 

zbudovat na vlastní náklady druhou etapu rekonstrukce prostor části budovy, kde by měla být 

vybudována posluchárna za účelem školících kursů a k využívání přednáškových cyklů 

spojených s lázeňstvím. 

 Samotná realizace a provoz je zabezpečován žadatelem, všechny náklady na aktivity 

projektu byly zahrnuty do rozpočtu a hrazeny částečně ze soukromých prostředků  

a prostředků Evropské unie. Tento dotační příspěvek vedl k významnému urychlení celého 

procesu zrekonstruování části historické neefektivně využívané budovy.  

 Projekt Rožnovské pivní lázně si svým vznikem klade za cíl zvýšení atraktivnosti 

území Rožnovska pro jeho návštěvníky a turisty. Svou realizací projekt přinesl řadu 

pozitivních efektů a vzhledem k charakteru tohoto projektu přinese žadateli další příjmy. 

Pozitivní dopady povedou k zvýšení spokojenosti hostů pivních lázní i k prodloužení pobytu 

v dané lokalizaci a následně k jejich opakovaným návratům z důvodu většího výběru 

možností aktivního trávení volného času. Až na odchylku nenaplnění indikátorů kapacity 
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zaměstnanců, lze projekt hodnotit dle mého názoru kladně s potencionálními předpoklady 

udržitelnosti v dalších letech.  
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5 ZÁVĚR 

 

 Postavení regionální politiky a jejich strukturálních fondů prošlo za několik let 

značnými změnami. Politika nebyla v počátcích evropské integrace přesně definována  

a nestála v centru zájmu Společenství. Celý systém politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti se vyvíjel velmi výrazně spolu s rozšiřováním Společenství. Změna přístupu 

politiky zabývající se především eliminací rozdílů mezi nejchudšími regiony nastala 

připojením států s nižší ekonomickou a sociální sílou, což vedlo k zvýšenému zájmu 

sjednocení cílů a přístupů, ale také k poskytování velkých objemů finančních prostředků 

politiky z nadnárodní úrovně. Výzvu pro politiku hospodářské a sociální soudržnosti  

ES představovalo přijetí dvanácti nových členů v letech 2004 a 2007, které vykazují rozlišné 

regionální disparity. Přestože se státy EU nachází na předních příčkách ekonomicky 

nejúspěšnějších zemí, mezi jednotlivými členskými státy či jejich regiony jsou v tomto ohledu 

značné rozdíly. Tyto rozdíly Unie řeší pomocí investic dlouhodobého charakteru, které 

poskytuje znevýhodněným regionům prostřednictvím strukturálních fondů. Požadavky 

politiky jsou obsaženy ve třech hlavních cílech politiky pro období 2007-2013, jimiž jsou 

Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní 

spolupráce. Všechny tři cíle programu politiky soudržnosti jsou financovány právě z ERDF, 

který začal fungovat od roku 1975. V současné době disponuje největším objemem finančních 

prostředků na podporu konkurenceschopnosti, inovací, vytváření a chránění udržitelných 

pracovních místa a zajištění udržitelného rozvoje. Nástrojem realizace politik jednotlivých 

členských států slouží operační programy vymezené pro konkrétní oblast podpory. 

S teoretickými mezníky v oblasti regionální politiky seznamovala čtenáře hlavní kapitola 

bakalářské práce, která následně vymezovala jednotlivé operační programy v ČR. Pomocí 

stanovených programů pro dané programovací období vznikají jednotlivé projekty  

dle podmínek definovaných každým operačním programem. 

