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Christos Kontogeorgos 

Evropská investiční banka 

JESSICA Task Force 

100, boulevard Konrad Adenauer 

L-2950 Lucembursko  

 

                    14. září 2010 

Vážený pane Kontogeorgosi, 

v souladu s naší smluvní dohodou ze dne 19. 4. 2010 Vám předkládáme závěrečnou zprávu vytvořenou  
v rámci realizace evaluační studie „Implementace finančního nástroje JESSICA v regionu Severovýchod 
v České republice“ (dále jen „projekt“). 

Pro realizaci byla Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) vybrána společnost Ernst & Young s.r.o. 
(dále jen „EY"). Cílem zprávy je předložit EIB dokument, na jeho základě bude možné započít diskuzi  
s kraji i městy regionu NUTS II Severovýchod o implementaci nástroje JESSICA. 

Závěrečná zpráva obsahuje: 

► Krátkou situační analýzu obsahující shrnutí regionálního operačního programu NUTS II v regionu 
Severovýchod a dostupnost financování; 

► Analýzu městských rozvojových plánů a jejich ekvivalentů; 

► Modelové financování vytipovaných projektů nástrojem JESSICA; 

► Návrh variant struktury implementace nástroje JESSICA a návrh akčního plánu.  

Údaje a informace obsažené v této zprávě byly získány od zástupců regionálních autorit v období od  
19. dubna do 7. července 2010. Proto zpráva nemůže brát v potaz žádné okolnosti, které se udály po 
uvedeném datu. EY neověřovalo správnost a skutečnost získaných údajů. Ekonomické předpoklady  
a výpočty uvedené v této zprávě jsou platné pro období, ve kterém vznikaly, a mohou podléhat změnám  
v čase.  

Tato zpráva je určena pro Vaši potřebu a EY neponese žádnou odpovědnost vůči žádné třetí straně, 
které bude tato předběžná zpráva předložena nebo se s ní jinak seznámí. 

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat telefonicky (+420 225 335 582) či e-mailem 
(petr.knap@cz.ey.com). 

 

S úctou, 

 

 

      
        
Petr Knap 

Partner 

Ernst & Young, s.r.o.  

 

    

 

 

mailto:(petr.knap@cz.ey.com)


 

 

 

Strana 2 Evropská investiční banka 

Složení týmu: 

Petr Knap, Partner, EY 

Antonín Raizl, Manažer, EY  

Libor Cupal, Manažer, EY 

Václav Gráf, Konzultant, EY 

Zita Kučerová, Odborná konzultantka, Centrum evropského projektování 
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1. Manažerské shrnutí 
Vytvoření podmínek pro dlouhodobý rozvoj měst je jedním z klíčových úkolů strukturálních fondů EU. Pro 
splnění tohoto cíle, a to i s ohledem na jeho finanční náročnost, nelze spoléhat pouze na nástroje 
rozdělující prostředky z fondů ERDF dotačním způsobem. Proto byl na základě iniciativy Evropské 
komise („EK“) a EIB za spolupráce Rozvojové banky Rady Evropy (Council of Europe Development Bank 
– CEB) představen nástroj s názvem Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
(JESSICA). Tento nástroj svým charakterem respektuje existující podmínky regionálních operačních 
programů a navíc přináší další možnost podpory dlouhodobého rozvoje měst prostřednictvím 
zvýhodněného návratného financování. Návratné financování by mělo nejen přinést využití alokovaných 
finančních prostředků vícekrát, ale také pomoci zapojit do dlouhodobého rozvoje měst i soukromé 
investory. Financování z nástroje JESSICA, které může mít formu investice do vlastního kapitálu, úvěru 
nebo záruky, by bylo poskytováno prostřednictvím Fondů městského rozvoje. Klíčovými podmínkami pro 
úspěšné uplatnění nástroje JESSICA je nastavení požadavků na projekty ve smyslu finanční návratnosti, 
preferování návratného financování před financováním dotačním, kde je to vhodné, či pozitivní přístup  
k užší spolupráci mezi kraji a městy na jedné straně a soukromými investory na straně druhé.  

Při zpracování této zprávy byl kladen důraz nejen na analytickou práci s dostupnými informacemi  
a dokumenty na Evropské a národní úrovni, ale také na specifické lokální podmínky regionu 
Severovýchod. Klíčovým specifikem je existence tří center regionu s rozdílnými charakteristikami  
i potřebami, které byly diskutovány s představiteli těchto měst i představiteli krajů. 

Aktuálně lze konstatovat, že objem disponibilních finančních prostředků v ROPu je pro pilotní fázi 
implementace JESSICA v regionu Severovýchod stále dostatečný, např. v porovnání s velikostí 
některých již existujících fondů JESSICA v Evropě. Tento závěr lze učinit i přesto, že zůstatková alokace 
v ROP SV není definitivní, protože je ji nutné chápat v kontextu dosavadního plnění indikátorů ROP SV, 
případného přečerpání některých oblastí podpory i plánu budoucích výzev.  

Pří zvážení podmínek aplikace nástroje JESSICA v kontextu Regionálního operačního programu NUTS 2 
Severovýchod (ROP SV) byly jako potenciálně vhodné pro využití nástroje JESSICA identifikovány 
zejména oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, 2.2 Rozvoj měst, 3.1 Rozvoj základní 
infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro 
podnikání (další informace jsou uvedeny v kapitole 3).  

Za účelem zhodnocení aktuální existence projektů vhodných pro JESSICA financování bylo v této studii 
ze seznamu 569 projektů předložených se žádostí o grantové financování v oblastech podpory 2.2, 3.1 
a 4.1 vybráno (pomocí kritérií stanovených EY, které respektují základní implementační charakteristiky 
nástroje JESSICA) celkem 14 potenciálně vhodných projektů. Oblast podpory 2.1 byla zkoumána zvlášť, 
stejně jako případné další projektové záměry v regionu splňující podmínky nástroje JESSICA. Dále byly 
analyzovány rovněž některé individuální projekty vytipované při realizaci studie, z nichž některé  
v minulosti žádaly o grantové financování a jiné nikoli. Na základě výsledků lze konstatovat, že nelze 
očekávat plošné využití nástroje JESSICA, ale spíše jeho využití u konkrétních, pečlivě vybraných 
projektů, které generují jak sociálně-ekonomické přínosy a zároveň zaručují určitou finanční návratnost. 
Takové projekty je možné najít například v oblasti rozvoje cestovního ruchu, u sportovních a relaxačních 
aktivit, budování nemocniční infrastruktury nebo revitalizace městských brownfields.  

Hlavní přínosy, resp. přidaná hodnota, kterou implementace nástroje JESSICA přináší, představuje 
následující výčet: (i) regionální i lokální zástupy veřejné správy získají praktické zkušenosti s využíváním 
evropských strukturálních fondů prostřednictvím revolvingového nástroje, což je zároveň lépe připraví na 
další finanční období EU; (ii) splátky úvěrů poplynou do UDF a budou reinvestovány zpět v regionu; (iii) 
ve financování regionálních rozvojových projektů vzroste podíl soukromých investic; (iv) umožní realizaci i 
takových projektů, které jsou schopny generovat příjmy a sociálně-ekonomické přínosy, aktuálně však 
nejsou plně konkurenčně životaschopné; (v) uvolnění skrytého regionálního kapitálu pro budoucí 
investice.  

Pro implementaci nástroje JESSICA uvažujeme tři hlavní variantní řešení, přičemž je možná i jejich určitá 
kombinace. Při výběru nejvhodnější implementační varianty v regionu Severovýchod jsme vzali v úvahu 
regionální specifika, časové hledisko i klíčové podmínky přidělování dotací. Při zvážení výše uvedených 
hledisek se jako nejvhodnější implementační varianta jeví samostatný „Holdingový fond“, který působí 
jako prostředník mezi RR SV a UDF. Tento jediný UDF by investoval přímo do projektů v regionu 
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Severovýchod. Tato varianta se zapojením Holdingového fondu umožňuje rychlejší přesunutí finančních 
prostředků z ERDF do JESSICA fondu. Tento včasný přesun může stimulovat potenciální správce UDF  
k vypracování obchodních plánů a potenciální nositele finančně návratných projektů k přípravě těchto 
projektů. Zároveň rychlé vytvoření Holdingového fondu otvírá prostor pro alokaci nevyčerpaných 
prostředků z operačních programů, pro které již nebudou vypsány výzvy, potažmo navrácené finanční 
prostředky od příjemce dotace. Z časového hlediska se tak zajistí dodržení pravidla N+2 (N+3). Mezi 
další výhody této varianty lze zařadit jednodušší proces výběru a monitorování Fondu městského rozvoje 
z pohledu RR SV (více informací včetně zvažovaných implementačních variant je uvedeno v kapitole 5). 

