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Příloha č. 1 – Strategické dokumenty pro aplikace regionální politiky EU v ČR 

Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) 

Jedná se o rámcový strategický dokument regionální politiky EU, jsou v něm obsaženy 

základní zásady a priority politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU pro období  

2007-2013. Tento dokument stanovuje řadu doporučení, jak by se mělo vynaložit s finančními 

prostředky, které byly získány z finančního rámce 2007-2013.  

Postup pro přijetí SOZS je velice časově náročný. Nejprve je potřeba, aby dokument navrhla 

Evropská Komise Evropskému Parlamentu a Radě. Parlament společně s Radou tento 

dokument projednají a rozhodnou se o jeho konečně podobě. Poslední SZOS byl navrhnut 

v červenci 2005 a v červnu 2006 byl teprve schválen. 

V té době komisařka Danuta Hübner zdůraznila a doporučila, aby byly upřednostňovány 

programy zaměřující se na zlepšení atraktivnosti měst a regionů EU, projekty, které podporují 

regionální inovace a růst ekonomiky, založený na znalostech a v neposlední řadě projekty 

vytvářející větší počet kvalitnějších pracovních míst. Návaznost na tento dokument tvoří 

Národní strategický referenční rámec. 

Národní strategický referenční rámec (NSRR) 

Je navrhován členskou zemí při dodržení principů partnerství a jedná se o rámcovou 

rozvojovou strategii v rámci státu a nástroj sloužící k přípravě programování fondů.  

Je základní jednotkou pro operační programy, jelikož pomocí NSRR členský stát jedná 

s Evropskou komisí o podobě operačních programů. Spojuje evropské priority uvedené  

ve Strategických obecných zásadách společenství a národními prioritami politiky soudržnosti, 

které najdeme v Národním rozvojovém plánu. 

Národní rozvojový plán České republiky, byl podkladem pro zpracování návrhu Národního 

strategického referenčního rámce. Závěrečná verze NSRR byla přijata Evropskou komisí 

27. července 2007. Tomuto závěrečnému schválení předcházela řada jednání, své připomínky 

mohli vyjádřit různé subjekty, jako například vysoké školy, podnikatelé, neziskové organizace 

a další.  

Struktura NSRR je v souladu s legislativou EU, ze které vychází, je v ní obsažena analýza, 

zvolená národní strategie, seznam podpory programů a také struktura finančních zdrojů. 

Dokument je dělen na dvě hlavní části a to na strategickou a operační část.  
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Strategická obsahuje danou strategii a všechny zvolené cíle, zatímco v operační části  

je uveden seznam operačních programů a jejich finanční rámec. 

Národní rozvojový plán 2007-2013 (NRP) 

Jedná se o velice důležitý programový dokument, který obsahuje definici cílů, jež je nutno 

splnit a uvádí zpracování priorit do jednotlivých cílů. Vymezuje systém koordinace politiky 

soudružnosti a jejich hlavní body, které se odráží v dalším dokumentu – Národního 

strategického referenčního rámce.  NRP funguje jako podklad pro sjednání NSRR 

s Evropskou komisí.  

Zodpovědnost za zpracování tohoto dokumentu nese Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), 

které přípravou tohoto projektu pověřilo expertním tým vedený Řídícím a koordinačním 

výborem, který je považován za nejvyšší formální institut přípravy programovacího období 

2007-2013 pro Českou republiku. Členy tohoto výboru jsou příslušná ministerstva společně 

s Hospodářskou Komorou, Českým statistickým úřadem, regiony soudružnosti nomenklatury 

územních statistických jednotek (NUTS) II a dalšími subjekty. 

NRP je strukturován do 6 primárních kapitol, kdy se každá kapitola věnuje jednotlivé důležité 

oblasti. Hlavním cílem je vytvořit v České republice prostředí, které bude posilovat 

konkurenceschopnost, přiláká nové investory, zajistí vyvážený a harmonický rozvoj života 

obyvatel a jejich práci.
46

 

                                                             
46 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. 

Brno: Barrister & Principal, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
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Příloha č. 2 – Jak na projekt 

1. Podmínky pro žadatele dotací 

V obecném měřítku je důležité, aby každý žadatel o dotaci z fondů EU splňoval následující 

podmínky: 

- Pro fyzické osoby je podmínka občanství v ČR s trvalým pobytem, v případě 

právnické osoby je nutnost mít sídlo na území ČR 

- Zápis v obchodním rejstříku, evidence na živnostenském úřadě 

- Registrace na plátce daně z příjmů na příslušném finančním úřadě 

- Povinnost předložit oprávnění k podnikání na území ČR, je-li to podnikatelský 

subjekt 

- Nutná podmínka bezdlužnosti, nenacházet se v úpadku či likvidaci 

- Být plátcem daně a mít alespoň uzavřené dvě účetní období 

- Nemít uložen zákaz činnosti od správního orgánu nebo soudu 
47

 

2. Vypracování detailního projektového záměru 

Je obecně známo, že největší šanci uspět mají projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení 

sociálního a ekonomického prostředí členských zemí a jejich regionů. Podpora není 

poskytnuta jen tak samovolně, příjemci podpory musí vždy prokazovat a konkrétně dokládat 

prospěšnost svého projektu. 