 Jedním z předpokladů úspěšné realizace projektů je efektivní činnost projektového 

managementu vedoucí k dosažení stanoveného cíle. Nejvýznamnějším prvkem projektového 

řízení je projekt. Myšlenka realizace projektu představuje první nejjednodušší krok ve fázích 

projektové řízení. Sestavení tohoto záměru je velmi náročné a vyžaduje odborné znalosti dané 

problematiky, kterou popisuje druhá hlavní kapitola. Zde jsou vymezeny hlavní vybrané části 

a základní pojmy vyplývající z řízení projektů. Proces získávání dotací z ERDF je velmi 

zdlouhavý a vyžaduje řadu opatření. Své nezastupitelné místo v něm má kvalitní monitoring 

během realizace projektu i během jejich následné udržitelnosti, která je v této kapitole 
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rozebrána a tvoří její významnou součást. Monitoring je často žadateli o dotaci podceňován 

nebo mu není věnována přílišná pozornost, přitom jeho úkolem je průběžné sledování, sběr 

dat a následná kontrola realizovaného projektu, zda se neodchyluje od stanovených cílů,  

na jejichž základě příslušné orgány rozhodují o dalším vývoji projektu. Významnou roli v této 

problematice hrají stanovené monitorovací indikátory (vstupu, výstupu, výsledku a dopadu), 

které jsou výchozí pro popis udržitelnosti, kdy žadatel musí prokázat, jakými způsoby  

se podílí na udržení realizovaných aktivit, vstupů a výsledků po určitou dobu ode dne, kdy 

budou dokončeny všechny platby vyplývající z daného programu. V případě nedodržení 

stanovaných podmínek se příjemce finančních prostředků vystavuje riziku odebrání 

poskytnuté dotace. Z toho vyplývá, že plánování veškerých činností projektového záměru 

vyžaduje pozornost a odbornost účastněných osob a je patrné, že znalost strukturální politiky 

je pro vytváření projektů nezbytná. 

 Aplikace této problematiky je znázorněna ve třetí hlavní kapitole na konkrétním 

projektu nesoucí název Rožnovské pivní lázně. Tento projekt byl realizován prostřednictvím 

finanční podpory ERDF v rámci operačního programu Střední Morava v současném 

programovacím období. Projekt byl zahájen 14. 1. 2008 a úspěšně ukončen 18. 12. 2009, 

důvodem realizace byla reakce na problematické oblasti cestovního ruchu na Rožnovsku  

a cílem projektu byla rekonstrukce části historické budovy sloužící k vybudování lázeňské 

služby, a tím zvýšení atraktivity mikroregionu pro jeho návštěvníky. Čtenáři byly popsány  

a poskytnuty veškeré náležitosti spojené s realizací projektu, které jsou závazné pro posouzení 

udržitelnosti projektu po prvním roce provozu. Projekt byl od svého počátku sestavován tak, 

aby dosáhl výstupů a výsledků pro jeho udržitelnost i po ukončení čerpání podpory z ERDF. 

Dle provedení analýzy indikátorů hlášení ve sledovaném období v letech 2010-2011  

se negativně odchýlil ukazatel ve vytvoření pracovních míst v rámci projektu na rozvoj 

cestovního ruchu, kdy byl nastaven vysoký počet zaměstnanců, jehož cílová hodnota 

sledovaných monitorovacích indikátorů nebyla naplněna. Na druhou stranu však indikátor 

počtu návštěvníků byl překročen. Pracovní místa jsou významným hodnotícím kritériem,  

avšak je nutné si uvědomit, že přínos projektu je pro společnost a region jako celek v tomto 

případě nesporný. 

 Cílem bakalářské práce bylo nejprve vymezit teoretické předpoklady fungování 

strukturální politiky se zaměřením na postavení ERDF v rámci strukturálních fondů. Následné 

proniknutí do problematiky projektového řízení a seznámení s metodikou tvorby projektů 

žádajících o dotace z ERDF, popsání udržitelnosti projektů na struktuře regionálního 

operačního programu Střední Morava. A poté tuto teoretickou koncepci aplikovat na příkladu 
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vybraného projektového záměru. Z pohledu struktury a obsahu bakalářské práce došlo 

k naplnění jednotlivých cílů kapitol.  