V tomto kontextu je nutno podotknout, že vytvoření JESSICA fondu, nastavení jeho investiční strategie, 
výběr manažera i příprava případných souvisejících změn v ROPu by byly snáze proveditelné v případě 
jasného vyhrazení prostředků pro převod do JESSICA fondu než v případě, kdy by otázky objemu  
i zdroje prostředků k převedení do JESSICA fondu byly ponechány otevřené. Vedle organizační 
náročnosti implementace založené na nejasném objemu prostředků je nutno vzít v potaz rovněž 
skutečnost, že využití prostředků vložených do JESSICA fondu v rámci ROPu je vázáno na konkrétní 
podmínky oblasti podpory, z níž byly prostředky do fondu převedeny (např. typy projektů a typy nákladů, 
které mohou být v té které oblasti podpory financovány).  

Rozhodnutí o implementaci nástroje JESSICA by mělo padnout co nejdříve, a to nejen s ohledem na 
snižující se alokace v ROP SV, ale také v souvislosti možným nedočerpáním některých oblastí podpory, 
vracení dotačních prostředků z důvodu nedodržení podmínek nebo realokací nevyčerpaných prostředků 
z tematických operačních programů. Implementace nástroje JESSICA navíc může být důvodem pro 
přidělení dalších prostředků ze strukturálních fondů, které by umožnily překlenout období mezi koncem 
jednoho programovacího období a začátkem dalšího. Jako velmi přínosné se také zdá využití stávajícího 
aparátu URR SV při implementaci tohoto nástroje (informace o postupu implementace ve formě 
rámcového akčního plánu jsou uvedeny v kapitole 6). 
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2.  Úvod 
Finanční nástroj JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je 
iniciativou Evropské komise („EK“) a EIB za spolupráce Rozvojové banky Rady Evropy (Council of 
Europe Development Bank – CEB). Jejím cílem je podporovat realizaci udržitelných projektů v oblasti 
rozvoje měst, které kromě společensko-ekonomických přínosů generují rovněž finanční příjmy a je tedy 
možné financovat je návratnou formou. Tyto projekty mohou být financovány v rámci operačních 
programů strukturálních fondů EU formou úvěrů, záruk nebo vlastního kapitálu (equity), a to skrze fondy 
městského rozvoje (Urban Development Funds - UDFs).  

Ačkoliv JESSICA nepředstavuje nový zdroj finančních prostředků, umožňuje tento nástroj nové využití 
finančních prostředků strukturálních fondů a to způsobem, který je v porovnání se současnou praxí  
v České republice inovativní. Klíčovým principem při využívání finančních fondů formou JESSICA je 
kladení důrazu na návratnost těchto finančních prostředků zpět do fondu JESSICA, jedná se o tzv. 
revolvingový princip. To přináší změnu oproti tradičnímu použití zdrojů operačních programů skrze 
dotační financování. 

Tento princip by měl pomoci zvýšit celkovou kvalitu schvalovaných projektů a zároveň umožnit 
opakované investice do nových městských rozvojových programů financovaných z příjmů předchozích 
projektů, které byly splaceny do fondu městského rozvoje. V závislosti na finanční návratnosti projektu, 
může být daný projekt plně financován úvěrem z fondu městského rozvoje, nebo může být financován 
kombinací dotace a úvěr.  

2.1. JESSICA a její základní charakteristiky  
JESSICA jako nástroj financování projektů nepřináší dodatečné finanční zdroje (alespoň ne v prvním 
kroku), ale představuje nový způsob financování. Mezi hlavní důvody iniciativy JESSICA patří potřeba 
efektivnějšího a účinnějšího využívání prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a potřeba 
vytvořit struktury pro regionální investice, které by byly udržitelnější než grantové financování.  

Financování nástrojem JESSICA, které může mít formu investice do kapitálu, půjčky nebo záruky, bude 
poskytováno prostřednictvím fondů městského rozvoje (UDF). Řídící orgán může vytvořit fond městského 
rozvoje, kde na základě dohody o financování jmenuje management fondu, případně řídící orgán využije 
služeb holdingového fondu, který pomůže vybrat správce fondu městského rozvoje a stanoví pravidla pro 
fungování fondu na základě tzv. operační smlouvy.  

Pro region, kraje, města a další účastníky městského rozvoje v regionu Severovýchod, umožní JESSICA 
financovat projekty, které svým charakterem splňují nebo by po částečném přepracování splňovaly tyto 
podmínky:  

► Finanční návratnost projektu či vybrané části projektu, která ale není v takové výši, aby byla zajímavá 
pro privátní sektor. Jako nástroj politiky městského rozvoje však JESSICA zároveň nemá podporovat 
projekty s kombinací rizika a finanční návratnosti, při které je projekt sám o sobě z finančního hlediska 
zajímavým pro podnikatelský sektor (investice realizované skrze nástroj JESSICA mají soukromé 
investice přitahovat, nikoli vytlačovat). 

► Projekt je financovatelný nebo by za určitých podmínek byl financovatelný z některé oblasti podpory 
Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP SV). 

► Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města či dokumentu podobného charakteru. 

JESSICA je formou financování projektů, která by mohla být úspěšně aplikovatelná při zajištění splnění 
klíčových podmínek na řídících úrovní kraje či města. Zejména se jedná o následující: 

► Zajištění dostatečného množství projektových záměrů vhodných pro financování nástrojem JESSICA, 
prostřednictvím jasně stanovených podmínek a patřičnou publicitou. 

► Systematická snaha o strukturovanou přípravu projektů nejen s ohledem na rozvoj města, ale také na 
případnou financovatelnost s určitou finanční návratností, tzn. snaha hledat činnosti/služby/produkty 
generující finanční toky. 
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► Připravenost na novou roli kraje či města – „roli podnikatele“. Tato nová role bude klást významnější 
nároky na vedoucí představitele měst a krajů. V případě financování projektů prostřednictvím nástroje 
JESSICA bude kladen důraz na návratné financování spíš než na dotační. Zároveň bude nutné 
vytvořit „správné nástroje na správné investice“, systém aktivní správy majetku a strategického 
plánování, které bude dále reflektováno při přípravě projektových výzev směřovaných k soukromým 
subjektům.  

► Zintenzivnění spolupráce krajů či měst s podnikatelským prostředím za pomoci poradců z EIB či jiných 
specializovaných institucí, kteří mohou pomoci nejen s nastavením financování projektů 
prostřednictvím nástroje JESSICA, ale také s edukací pracovníků pro případnou správu těchto 
finančních prostředků. 

2.2. Přístup k řešení projektu 

2.2.1. Přístup a postup realizace (metodika) 
Tento projekt byl realizován od března 2010 do července 2010, proto i ve zprávě uvedené informace jsou 
aktuální k době realizace projektu. S ohledem na rozsah zadání ze strany EIB, časové i věcné hledisko 
byl zvolen následující postup při realizaci projektu: 

► Shromáždění dostupných datových zdrojů a identifikace klíčových osob pro realizaci projektu. 

► Dokumentace základních charakteristik regionu a zhodnocení projektové připravenosti regionu 
Severovýchod pro implementaci nástroje JESSICA. Součástí byla také analýza regionu, analýza 
podpory měst v rámci ROP NUTS II SV a analýza podpory rozvoje měst v rámci ROP NUTS II SV 
(oblast podpory 2.1). V této fázi byly také analyzovány dokumenty regionálních municipalit s vazbou 
na udržitelný rozvoj měst. Tyto informace jsou shrnuty v kapitole 3.  

► Možnosti financování vybraných projektů prostřednictvím nástroje JESSICA byly analyzovány  
v kapitole 4. Součástí analýzy byla také selekce projektů již předložených do ROP SV na základě 
vhodných kritérií odpovídajících charakteru nástroje JESSICA.  

► Představení a zhodnocení tří implementačních struktur je součástí kapitoly 5. 

► Akční plán implementace nástroje JESSICA v regionu ROP SV je rámcově navržen v kapitole 6.  

2.2.2. Vstupní dokumenty a literatura 
Pro realizaci projektu bylo zapotřebí prostudovat rozsáhlou dokumentaci, níže uvádíme některé ze 
základních dokumentů: 

► Regionální operační program NUTS II SV, Prováděcí dokument ROP SV, příručky, výzvy; 

► Měsíční analýzy čerpání ROP SV (únor 2010, březen 2010, duben 2010, květen 2010); 

► Integrované plány rozvoje měst, předložené v rámci ROP SV (IPRM Pardubice Přitažlivé město, IPRM 
Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje, IPRM Liberec Lidové sady), dílčí projekty; 

► Pracovní podklady IPRM Liberec „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“; 

► Integrované plány rozvoje měst, předkládané v rámci IOP (IPRM Hradec Králové – Třída Edvarda 
Beneše, IPRM Chrudim, IPRM Jablonec nad Nisou, IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice, 
IPRM Náchod – problémová zóna u nemocnice, IPRM Pardubice – Sídliště Dukla a Višňovka; 

► Strategické a koncepční dokumenty na krajské úrovni: 

► Liberecký kraj: Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020, Program rozvoje Libereckého kraje 
2007-2013, Průběžný monitoring 2007, 2008; 

► Královéhradecký kraj: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007- 2015, Program rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2008-2010, Evalvační zpráva a monitoring; 
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► Pardubický kraj: Program rozvoje Pardubického kraje; 

► Strategické a koncepční dokumenty na úrovni měst (Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 
2007-2020, Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2020, Strategický plán rozvoje 
města Pardubice pro další plánovací období 2007-2014, Strategický plán města Jablonce nad Nisou 
2003-2015, Strategický plán rozvoje města České Lípy, Strategický plán Trutnov - aktualizace  
2008-2009, Strategický plán rozvoje Náchodska do roku 2020, Strategický plán rozvoje města 
Chrudimě včetně Akčních plánů a jiné); 

► Návrh Zásad územního rozvoje kraje Pardubického kraje, návrh Zásad územního rozvoje kraje 
Královéhradeckého kraje, pracovní materiál vycházející ze Zásad územního rozvoje kraje Libereckého 
kraje; 

► Operační programy a prováděcí dokumenty (Integrovaný operační program, Operační programu 
Podnikání a inovace, Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, Operační program Životní 
prostředí a další); 

► Pracovní podklady poskytnuté ÚRR ROP SV; 

► Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení  
a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 
2007 č. 883); 

► Legislativa EU – jedná se zejména o nařízení Rady (ES) 1083/2006 v platném znění, nařízení Rady 
(ES) 1080/2006 v platném znění a nařízení (ES) 1828/2006 v platném znění; 

► Veřejné databáze a informace ČSÚ. 