3. Zařazení projektu do operačního programu a konkrétní oblasti podpory 

V první řadě je důležité zvážit charakteristiku vaše projektu a podle něj vybrat příslušný 

operační program, který se vždy liší podle toho, o jaké programovací období jde. V období 

2007-2014 v ČR lze vybírat z 26 operačních programů. Máme sedm regionálních OP, osm 

tematických OP, dva pražské OP a devět OP přeshraniční spolupráce. Kromě podporovaných 

aktivit je důležité sledovat řadu dalších ukazatelů např. místo realizace projektu, formu 

podpory, finanční zajištění atd.  

Projekt musí splňovat záměry daného OP, ze kterého se budou prostředky čerpat. 

4. Zpracování žádosti o dotaci 

Žádost o dotaci je klíčový dokument, který rozhoduje o tom, zda žadatel peníze z evropského 

fondu dostane či ne. Je vhodné držet se příručky pro žadatele a dalšími metodickými pokyny 

                                                             
47 BAMBUCH, Petr. Financování projektů z fondů EU. Brno, 2011. Diplomová práce. Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky. 
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připravenými daným operačním programem. Je možnost využít konzultací s pracovníky 

řídícího orgánu, či zprostředkujícího subjektu. Žádosti musí být vyplněny elektronicky, 

k tomuto je většinou OP využívána elektronická aplikace Benefit.
48

 

Při zpracování dotace je vhodné dodržet 7 základních kroků – otázek, na které by měla žádost 

umět odpovědět. Těmito otázkami jsou: 

- Co? (Definice cíle projektu, stanovit čeho chcete dosáhnout, co tím změníte), 

- Kdo? (Určit realizační tým a popsat úkoly jednotlivých členů), 

- Komu? (Určit a analyzovat cílovou skupinu, její velikost, možnosti, vlastnosti  

a co jim projekt přinese), 

- Jak? (Sestavení harmonogramu projektu v návaznosti na jednotlivé měsíce), 

- Za kolik? (Vytvoření rozpočtu a finančního plánu), 

- Proč ne? (Vyhledejte rizika projektu a najděte řešení těchto rizik), 

- Co pak? (Určete udržitelnost projektu po ukončení).
49

 

5. Výzva k předkládání žádostí o dotaci 

Výzva je vymezený úsek speciálně určený k podání žádosti o dotaci. Je vhodné sledovat, jaké 

výzvy probíhají, a které se chystají na nejbližší období. Výzvy a informace k nim jsou 

zveřejňovány na internetových stránkách jednotlivých operačních programů. Většinou výzva 

bývá otevřena několik týdnů až měsíců, je však vhodně připravit si projekt dopředu a čekat  

na výzvu. 

6. Kontrola žádosti a přílohy 

Před tím, než je žádost odevzdávána je vhodné zkontrolovat její formální stránku a logickou 

provázanost. K žádosti je nutné přiložit veškeré požadované přílohy, právě nedodání těchto 

příloh bývá častou příčinou vyřazení žádosti. 

Jako přílohy projektu může být vyžádán logický rámec, studie proveditelnosti, analýza 

nákladů a přínosů a rozpočet projektu. 

                                                             
48

 Strukturální fondy – Jak na projekt [on-line]. [cit. 20. 3. 2013]. Dostupné z WWW: http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Jak-na-projekt 
49 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a 

realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 160 s. 

ISBN 978-80-251-2649-3. 
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7. Hodnocení a výběr žádosti 

Zkontrolovanou žádost je nutné odevzdat na příslušném místě určeném výzvou  

a to ve stanoveném termínu. V průběhu hodnocení jsou nejdříve kontrolovány formální 

náležitosti a podle nich se rozhoduje, zda je projekt pro daný program vhodný. Další etapou 

rozhodovacího procesu je hodnocení předem stanovených a bodovacích kritérií, které bývají 

součástí výzvy nebo programového dokumentu OP. Žadatelé jsou o výsledcích hodnocení 

písemnou formou informováni. V případě úspěchu je se žadatelem sepsána smlouva  

o financování. 