 Využívání možností čerpat finanční prostředky z fondů Evropské Unie se stále 

zvyšuje. Přibývá žadatelů s potřebnými znalostmi a zkušenostmi ve zpracovávání 

projektových žádostí. Avšak stále není věnována dostatečná pozornost problematice 

monitoringu a udržitelnosti projektů. Příjemci se potýkají s nedostatečným zohledňováním 

doby, kdy musí byt udrženy stanovené indikátory projektu, a tímto přibývá možných rizik 

ohrožujících projekt. Každý projektový manažer by se měl nad nimi hluboce zamyslet  

a stanovit si konkrétní strategii, jak rizikovým následkům čelit.  
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Seznam zkratek  

 

a. s.   akciová společnost 

ČR   Česká republika  

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EFF  Evropským rybářským fondem 

EFRR  Evropský fond pro regionální rozvoj 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

ES  Evropská společenství 

ESF  Evropský sociální fond 

  European Social Fund  

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj  

  European Regional Development Fund 

ESPON European Spatial Planning Observation Network 

  Monitorovací síť pro evropské územní plánování 

EU  Evropská Unie 

EUR  Euro 

FO  Fyzická osoba 

FS   Fond soudržnosti 

HDP   Hrubý domácí produkt 

HNP  Hrubý národní produkt  

HSS  Hospodářská a sociální soudržnost 

Kč  Koruna česká 
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KF  Kohezní fond 

MSP  Malé a střední podniky 

NRP  Národní rozvojový plán 

NSRR  Národní strategický referenční rámec 

NUTS   Nomenklatura územních statistických jednotek 

OP  Operační program 

PO  Právnická osoba 

ROP  Regionální operační program 

RR  Regionální rada 

Sb.  Sbírky 

SF  Strukturální fondy 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

TOP  Tematické operační programy 

VB  Velká Británie 

VRR  Výbor regionální rady 
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Příloha č. 1: Operační programy ČR a jejich finanční alokace na období 2007-2013 

 

Zdroj: http://www.institutumeni.cz/index.php?cmd=show&imageID=290&title=, 2012. 
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Příloha č. 2: Matice logického rámce – obsah 

LOGICKÝ RÁMEC PRO PROJEKT 

Název programu: 

Celkový rozpočet: 

Hlavní cíl Objektivně ověřitelné 

indikátory 

Zdroje k ověření  

Celkový cíl - příspěvek 

projektů k cílům 

programu 

(Požadovaná změna, ke 

které přispívá změna na 

úrovni účelu) 

 

Podle čeho poznáme, že 

jsme přispěli k naplnění 

daného vyššího cíle 

Zdroje údajů pro ověření 

na úrovni cíle projektu 

Účel/cíl projektu  

 

Objektivně ověřitelné 

indikátory 

 

Zdroje k ověření Předpoklady/rizika 

 Přímé přínosy pro 

cílové skupiny 

 Za dosažení této 

změny nemají 

 realizátor projektu 

(projektový tým) 

přímou 

zodpovědnost 

 

 

 Podle čeho poznáme, 

že jsme přispěli k 

naplnění daného 

účelu 

 Ukazatelé pro 

hodnocení úspěšnosti 

projektu 

 

 Zdroje údajů pro 

ověření na úrovni 

účelu 

 Vnější předpoklady, 

které zaručují, aby 

již dosažený účel 

přispěl k dosažení 

vyššího cíle 

Výsledky projektu 

(výstupy) 

Objektivně ověřitelné 

indikátory 

 

Zdroje k ověření Předpoklady/rizika 

 Hmotné produkty 

nebo služby 

vytvořené projektem 

 Za jejich dosažení 

odpovídá projektový 

tým a jsou měřitelné 

 V jakém množství, 

kvalitě a v čase 

budou jednotlivé 

výstupy dodány 

 Zdroje údajů pro 

ověření na úrovni 

účelu 

 Vnější předpoklady, 

které zajišťují, aby 

dosažené výstupy 

vedly k naplnění 

účelu 

Aktivity projektu Prostředky/vstupy Náklady  Předpoklady/rizika 

 Hlavní skupiny 

činnosti, které je 

třeba vykonat, aby 

bylo dosaženo 

výstupů 

 Čeho všeho je třeba 

pro provedení 

činnosti (zdroje) 

 Finanční vyjádření 

zdrojů 

 