2.2.3. Komunikace s klíčovými osobami 
S cílem představit celý projekt a následně i jeho výsledky zorganizovala EIB za pomoci EY a dalších 
klíčových organizací dvě prezentace.  

Úvodní prezentace proběhla dne 19. března 2010 v budově Krajského úřadu Pardubického kraje za 
účasti klíčových zástupců ze všech tři krajů z regionu NUTS II SV. Na této prezentaci přestavil zástupce 
EIB zkušenosti s realizací financování nástrojem JESSICA a EY základní projektový přístup, 
harmonogram i cíle projektu.  

Následně 14. června 2010 zástupci EY prezentovali v budově Krajského úřadu Pardubického kraje 
prvotní návrh implementace nástroje JESSICA v regionu NUTS II SV. Součástí prezentace bylo  
i modelové použití nástroje JESSICA na vybraném projektu z tohoto regionu. Prezentace se účastnil 
hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, který je současně i předsedou Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod. Po prezentaci následovala diskuze, jejíž výstupy byly v této zprávě 
zohledněny.   

Realizace projektu vyžadovala také osobní schůzky s klíčovými osobami, které sloužily nejen jako zdroj 
informací, ale také jako příležitost seznámit klíčové osoby s nástrojem finančního inženýrství JESSICA.  
V průběhu zpracování projektu schůzku poskytli:  

► Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje; 

► Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje; 

► Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu regionální rady (s pověřením Mgr. Radko Martínka, hejtmana 
Pardubického kraje); 

► Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů KÚ 
Pardubického kraje; 

► Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ Pardubického 
kraje; 

► Mgr. Michael Otta, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ Libereckého kraje; 
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► Ing. Klára Dostálová, ředitelka Centra evropského projektování, Královéhradecký kraj; 

► Ing. Oldřich Čtvrtečka, starosta města Náchod; 

► Ing. Stanislav Klik, Ph.D., kvestor Univerzity Hradec Králové.  

V průběhu zpracování projektu se nám nepodařilo zrealizovat plánované rozhovory s následujícími 
regionálními představiteli:  

► Ing. Jiří Kittner, primátor města Liberec; 

► Ing. Jiří Klepsa, starosta města Jaroměř; 

► CzechInvest, zástupci regionálních kanceláří (Hradec Králové, Pardubice, Liberec). 
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3. Situační analýza 
3.1. Region soudržnosti NUTS II Severovýchod – postavení v 

rámci ČR 
Region soudržnosti NUTS II Severovýchod (NUTS II SV) tvoří území kraje Královéhradeckého (centrum 
město Hradec Králové), kraje Pardubického (centrum město Pardubice) a kraje Libereckého (centrum 
město Liberec). Centra všech tří krajů jsou vzdálena přibližně 100 km od hlavního města Prahy. Rozloha 
regionu činí 12 440 km2, tj. 15,8 % rozlohy České republiky (ČR). K 1. lednu 2010 v regionu žilo  
1 509 734 obyvatel, což představuje cca 15 % z celkové populace ČR. V regionu NUTS II SV žije ve 
městech 70 % obyvatel. Všechna 3 regionální centra jsou z hlediska své populační síly vyrovnaná, počet 
obyvatel těchto sídel se pohybuje okolo 100 tis. obyvatel. Do velikostní kategorie od 20 tisíc obyvatel do 
50 tisíc spadá 5 měst: Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Trutnov, Chrudim a Náchod. Základní 
charakteristiky a srovnání regionu NUTS II SV jsou uvedeny níže v tabulkách. 

Tabulka č. 1 

Základní charakteristika regionu NUTS II SV 

 Počet obyvatel 
k 31. 12. 2009 

Hrubá mzda 
(1. čtvrtletí 2010) 

Nezaměstnanost 
k 31. 5. 2010 

Královéhradecký 
kraj  554 251 19 689 Kč 7,37 % 

Pardubický kraj 516 471 19 340 Kč 8,7 % 

Liberecký kraj 439 012 20 445 Kč 10,67 % 

Zdroj: ČSÚ 

 

Tabulka č.2 

Města regionu s počtem obyvatel nad 20 tis. 

Města Počet obyvatel 
k 1. 1. 2010 Kraj 

Liberec 101 625 Liberecký 

Hradec Králové 94 493 Královéhradecký 

Pardubice 90 077 Pardubický 

Jablonec nad Nisou 45 328 Liberecký 

Česká Lípa 38 104 Liberecký 

Trutnov 31 005 Královéhradecký 

Chrudim 23 323 Pardubický 

Náchod 20 760 Královéhradecký 

Zdroj: ČSÚ 
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3.2. Problémy urbárního prostoru v regionu NUTS II SV 
Tržní selhání na regionální úrovni mohou mít různé znaky a příčiny. V ekonomické teorii, a následné praxi 
při rozhodování o finanční pomoci z veřejných zdrojů EU, jsou definovány dva obvyklé zdroje vzniku 
tržních selhání – externality a asymetrické informace. Veřejné instituce mohou následně iniciovat změny 
v těchto problematických oblastech a to nejčastěji formou finančního zvýhodnění. 

Problematická témata v oblasti urbárního prostoru v regionu NUTS II SV se svým charakterem podobají 
jiným částem České republiky. Urbární rozvoj měst v regionu byl v minulosti významně ovlivněn např. 
průmyslovou výrobou (textilní a sklářská výroba) či vojenskou historií. V dokumentu „Regionální operační 
program NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 2013“ byly v roce 2007 definovány nejzávažnější 
problémy urbanizovaných prostorů takto:  

► Přetížená dopravní infrastruktura s negativním dopadem na životní prostředí (hluk, exhalace); 

► Nedostatek zeleně a ploch pro denní rekreaci (relaxaci) obyvatel; 

► Širší zastoupení sociálně patologických jevů v důsledku vyšší anonymity, silnějšího zastoupení 
sociálně slabého a nepřizpůsobivého obyvatelstva a jeho koncentrace do určitých lokalit; 

► Existence nevyužívaných převážně průmyslových areálů (brownfields) v důsledku transformace 
ekonomiky a transformace průmyslu.  

V průběhu realizace projektu byly realizovány pracovní schůzky s hejtmany a vedoucími pracovníky  
v oblasti regionálního rozvoje v regionu NUTS II SV. Během těchto jednání byly upřesněny informace  
o oblastech zájmu a preferencí regionálních autorit při řešení aktuálních problému v rozvoji urbárního 
prostoru v regionu NUTS II SV v návaznosti na připravovanou implementaci finančního nástroje 
JESSICA. Na těchto jednáních byly identifikovány následující oblasti:  

► Rozvoj zdravotnické infrastruktury: projekty zaměřené na rekonstrukci krajské sítě nemocnic  
v Pardubickém kraji (nemocnice ve městech Pardubice, Chrudim, Svitavy, Litomyšl, Ústí n O.), 
projekty zaměřené na rekonstrukci krajské nemocnice Náchod; 

► Rozvoj sociální infrastruktury: modernizace dětského domova na domov rodinného typu  
v Pardubicích, projekty v oblasti sociální péče Libereckého kraje (skupinové bydlení v rámci sociální 
péče, pobytová zařízení pro seniory, hendikepované); 

► Revitalizace městských brownfields pro cestovní ruch (a lázeňství): rekonstrukce Lázně Běloves, 
Náchod; 

► Revitalizace chátrajících a nevyužívaných historických objektů na území měst: revitalizace bývalého 
vojenského areálu Jaroměř – Josefov, rekonstrukce Jezuitské koleje u Valdštejnova náměstí v Jičíně, 
rekonstrukce historické budovy bývalý Ústav hluchoněmých v Hradci Králové;  

► Rozvoj městské dopravní infrastruktury: revitalizace prostoru před železničním nádražím  
v Pardubicích, projekty zaměřené na řešení dopravy ve městech Libereckého kraje (např.: tramvajová 
doprava do Rochlic, rekonstrukce a výstavba dopravních terminálů v Semilách, Liberci a dalších 
městech regionu). 