8. Realizace projektu 

Při samotné realizace je nutné dodržovat a řídit se danými postupy, protože je projekt 

vyplácen z veřejných zdrojů, které mají určitá pravidla. Zejména se jedná o dodržování 

předpisů pro výběr dodavatel, pro povinnou publicitu, uchovávání dokladů a monitoring 

projektu. Je potřeba si uvědomit, že realizace projektu musí vést k dosažení předem 

stanovených cílů. 

9. Žádost o platbu a monitorovací zpráva 

Po skončení realizace je předkládána žádost o platbu a monitorovací zpráva, která informuje  

o realizaci a zhodnocuje projekt. Pokud byly dodrženy veškeré stanovené podmínky, je 

vyplacena podpora. 

10. Udržitelnost projektu 

Po období 3-5 let od obdržení dotace je povinnost udržovat výsledky projektu a podávat  

o nich pravidelné informace prostřednictvím monitorovacích zpráv. V případě, že není 

dodržena tato podmínka je žadatel zavázán vrátit část či celou dotaci.
50

                                                             
50 Strukturální fondy – Jak na projekt [on-line]. [cit. 20. 3. 2013]. Dostupné z WWW: http://www.strukturalni-
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Příloha č. 3 - Dotazník 

Vážený respondente, vážená respondentko, 

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který se týká proběhlého projektu 

Revitalizace návsi v obci Černotín. 

Obec roku 2011 zrealizovala revitalizaci zmíněné návsi. Proběhla úprava veřejného 

prostranství před Obecním úřadem, kde byla zřízena nová parkovací místa, veřejné osvětlení, 

vybudovaly se pěší plochy – chodníky, lávka přes potok. Vznikla nová místa pro odpočinek, 

byly umístěny nové lavičky, odpadkové koše. Součásti byla výsadba a úprava zeleně. Vzniklo 

nové oplocené hřiště s atrakcemi pro děti. Autobusové zastávky a studna umístěna  

na veřejném prostranství dostali nový vzhled. 

Cílem tohoto projektu bylo učinit obec atraktivnější, zlepšit životní podmínky obyvatel a také 

zajistit větší bezpečí lidí. Na základě tohoto průzkumu chci zjistit, zda se to obci povedlo  

a Vy lidé jste spokojeni s tím co se vybudovalo. Budu proto moc ráda, když mi zodpovíte na 

následujících pár otázek.  

Otázky: 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

 Muž   Žena   

  

2. Vaše věková kategorie je: 

 Do 18 let  18 – 28 let 

 29 – 40 let  41 – 50 let 

 51 – 60 let  61 a více let 

 

3. Bydlíte v obci Černotín nebo v jeho části Hluzov? 

 Ano  Ne 

 

4. Jak často navštěvujete veřejné prostranství na návsi? 

 1x denně   Vícekrát za den 

 1x týdně  Vícekrát za týden 

 1x měsíčně  Méně často nebo vůbec 
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5. Zúčastnili jste se obecního dotazníkového šetření o dřívější podobě obce? 

 Ano  Ne 

 

6. Dřívější podobu návsi obce hodnotíte jako: 

 Vynikající  Velmi dobrou 

 Dostatečnou  Zastaralou, nevyhovující 

 

7. Současnou podobu obce hodnotíte jako: 

 Skvělou, moderní   Velmi dobrou 

 Dostatečnou   Předešlá byla lepší 

 

8. Revitalizace podle Vás byla: 

 Velmi přínosná   Přínosná  

 Částečně přínosná   Nepozoruji žádné zlepšení 

 

9.  Jakou změnu jste uvítali nejvíce? 

 Možnost odpočinku   Lepší parkování 

 Zastřešení zastávky   Lávku s přechodem 

 Lepší osvětlení   Dětské hřiště 

 Nic mě nezaujalo 

 

10.  Největším přínosem pro Vás je: 

 Modernější vzhled   Větší bezpečnost a čistotu 

 Lepší trávení volného času   Nic 

 

11. Jak využíváte revitalizovaný veřejný prostor? 

 Využívám možnosti autobusových zastávek 

 Využívám odpočinkovou zónu – lavičky a dětské hřiště 

 Využívám lávky a přechodu pro bezpečné přemístění 

 Využívám k příchodu k občanské vybavenosti (obchod, pošta, škola, kadeřnictví ,..) 

 Pouze projíždím nebo procházím 

 Prostor nevyužívám 

 

12.  Pokud by byla možnost něco změnit, co by to bylo?



1 
 

Příloha č. 4 – Fotodokumentace před a po revitalizaci  

Stav před revitalizací 
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Stav po revitalizaci 
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