 Vnější předpoklady, 

které zaručují, aby 

provedené činnosti 

vedly k dosažení 

výstupů v 

plánovaném čase, 

kvalitě a při dodržení 

nákladů 

   Předběžné podmínky 

    Předpoklady nutné k 

tomu, aby projekt 

mohl být vůbec 

zahájen 

Zdroj: Skokan, 2012; vlastní zpracování 
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Příloha č. 3: Změny monitorovacích indikátorů  

 

Zdroj: http:// www.rr-strednimorava.cz/file/2545_1_1/, 2009, vlastní zpracování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. etapa 2. etapa 3. etapa Realizace projektu Udržitelnost 

Datum závazného naplnění indikátoru 

1 kalendářní rok po roce dokončení 

projektu 

1 rok ode dne ukončení fyzické realizace 

projektu 

FyUP UP FiUP PS KU 

Nelze 

požádat o 

změnu 

hodnoty 

indikátoru 

Z objektivních důvodů lze požádat o změnu hodnoty indikátoru 

Nelze požádat o změnu hodnoty indikátoru 

Oznamuje se neplnění indikátoru a dále se řídí Instrukcemi pro provádění 

finančních oprav 

Tolerance 10 % 
Zkratky 

PS – podpis smlouvy 

FyUP – fyzické ukončení projektu 

UP – ukončení projektu 

FiUP – finanční ukončení projektu 

KU – konec udržitelnosti projektu 
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Příloha č. 4: Obecný postup při porušení podmínek ROP Střední Morava  

 

 

Zdroj: http://www.rr-strednimorava.cz/file/2546_1/, 2009, vlastní zpracování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před proplacením Po proplacení 

Porušení rozpočtové 

kázně 

Návrh korekce  

OKP/PS 

Nesrovnalosti 

VRR Schválení 

0 - 100 % 

korekce 

Schválení 0 % korekce 

z objektivních důvodů 

Příjemce 

Prodloužení doby 

udržitelnosti o 1 rok 
Dle čl. 4.3 Instrukcí 

Formulář H01 

Rozhodnutí o odvodu za 

porušení rozpočtové kázně 

Žádost o prominutí 

Žádost o posečkání 

Návrh na prominutí 

odvodu 

Schválení částečného 
prominutí 0 – 100 % 

Schválení 100 % 

prominutí z objektivních 
důvodů 

Neschválení 

prominutí 

100 % odvod 

Schválení 

VRR 
Nenaplnění 

indikátorů 

Naplnění 

indikátorů 

v plné výši 

Oznámení o neplnění indikátoru / 

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu 

Monitorovací indikátory po datu závazného naplnění 

VRR 

100 % odvod 

Proces OKP 

Proces OKN 

Proces příjemce 

Legenda: 
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Příloha č. 5: Časový harmonogram projektu  

 2008 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zahájení a 

ukončení projektu  

14. 1.            

Fyz. zahájení a 

ukončení projektu 
            

Datum žádosti o 

platbu 
            

Zpracování 

investiční studie 
            

Zpracování studie 

proveditelnosti  
            

Zpracování žádosti 

o dotaci 
            

Vypracování 

projektové 

dokumentace  

            

Získání stavebního 

povolení  
            

Výběrové řízení na 

technologie  
            

Výběrové řízení na 

stavbu 
            

Výběr stavebního 

dozoru 
            

Realizace investice             

Kolaudace 
            

Závěrečná zpráva 

projektu 
            

 

 2009 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zahájení a 

ukončení projektu  

           18.12. 

Fyz. zahájení a 

ukončení projektu 

5. 1.            18.12. 

Datum žádosti o 

platbu 
     17. 6.   17. 9.   18.12. 

Zpracování 

investiční studie 
            

Zpracování studie 

proveditelnosti  
            

Zpracování žádosti 

o dotaci 
            

Vypracování 

projektové 

dokumentace  

            

Získání stavebního 

povolení  

            

Výběrové řízení na 

technologie  
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Výběrové řízení na 

stavbu 
            

Výběr stavebního 

dozoru 
            

Realizace investice             

Kolaudace             

Závěrečná zpráva 

projektu 
            

 Zdroj: Interní materiály AZH CZ, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 

 

 

 