Výše uvedené typy projektů mohou zároveň přinášet socio-ekonomické přínosy a mají potenciál 
generovat příjmy, a proto mohou být potenciálně financovány (zcela nebo částečně, v závislosti na 
konkrétních podmínkách) návratnou půjčkou z UDF. Vezmeme-li navíc v úvahu, jaký dopad měla finanční 
a ekonomická krize na veřejné rozpočty, nelze očekávat, že obce budou schopny pokrýt realizaci 
takových projektů ze svých rozpočtů, a tudíž budou hledat nové zdroje financování.  
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3.3. Regionální operační program NUTS II Severovýchod – zdroje 
prostředků pro podporu rozvoje měst 

Projekty podporující urbánní politiku je možné financovat na území regionu soudržnosti NUTS II 
Severovýchod zejména z níže uvedených operačních programů: 

► Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP NUTS II SV); 

► Operační program Podnikání a inovace (OP PI); 

► Integrovaný operační program (IOP); 

► Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI); 

► Operační program Životní prostředí (OP ŽP). 

Jako nejvýznamnější operační program, podporující urbánní politiku regionu NUTS II SV, lze označit 
Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV),  který je členěn do následujících 
prioritních os a oblastí podpory. 

Tabulka č. 3 

Prioritní 
osa 

Oblast 
podpory Název 

1  Rozvoj dopravní infrastruktury 

 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 

 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost 
území 

 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť 

2  Rozvoj městských a venkovských oblastí 

 2.1 Rozvoj regionálních center 

 2.2 Rozvoj měst 

 2.3 Rozvoj venkova 

3  Cestovní ruch 

 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v 
oblasti CR 

 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR 

4  Rozvoj podnikatelského prostředí 

 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

 4.2 
Podpora rozvoje spolupráce firem se SŠ, učilišti, 
dalšími vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj 
inovačních aktivit v regionu 

5  Technická pomoc 

 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP 

 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II 
Severovýchod 
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Projekty zaměřující se na rozvoj měst jsou v ROP SV obsaženy zejména v prioritní ose 2 Rozvoj 
městských a venkovských oblastí, ovšem mimo oblast 2.3, která je určena pro obce do 5 000 obyvatel. 
Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a 2.2 Rozvoj měst je přímo zacílená na podporu rozvoje 
urbánního prostoru. Tyto oblasti podpory obsahují aktivity zaměřené na podporu investic do městských 
sídel, vedoucí ke zlepšení fyzického vzhledu měst a k podpoře jejich stability v rámci udržitelného rozvoje 
(regenerace a revitalizace brownfields, obnova vybraných částí měst). Zároveň je možné investice 
směřovat do rozvoje potenciálu lidských zdrojů (rozvoj infrastruktury v oblasti školství a vzdělávání  
a rozvoj infrastruktury v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí). 

Cílem oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center je posilovat roli měst jako pólů růstu a rozvoje 
regionu. Podpora je realizována pouze prostřednictvím integrovaného plánu rozvoje města (dále jen 
„IPRM“). Minimální výše rozpočtu IPRM byla stanovena na 10 mil. EUR s cílem dosáhnout postačující 
koncentrace zdrojů a zabránit jejich rozptýlení. Řídící orgán ROP Severovýchod se navíc zavazuje  
k tomu, že se pokusí zajistit dosažení průměrné hodnoty IPRM ve výši 15 mil. EUR. IPRM mohou mít 
následující typová zaměření: 

► Deprivovaná území s vysokou koncentrací negativních jevů jako např. vysoká nezaměstnanost, 
kriminalita, sociální exkluze atd.;  

► Území s vysokým potenciálem růstu, kde pákový mechanismus působení strukturálních fondů pomůže 
zvýšit konkurenceschopnost v této zóně; 

► Tematická zaměření – soubor opatření v rámci jednoho nebo více následujících témat: Přitažlivá 
města, Životní prostředí, Dostupnost a mobilita, Ekonomický rozvoj, Sociální integrace, Správa věcí 
veřejných. 

Města s více než 50 000 obyvateli mají povinnost připravit IPRM. V regionu NUTS II SV se jedná o tato 
města: Liberec, Hradec Králové a Pardubice. 

ROP Severovýchod přispívá rovněž k rozvoji urbánních celků podporou aktivit zaměřených na zavádění 
principů trvale udržitelného rozvoje. Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury obsahuje mimo jiné 
aktivity na podporu eliminace nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí, na 
budování integrovaných dopravních systémů a na rozvoj městské hromadné veřejné dopravy. Oblast 
podpory 1.3 Rozvoj regionálních letišť bude realizována ryze v urbánním prostoru. Prioritní osa 3 
Cestovní ruch přispívá k rozvoji urbánního prostoru zejména oblastí podpory 3.1 Rozvoj základní 
infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. V této oblasti podpory se jedná zejména 
o zaměření na podporu revitalizace kulturně-historických a technických památek a na modernizaci  
a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu a obnovu a rozvoj doprovodné infrastruktury 
pro cestovní ruch. Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí se zaměřuje na posílení urbánních 
prostorů a měst zejména oblastí podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání. Oblast 
podpory 4.1 zahrnuje aktivity zaměřené na investice do dopravní a technické infrastruktury. 

K 31. květnu 2010 bylo Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „RR SV“) 
vyhlášeno 29 výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Celková 
alokace finančních prostředků ze strukturálních fondů (dále jen „SF“) na vyhlášené výzvy představuje 
částku ve výši 14 267 mil. Kč, což představuje 83,6 % alokace finančních prostředků ze SF na ROP SV. 
Celkem bylo zaregistrováno 1 090 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým 
požadavkem ze SF ve výši 27 183 mil. Kč, což představuje 159,3 % celkové alokace finančních 
prostředků ze SF na ROP SV. Výbor regionální rady regionu NUTS II SV (dále jen „VRR“) schválil  
k podpoře z ROP SV 373 projektů s celkovým finančním požadavkem ze SF ve výši 9 192 mil. Kč 
(představuje 53,9 % z celkové alokace finančních prostředků ze SF na ROP SV). Na základě snížení 
celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, nebo redukci počtu 
projektů (např. z důvodu odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění 
podmínek) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 366 a zároveň ke 
snížení celkového požadavku finančních prostředků schválených projektů ze SF na 8 659 mil. Kč. 
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Tabulka č. 4 

Alokace ROP NUTS II SV a stav čerpání k 31. květnu 2010 

Název prioritní osy / oblasti 
podpory  

Podíl 
na 
alokaci 

v % 

Alokace 2007 
– 2013 ze SF 
(v EUR)  

Vázaná alokace ze SF  
 (k 31.5.2010) 
 

Zbývající alokace pro plánované 
výzvy (k 31.5.2010) 

EUR Kč EUR % Kč 

1 Rozvoj dopravní infrastruktury  37 % 242 889 314 208 954 500 5 432 817 012 33 934 814 14 882 305 152 

1.1. Rozvoj regionální silniční 
dopravní infrastruktury  

61 % 147 878 054 121 634 022 3 162 484 561 26 244 032 17,7 682 344 843 

1.2.Podpora projektů zlepšujících 
dopravní obslužnost území 

34 % 82 866 794 79 051 248 2 055 332 451 3 815 546 4,6 99 204 193 

1.3. Rozvoj veřejných 
mezinárodních letišť 

5 % 12 144 466 8 269 231 215 000 000 3 875 235 31,9 100 756 116 

2. Rozvoj městských  
a venkovských oblastí  

34 % 223 195 587 215 595 241 5 605 476 268 7 600 346 3,4 197 608 994 

2.1. Rozvoj regionálních center  39 % 87 051 270 78 395 007 2 038 270 189 8 656 263 9,9 225 062 831 

2.2. Rozvoj měst  41 % 91 505 200 85 606 603 2 225 771 677 5 898 597 6,4 153 363 523 

2.3. Rozvoj venkova  20 % 44 639 117 51 593 631 1 341 434 402 -6 954 514 -15,6 -180 817 360 

3. Cestovní ruch  22 % 144 420 673 123 316 885 3 206 239 009 21 103 788 14,6 548 698 489 

3.1. Rozvoj základní infrastruktury 

a doprovodných aktivit v oblasti 
CR  

92 % 132 867 021 115 278 070 2 997 229 811 17 588 949 13,2 457 312 683 

3.2. Marketingové a koordinační 
aktivity v oblasti CR  

8 % 11 553 652 8 038 815 209 009 198 3 514 839 30,4 91 385 806 

4. Rozvoj podnikatelského 
prostředí  

4 % 26 258 304 17 948 975 466 673 339 8 309 329 31,6 216 042 565 

4.1. Podpora rozvoje infrastruktury 

pro podnikání  
85% 22 319 557 14 243 527 370 331 714 8 076 031 36,2 209 976 794 

4.2. Podpora rozvoje spolupráce 
firem se SŠ, učilišti, dalšími 
vzdělávacími institucemi a úřady 
práce, rozvoj inovačních aktivit     
v regionu  

15% 3 938 747 3 705 447 96 341 625 233 299 5,9 6 065 771 

5. Technická pomoc  3% 19 693 728 13 482 169 350 536 384 6 211 559 31,5 161 500 544 

5.1. Podpora aktivit spojených   
s realizací a řízením ROP  

89% 17 443 728 11 644 496 302 756 890 5 799 232 33,2 150 780 038 

5.2. Podpora absorpční kapacity 
regionu NUTS II Severovýchod  

11% 2 250 000 1 837 673 47 779 494 412 327 18,3 10 720 506 

Celkem ROP SV    656 457 606 579 297 770 15 061 742 012 77 159 836 11,8 2 006 155 744 
Zdroj: URR SV 

Pozn.: Ve sloupci Vázaná alokace je uveden součet finančních prostředků schválených v rámci SŽ, aktuálního požadavku 

schválených projektů doposud nezahrnutých do schválených SŽ a alokací plánovaných a již vyhlášených výzev, kde ještě 
neproběhlo schvalování projektů VRR. Ve sloupci Zbývající alokace pro plánované výzvy jsou uvedeny zbývající finanční prostředky 
ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 – 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF. 

V současné době mají žadatelé možnost předložit žádost o dotaci v rámci výzvy v oblasti podpory 4.2  
a řízené výzvy v oblasti podpory 3.1. Zároveň probíhá otevřená výzva z oblasti podpory 2.1 pro 
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předkladatele dílčích projektů IPRM. Od 8. června 2010 je vyhlášena výzva v oblasti podpory 1.3. 
Alokace na tuto výzvu činí 215 mil. Kč. Z důvodu vyhlášení výzvy po 31. května 2010 není tato alokace 
zahrnuta do tabulky, která je uvedena dále v textu. Na listopad 2010 je ještě plánováno vyhlášení výzvy  
z oblasti podpory 1.1. 

Dle aktuálních informací jsou v rámci ROP volné prostředky ve výši 77 mil. EUR. Po odečtení alokace na 
vyhlášenou výzvu 1.3 se jedná o částku přibližně 70 mil. EUR. Tato částka však není definitivní 
zůstatkovou alokací ROP SV, neboť je nutné ji dále analyzovat v kontextu dosavadního plnění indikátorů 
ROP SV a plánu budoucích výzev. Rovněž lze očekávat, že v každé oblasti podpory se může určitý 
objem prostředků stát opětovně disponibilním při nevyčerpání celé plánované alokace (snížení celkového 
požadavku finančních prostředků schválených projektů) v dané oblasti podpory.  

Na základě analýzy možných zdrojů prostředků v rámci ROP SV lze tedy v tuto chvíli soudit, že pro pilotní 
fázi implementace JESSICA v regionu Severovýchod je objem disponibilních finančních prostředků  
v ROPu stále dostatečný. Nelze ovšem předpovědět, zda se RR SV rozhodne z dosud disponibilních 
prostředků jednorázově alokovat určitou částku pro vytvoření JESSICA fondu nebo zda bude preferovat 
dočerpání těchto grantových prostředků s tím, že do JESSICA fondu by byly postupně převáděny pouze 
zbytkové, nevyčerpané alokace z různých oblastí podpory.1 

V kontextu analýzy možných zdrojů v rámci ROP SV je rovněž evidentní, že implementaci nástroje 
JESSICA v regionu Severovýchod by usnadnila případná dodatečná alokace prostředků do ROPu, 
například v případě realokace prostředků z tematických operačních programů vykazujících nízkou míru 
čerpání.  

3.4. Analýza podpory rozvoje měst v rámci ROP NUTS II SV 
(oblast podpory 2.1) 

Na podporu rozvoje měst je zacílena prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, v rámci níž 
jsou pro města určeny oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a 2.2 Rozvoj měst. Cílem oblasti 
podpory 2.1 Rozvoj regionálních center je posilovat roli měst jako pólů růstu a rozvoje regionu. Je určena 
pro města nad 50 000 obyvatel. Tato města mají povinnost připravit integrované plány rozvoje měst 
(IPRM) proto, aby mohla čerpat v rámci této oblasti podpory. Podpora je v rámci integrovaného přístupu 
zaměřena na regeneraci a revitalizaci tzv. brownfields nacházejících se uvnitř urbanizovaných území.  
V rámci této oblasti podpory jsou podporovány pouze brownfields ve vlastnictví veřejných subjektů. 

Oblast podpory je dále zaměřena na rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání, rozvoj 
infrastruktury v oblasti volnočasových aktivit, v oblasti zdravotnictví a infrastruktury v oblasti sociálních 
věcí. Oblast podpory je rovněž zacílená na investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany 
majetku a na podporu investičních projektů, jejichž cílem je zlepšit napojení průmyslových zón a menších 
lokalit průmyslového charakteru na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.  

V současné době jsou na Úřadu regionální rady NUTS II SV registrovány 4 IPRM a to: 

► Města Liberec „Lidové sady“; 

► Města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje“; 

► Města Pardubice „Přitažlivé město“; 

► Města Liberec „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“; 

V rámci 3 schválených IPRM byla alokována částka ze SF ve výši pro: 

► IPRM Pardubice „Přitažlivé město“ 387 280 216,- Kč 

► IPRM Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje“ 467 964 973,- Kč 

► IPRM Liberec „Lidové sady“ 643 025 000,- Kč  
                                                

1 Například JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko byl založen s jasně definovaným počátečním vkladem ve 
výši odpovídající 20 mil. EUR z oblasti podpory 2.3 ROP Moravskoslezsko. 
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IPRM Města Liberec „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ je v současné době předložena na ÚRR SV, jeho 
rozpočet celkových způsobilých výdajů činí 635 mil. Kč, z toho požadovaná dotace v rámci ROP ze SF je 
540 mil. Kč  

3.4.1. Stručná charakteristika registrovaných IPRM 
► IPRM Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje“ 

Jedná se o zónový IPRM, vymezený v centrální části města Hradec Králové. V současné době jsou čtyři 
projekty zaregistrovány a schváleny s celkových požadavek z ERDF 52 mil. Kč. (projekty Hradby – 
Rekonstrukce, Dům U Špuláků, Skautský dům střediska K. Šimka – Školička, Příprava a řízení IPRM 
Centrum města = pól růstu a rozvoje města). Požadavek schválených dílčích projektů představuje 11 %  
z celkové alokace na IPRM, město intenzivně připravuje další dílčí projekty. Dalšími dílčími projekty IPRM 
Hradec Králové jsou Revitalizace objektu továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání, 
Rekonstrukce nám. 28. října a ulice S. K. Neumanna, Rekonstrukce Velkého náměstí, Regenerace ulice 
Dukelská, Rekonstrukce teras Pod Kanovnickými domy, Rekonstrukce Bílé věže – „Bílá věž opět bílá", 
Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe, Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu, 
Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna, Filharmonie, Rekonstrukce Šimkových sadů.  

► IPRM Pardubice „Přitažlivé město“ 

Statutární město Pardubice má v současné době zpracován zónový Integrovaný plán rozvoje města 
„Přitažlivé město". V současné době je 6 projektů zaregistrováno (požadavek z ERDF 335 mil. Kč), z toho 
jsou schváleny 4 projekty s celkovým požadavkem z ERDF 150 mil. Kč. Dílčími realizovanými projekty 
jsou Sportovní areál Dašická, Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice, Skautské centrum 
Vinice v Pardubicích a Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích (projekt Modernizace 
Plaveckého areálu Pardubice byl následně se seznamu stáhnut). Tyto projekty představuji 39 % 
schválené alokace ze SF. Další významnou oblastí jsou dílčí projekty předkládané do OP Výzkum a vývoj 
pro inovace, jejichž nejvýznamnějším nositelem je Univerzita Pardubice. 

► IPRM Liberec „ Lidové sady“  

IPRM Lidové sady je zónově vymezený IPRM. V současné době jsou 3 projekty zaregistrovány  
a schváleny s celkovým požadavkem z ERDF 43 mil. Kč. Statutární město Liberec získalo dotace na dva 
projekty Základní školy Lesní (Škola pro Evropu a na úpravu parteru). Třetí schválený projekt je zaměřen 
na administrativní zajištění IPRM. Tyto projekty představují 7 % ze schválené alokace na toto IPRM.  

V současné době město Liberec předložilo  IPRM Liberec „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ s celkovými 
způsobilými výdaji ROP SV 635 mil. Kč, z toho dotace z ROP SV ze strukturálních fondů činí 540 mil. Kč. 
Součásti toho IPRM jsou následující dílčí projekty ROP SV: Multifunkční volnočasové centrum Liberec – 
Růžodol, Centrum historie tramvajové dopravy, Modernizace Divadla F. X. Šaldy, Pavilon leknínů 
Botanické zahrady Liberec, Rekreační a sportovní areál Vesec, Rozšíření využití budovy liberecké 
radnice, Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina, Síť stezek pro rekreaci  
a sport v zájmovém území Ruprechtice – „U Kapličky“, Centrum podpory geotermálního využití energie, 
Multifunkční dráha Zvolenská, Výstavba multifunkční haly v areálu Městského stadionu v Liberci, Obnova 
sportovišť Harcov, Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci, 
Volnočasové plochy Liberec – úprava, Centrum pro přírodu, Zpracování a administrativní řízení realizace 
IPRM města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.  

Jak zmíněno v sekci 3.3., udržitelný městský rozvoj je v rámci ROP Severovýchod nepřímo podporován 
rovněž skrze projekty řešené v jiných oblastech podpory než těch, které jsou na městský rozvoj zaměřeny 
explicitně. Funkční překryvy s tématikou udržitelného rozvoje měst lze identifikovat v prioritní ose 1 
(Rozvoj dopravní infrastruktury), prioritní ose 3 (Cestovní ruch) i prioritní ose 4 (Rozvoj podnikatelského 
prostředí).  

3.5. Analýza projektů předložených ve třech vybraných oblastech 
podpory (OP 2.2, 3.1 a 4.1) 

Na základě prvotní analýzy obsahu oblastí podpory v rámci ROP SV byly jako vhodné pro analýzu využití 
finančního nástroje JESSICA v regionu vybrány projekty předložené v oblastech podpory 2.2, 3.1 a 4.1. 
Celkem bylo ve výzvách do těchto oblastí podpory předloženo 569 projektů, tyto projekty představovaly 
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požadavek ve výši 15,53 mld. Kč. Z těchto zaregistrovaných projektů bylo 128 projektů úspěšných  
a schválený požadavek činí 3,86 mld. Kč. V současné době je v procesu hodnocení 234 projektů  
s požadavkem na financování ve výši 5,16 mld. Kč. 

Graf č.1: Profil zaregistrovaných projektů v OP 2.2, 3.1 a 4.1 

 
V prioritě 2.2 zaměřené na podporu rozvoje měst (města od 5 do 50 tis. obyvatel) bylo zaregistrováno 
celkem 169 projektů, z tohoto počtu bylo 65 projektů schválených. Požadavek zaregistrovaných projektů 
na financování ze strukturálních fondů činil 6,02 mld. Kč, z toho požadavek schválených projektů 
představuje 2,24 mld. Kč. Z hlediska tematického zaměření převažují projekty na revitalizaci veřejných 
prostranství, sportovní, kulturní, společenská centra, koupaliště a zařízení volnočasových aktivit. Mezi 
dalšími tématy se vyskytly projekty, zacílené na zkvalitnění sociálních a zdravotnických služeb (moderní 
technologie, kvalitní péče o zdraví, obnova a doplnění přístrojových technologií, skupinové bydlení, 
středisko pracovní rehabilitace duševně nemocných a zdravotně postižených, nemocnice bez bariér  
a další).  
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Graf č.2: Profil zaregistrovaných projektů v OP 2.2 

V prioritě 3.1 zaměřené na rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního 
ruchu bylo zaregistrováno 369 projektů, z toho bylo dosud schváleno 46 projektů (stav k únoru 2010).  
V současné době je v procesu hodnocení 234 projektů, kde zatím nejsou známa závěrečná hodnocení. 
Zaregistrované projekty představují požadavek ve výši 8,85 mld. Kč se SF, schválený požadavek 
úspěšných projektů byl 1,25 mld. Kč. Tematicky jsou projekty zaměřené zejména na modernizaci  
a zvýšení kapacit ubytování a stravování (hotely, ubytovny, konferenční centra, muzea, rekreační 
střediska, výstavba cyklostezek, atd.). Mezi zaregistrovanými projekty se také objevují projekty zaměřené 
na podporu a rozvoj lázeňství (termální ráj, lázeňská rezidence, regenerační, relaxační a centrum, atd.). 

Graf č.3: Profil zaregistrovaných projektů v OP 3.1 
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V prioritě 4.1 zaměřené na podporu rozvoj infrastruktury pro podnikání bylo zaregistrováno 31 projektů,  
z toho 17 projektů bylo úspěšných. Požadavek zaregistrovaných projektů činil 659 mil. Kč, schválen byl 
požadavek projektů ve výši 371 mil. Kč. Tato priorita má určitá omezení, dána v podmínkách čerpání 
prostředků z této oblasti podpory ve vazbě na řešení překryvů s projekty Operačního programu Podnikání 
a inovace a Programu rozvoje venkova. Služby by měly být zaměřeny zejména na služby pro veřejnost  
a rozšíření občanského vybavení. Do této oblasti podpory byly předloženy projekty zaměřené na 
revitalizaci brownfields s následným využitím např. pro domov pro seniory, zkvalitnění infrastruktury 
zdravotnických služeb, školící centrum, lůžkové a sociální centrum pro seniory. 

Graf č.4: Profil zaregistrovaných projektů v OP 4.1 

 

3.6. Integrované plány, strategické a koncepční dokumenty na 
lokální (městské) a krajské úrovni ve vazbě na využití 
nástroje JESSICA  

Jednou z podmínek uplatnění nástrojů finančního inženýrství (viz „Nařízení rady 1083/2006, oddíl 4, 
článek 44) je podpora projektů „zahrnutých do integrovaných plánů pro udržitelný rozvoj měst“. Pojetí 
integrovaného přístupu k rozvoji měst a udržitelného rozvoje měst je zakotveno v mnoha mezinárodních, 
evropských i republikových dokumentech (např. v dokumentu Lipská Charta, nařízení EK 1080/2006, čl. 8 
a další). Přesná definice pojmu „integrované plány udržitelného rozvoje měst“ však zatím neexistuje, 
proto ani splnění této podmínky pro uplatnění nástrojů finančního inženýrství v oblasti ROP není přesně 
stanoveno.  

Za nejjednodušší pojetí lze označit Integrovaný plán rozvoje města zpracovaný dle Metodického pokynu 
Ministerstva pro místní rozvoj, schválený Vládou ČR (13. 8. 2007 č. 883). Tento dokument stanovuje 
hlavní zásady pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města. Byl zpracován 
v souvislosti s čerpáním prostředků z fondů EU (podporující urbánní osu) a vydán za účelem dosažení 
jednotného postupu při přípravě, hodnocení, schvalování a realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
(IPRM). IPRM, zpracovaný dle této metodiky, je základním koordinačním rámcem navazujícím na 
celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí 
města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013. 
Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, 
které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují  
k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více 
operačních programů. Z hlediska financování je hlavním cílem IPRM snaha o dosažení co nejvyšší 
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efektivity využití veřejných prostředků. To znamená využití vynaložených veřejných prostředků tak, aby 
pomocí „pákového efektu“ vyvolaly investice soukromé.  

Metodika definuje 2 základní typy IPRM: 

► IPRM pro řešení problémů zóny charakterizované jako:  

► území pro intervence v oblasti bydlení v rámci oblasti intervence 5.2 IOP (nařízení Komise (ES)  
č. 1828/2006, článku 47); 

► deprivované území; 

► území s vysokým potenciálem růstu. 

► IPRM pro řešení tematického problému (prioritními oblastmi IPRM v souladu s Operačními programy  
a se Sdělením komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 13. 7. 2006 SEC (2006) 928 jsou: 
Přitažlivá města, Životní prostředí, Dostupnost a mobilita, Ekonomický rozvoj, Sociální integrace, 
Správa věcí veřejných). 

IPRM dle výše uvedené metodiky je podmínkou pro čerpání prostředků:  

► V rámci ROP - tato povinnost platí pouze pro města nad 50 tis. obyvatel (přesněji viz dokumenty 
ROP). Dle těchto vládních pokynů jsou v regionu NUTS II SV zpracovány, předloženy a realizovány 
IPRM pro města Hradec Králové, Pardubice, Liberec, a to v souladu s podmínkami čerpání dotací  
z oblastí podpory 2.1 ROP SV. Součásti IPRM je seznam dílčích projektů, jejichž financování je 
předpokládáno v rámci alokace ROP SV na dané IPRM, případně také obsahuje projekty, 
předkládané v rámci tematických operačních programů bez alokovaných financí. 

► V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) je IPRM jako povinná forma čerpání stanovena  
v oblasti podpory 5.2, zaměřená na zlepšení prostředí problémových sídlišť. Dílčí projekty jsou 
zaměřené na revitalizaci sídlišť a regeneraci bytových domů. Povinnost předložit IPRM platí pro města 
nad 20 000 tis. obyvatel. V rámci NUTS II SV mají zpracované a předložené IPRM do IOP tato města: 
Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Liberec, Náchod, Pardubice. V rámci této studie jim 
nebyla dále věnována pozornost, z důvodu zacílení práce na možnosti implementace nástroje 
JESSICA v rámci ROP SV. Zaměření dílčích projektů mj. vykazuje omezené možnosti aplikace 
podmínek využití tohoto nástroje. 

► Další města (pod 50 tis. obyvatel) povinnost předložení IPRM v rámci čerpání prostředků ROP SV 
neměla.  

Projekty směřující k posílení rozvoje měst mohou být také předkládány jako samostatné, tzv. „individuální 
projekty“ v rámci ROP SV zejména v rámci oblast podpory 2.2 Rozvoj měst. Tyto individuální projekty 
musí být v souladu se základními principy rozvoje měst, obsaženými ve strategických, integrovaných či 
rozvojových plánech (pozn. tato terminologie není ukotvena v legislativě, jedná se pouze o odborně 
zavedené názvosloví). Strategické plány deklarují základní přístupy k udržitelnému rozvoji měst  
s ohledem na vyváženost ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře udržitelného rozvoje. 
Některé koncepce prošly též hodnocením SEA (Strategic Environmental Assessment), tj. posouzením 
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Města své strategické plány/koncepce realizují 
prostřednictvím konkrétních projektů. Obsahuje-li a zaručuje-li strategický plán principy udržitelného 
rozvoje, je logické, že i jednotlivé dílčí projekty jsou v souladu s touto koncepcí. Za takovéto situace je 
potenciálně možné tyto projekty podpořit prostřednictvím nástroje JESSICA a splnit podmínku danou 
nařízením EK. Svou strukturou však nejsou a ani nemohou být tyto koncepce rozvoje měst v souladu  
s metodikou uvedenou ve výše citovaném usnesení vlády, neboť toto usnesení je účelově zaměřeno na 
„povinná“ IPRM.  

Některá města mají zpracovány „nepovinné“ IPRM, které byly vyhotoveny za konkrétním účelem a snaží 
se o soulad s vládní metodikou. Metodiku však není možno s ohledem na její účel zcela respektovat. 
Společným znakem IPRM však stále zůstává snaha o integrované řešení se synergickým efektem. 
Příkladem je například IPRM Města Náchod na období 2007 – 2013 pod názvem „Rozvoj lázeňského 
města“, či Integrovaný plán rozvoje Broumovska na období 2007-2013 s cílem nastavení implementace 
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pro využití strukturálních fondů v programovacím období 2007-2013. Tato „nepovinná“ IPRM, navazují na 
komplexní strategii rozvoje města a usilují o realizaci dílčí části, resp. specifikovaného tématu. 

Nadřazené koncepce, tj. strategické a programové dokumenty na úrovni kraje jsou svým zaměřením  
a mírou podrobnosti pro identifikaci projektů, zaměřených na podporu urbánní dimenze, složitěji 
uchopitelné. Charakter těchto rozvojových krajských koncepcí má svá logická specifika, vyplývající ze 
samotné koncepce krajské strategie, z širokého spektra regionálních aktéru, z nemožností nastavení 
finančního rámce pro jejich plnění a tak dále. Ve všech dokumentech je možné identifikovat podporu 
rozvoje města a urbánní politiky a zpracované rozvojové plány jednotlivých měst jsou s těmito krajskými 
koncepcemi v souladu. Na krajské úrovni regionu NUTS SV nelze logicky tyto koncepční dokumenty 
označit jako plány udržitelného rozvoje měst, řešící problematiku urbánní rozvoje na konkrétnější  
a podrobnější úrovni, mimo jiné též z důvodu kompetencí samotných měst, nesoucích zodpovědnost za 
svůj rozvoj.  

Z výše uvedeného vyplývá, že splnění podmínky pro uplatnění finančního nástroje JESSICA, tj. podpora 
těch projektů, které jsou zahrnuty do „integrovaných plánů udržitelného městského rozvoje“, lze zajistit 
nejen skrze IPRM připravené dle Metodického pokynu MMR (13. 8. 2007 č. 883) a zahrnutí podpořeného 
projektu do seznamu dílčích projektů takovéhoto IPRM, zejména proto, že takto zpracovaná IPRM jsou 
účelovými dokumenty (blíže viz výše) a jejich zaměření na koordinaci čerpání grantových prostředků ze 
specifické oblasti podpory omezuje podporu projektů z hlediska typu příjemců i cílové skupiny (velikost 
měst). Definici integrovaného plánu udržitelného městského rozvoje ve smyslu čl. 44 obecného nařízení 
obecně splňují rovněž strategické plány rozvoje měst a v některých případech i „nepovinné IPRM“, jež 
mají v sobě základní přístupy k udržitelnému rozvoji měst obsaženy. Při tomto chápání pojmu 
integrovaného plánu udržitelného městského rozvoje je možné v podmínkách NUTS II SV uplatnit 
nástroje finančního inženýrství i mimo tři hlavní města.  
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4. Modelové financování projektů nástrojem 
JESSICA 

4.1. Metodika výběru projektů pro modelové financování 
nástrojem JESSICA 

Celkem bylo posouzeno 625 projektů, které byly předloženy v oblastech podpory 2.1 (IPRM), 2.2, 3.1  
a 4.1 ROP NUTS II SV. Projekty z oblasti podpory 2.1 (IPRM) byly podrobeny individuálním výběru 
projektů (viz kapitola 4.1.2). V případě projektů v oblastech podpory 2.2, 3.1 a 4.1 byl uplatněn kriteriální 
výběr (viz kapitola 4.1.1). Zároveň byly identifikovány další pro JESSICA financování potenciálně vhodné 
projekty, které nežádaly o podporu v žádné z výše uvedených oblastí podpory (viz kapitola 4.1.3).2 

Při výběru projektů vhodných pro modelové financování byly realizovány následující kroky:  

► Výběr projektů z oblastí podpory 2.2, 3.1 a 4.1 při aplikaci vybraných kritérií (kapitola 4.1.1); 

► Individuální výběr projektů z oblasti 2.1 (kapitola 4.1.2); 

► Výběr projektů se zaměřením na problémy urbárního prostoru v regionu NUTS II SV, které byly 
popsány v kapitole 3.2.; 

► Dodatečný výběr projektů dle preferencí regionálních zástupců nad rámec předchozích tří kroků 
(kapitola 4.1.3).3 

4.1.1. Kriteriální výběr projektů 
Pro zařazení do výběru projektů potenciálně vhodných pro modelové financování nástrojem JESSICA 
byly projekty zkoumány na základě následujících kritérií: finanční návratnost, minimální finanční 
požadavek na dotaci, počet obyvatel obce v místě realizace projektu (v návaznosti na strategické plány 
obcí) a tematické zaměření projektu. Do kriteriálního výběru byly zařazeny soubory projektů, které byly 
předloženy v oblastech podpory 2.2, 3.1 a 4.1 ROP SV. Celkem takto bylo analyzováno 569 projektů.  

Finanční návratnost projektu 

Prvotním předpokladem pro plnohodnotné využití finančního nástroje JESSICA je podmínka finanční 
návratnosti projektu či jeho vybrané části. Vzhledem k tomu, že pro výběr projektů potenciálně vhodných 
pro JESSICA financování byla množina projektů žádajících u RR SV o grantové financování, bylo  
v mnoha případech konstatováno, že finanční návratnost projektů je nízká. Projekty, které byly v této fázi 
posuzovány, nebyly svými předkladateli koncipovány jako projekty s finanční návratností, ale naopak jako 
projekty generující buď nulové příjmy, nebo pouze příjmy pokrývající (zčásti nebo zcela) provozní 
náklady.  

Vybrané projekty byly proto rozděleny do následujících dvou skupin:  

► Projekt negeneruje výnosy (varianta 1); 

► Projekt generuje výnosy pokrývající náklady na provoz, projekt nemá provozní zisk (varianta 2). 

  

                                                

2 Výběr projektů pro modelové financování nepředstavuje absorpční analýzu regionu a nelze považovat za 
výběr představující úplnou poptávkovou analýzu po nástroji JESSICA v regionu NUTS II SV. 

3 Dodatečný výběr projektů byl realizován na základě závěrů z diskuze, která následovala po prezentaci 
modelového použití nástroje JESSICA v regionu NUTS II SV dne 14. června 2010 v budově Krajského úřadu 
Pardubického kraje (vice viz kapitola 2.2.3. Komunikace s klíčovými osobami). 
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Následující tabulka poukazuje na rozdělení projektů dle oblastí podpory (žlutá pole představují vybrané 
projekty).  

Tabulka č. 5 

 

Z celkového počtu 569 posuzovaných projektů bylo 227 projektů zařazeno do kategorie „projekt 
negeneruje výnosy – varianta 1“. Zbylých 342 projektů bylo zařazeno do kategorie „projekt generuje 
výnosy pokrývající náklady na provoz (provozní náklady)“. Projekty zařazené v kategorii „varianta 2“ byly 
podrobeny dalšímu šetření.4 

Minimální finanční požadavek na dotaci 

Pro kriteriální výběr předložených projektů byly vybrány pouze projekty s žádostí o dotaci převyšující 50 
mil. Kč. Předpokládáme, že projekty, které budou financovány prostřednictvím Fondu městského rozvoje, 
budou ve svém regionu specifické a zároveň finančně nákladné. Z důvodu efektivního řízení Fondu  
a nízkých administrativních nákladů bude preferován menší počet finančně náročnějších projektů.  

Z celkového počtu 342 projektů splnilo předpoklad minimálního finančního požadavku ve výši 50 mil. Kč 
52 projektů.5 

Následující tabulka zobrazuje rozdělení projektů pro další zkoumání (žlutě zabarvená pole). 

Tabulka č. 6 

 
                                                

4 Projekty zaměřené na regionální rozvoj jsou mnohdy koncipovány na nízkou finanční návratnost právě proto, 
že jediným typem financování dosud pro tyto projekty dostupným z veřejných zdrojů (včetně ROP SV) jsou 
dotace, přičemž přítomnost příjmů v projektu může mít za následek snížení dotace. Lze očekávat, že 
dostupnost finančního nástroje umožňujícího podpořit projekty městského rozvoje formou návratného 
financování povede u určitých typů projektů předkladatele k tomu, aby do projektů zahrnuli i prvky, které 
vytvoří příjmy umožňující postupné splácení investičních nákladů. Podrobná analýza možností revize již 
předložených projektů je nicméně nad rámec této studie. 

5 Částka 50 mil. Kč představuje případovou hodnotu finančního požadavku, který z administrativního pohledu 
bude efektivní realizovat prostřednictvím Fondu městského rozvoje (UDF). 

Projekty finanční limit 
(50 mil. Kč)

varianta 1 varianta 2

> 25 15

< 102 27

> 8 34

< 92 245

> 0 3

< 0 28

OP 3.1

OP 4.1

OP 2.2

Projekty varianta 1 varianta 2

OP 2.2 127 42

OP 3.1 100 269

OP 4.1 0 31
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Počet obyvatel v místě realizace projektu 

Další podmínkou uplatnění finančního nástroj JESSICA je podpora projektů „zahrnutých do integrovaných 
plánů pro udržitelný rozvoj měst“. V NUTS II SV mají IPRM vypracovány a předloženy dle Metodického 
pokynu MMR pouze města Liberec, Hradec Králové a Pardubice. Mezi další uvažované dokumenty 
můžeme zařadit strategické plány rozvoje měst, případně integrované plány rozvoje měst (o této 
problematice více viz kapitola 3.5). Předpokládáme, že obce, které mají více než 5 tis. obyvatel, mohou 
mít zpracovaný dokument, který je alternativou IPRM. Kritérium ve výši 5 tis. obyvatel bylo zvoleno také  
v návaznosti na Prioritní osu 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí ROP NUTS II SV, kde kritérium 
5 tis. obyvatel rozděluje oblast podpory 2.2 Rozvoj měst od oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova.6 
Celkově 42 projektů z vytipované skupiny 52 projektů má být realizováno v obcích s více než 5 tis. 
obyvateli (pozn. všechny projekty přeložené v oblasti podpory 2.2 jsou směřovány na podporu rozvoje 
měst od 5 do 50 tis. obyvatel). Tabulka zobrazuje rozdělení projektů dle počtu obyvatel. Celkem bylo 
vybráno 29 projektů pro další zkoumání (žlutě zabarvená pole). 

Tabulka č. 7 

 
Tematické zaměření projektu  

Jako závěrečné kritérium jsme aplikovali vliv projektu na pozitivní rozvoj města v místě realizace. Projekty 
byly rozděleny do tematických oblastí, jejichž označení bylo vytvořeno pro analytické účely této zprávy. 
Následující oblasti byly tedy vybrány jako vhodné pro modelovou aplikaci JESSICA financování:  

► Infrastruktura pro sport; 

► Infrastruktura pro kulturu; 

► Infrastruktura pro vzdělávání. 

Tyto tematické oblasti byly vybrány na základě provedených místních šetření a zájmu žadatelů o podporu 
z ROP NUTS II SV. Celkem bylo aplikací těchto kritérií vybráno 14 projektů. Projekty vyřazené na 
základě tematického zaměření nejčastěji spadaly pod tematickou oblast infrastruktury v cestovním ruchu 
(přestavby a rekonstrukce hotelů, ubytoven a penziónů).7 

                                                

6 Kritérium „Počet obyvatel v místě realizace projektu“ je v případě této analýzy vhodnější než např. vymezení 
funkčního/spádového území, což by bylo nad rámec této studie. Stanovení velikosti spádového území vyžaduje 
komplexní přístup (komplexně funkční velikost území, ekonomické vazby aj.) a z pragmatického důvodu jej nelze 
v této fázi doporučit jako kritérium hodnocení projektů (např. relevance dat, obtížná měřitelnost, odlišné 
odborné přístupy k vymezení spádového území atd.). 

7 Toto analytické zúžení neznamená, že jiné typy projektů než infrastruktura pro sport, kulturu a vzdělávání by 
nemohly rovněž mít pozitivní vliv na rozvoj daného města. Jedná se pouze o modelové zúžení pro účely této 
studie. 

Projekty
finanční limit 
(50 mil. Kč)

počet
obyvatel
(5 tis.)

varianta 2

OP 2.2 > > 15

> 13

< 21

> 1
< 2

>

>

OP 3.1

OP 4.1
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Následující seznam vybraných 14 projektů splňuje tato kritéria: 

► Projekt byl předložen v oblasti podpory 2.2, 3.1, nebo 4.1; 

► Projekt generuje výnosy pokrývající náklady na provoz (provozní náklady), projekt nemá provozní zisk; 

► Žádost o příspěvek ze strukturálního fondu je vyšší než 50 mil. Kč; 

► Obec, kde se má projekt realizovat, má více jak 5 tis. obyvatel; 

► Tematické zaměření projektu má pozitivní vliv na rozvoj města.  

 

Graf č. 5: Profil vytipovaných projektů 
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Seznam vybraných projektů byl anonymizován. Projekty jsou řazeny dne finančního požadavku o dotaci 
ze strukturálních fondů.8 

Tabulka č. 8 

Projekt Předkladatel Požadavek ze SF 
v mil. Kč Kraj Oblast podpory 

Společenské 
centrum Obec 176 Královéhradecký 2.2 

Sportovní centrum Obec 130 Královéhradecký 2.2 

Relaxační centrum Akciová společnost 128 Liberecký 3.1 

Rekonstrukce 
koupaliště Obec 119 Královéhradecký 2.2 

Rehabilitační 
centrum Obec 86 Královéhradecký 2.2 

Rekonstrukce 
koupaliště Obec 79 Liberecký 2.2 

Regenerační 
centrum Obec 73 Královéhradecký 2.2 

Městský bazén Obec 69 Královéhradecký 2.2 

Víceúčelová hala Obec 64 Liberecký 2.2 

Plavecký bazén Obec 59 Pardubický 2.2 

Multifunkční 
centrum Obec 58 Pardubický 2.2 

Vzdělávací centrum Obec 55 Pardubický 2.2 

Rekonstrukce 
městské budovy Obec 55 Pardubický 3.1 

Sportovní areál Obec 53 Pardubický 2.2 

 

Vytipovaný projekt „Rekonstrukce koupaliště“ (Královéhradecký kraj) je v kapitole 4.2.2 modelově popsán 
z hlediska možného financování prostřednictvím nástroje JESSICA. 

4.1.2. Individuální výběr projektů 
Do tohoto výběru byly zařazeny projekty, které byly předloženy ve specifické oblasti podpory 2.1 (IPRM), 
kde jednotlivé projekty byly podrobeny individuální analýze. Charakteristiky těchto projektů jsou popsány 
v podkapitole 3.3.1. Z celkového počtu 56 analyzovaných projektů byl vybrán pouze jediný projekt vhodný 
pro modelové financování nástrojem JESSICA (jediným kritériem bylo generování příjmu ve výši 
umožňující alespoň částečnou úhradu investičních nákladů). K vybranému projektu ovšem nebyla 
poskytnuta ze strany předkladatele projektová dokumentace, proto projekty z oblasti podpory 2.1 nejsou 
obsaženy v modelové části této zprávy. 

                                                

8 Neveřejnou přílohou této zprávy je kompletní seznam analyzovaných projektů.  
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4.1.3. Další potenciálně vhodné projekty 
EY také analyzovalo problémy urbárního prostoru v regionu NUTS II. Během setkání se zástupci 
regionálních institucí byly definovány okruhy urbárního rozvoje, které se z pohledu regionálních lídru jeví 
jako problematické. Jedná se o: rozvoj zdravotnické infrastruktury, rozvoj sociální infrastruktury, 
revitalizaci městských brownfields pro cestovní ruch (a lázeňství), revitalizaci chátrajících  
a nevyužívaných historických objektů na území měst a rozvoj městské dopravní infrastruktury. K těmto 
okruhům byly identifikovány i projekty, které dosud nebyly předloženy v žádné z výzev v rámci 
Regionálního operačního programu (ROP NUTS II SV) ani jiných operačních programů. Jedná se  
o projekty, které nejsou dostatečně zajímavé pro podnikatelský sektor a investice do těchto projektů má 
nízkou míru návratnosti. Zároveň se jedná o projekty, které jdou převážně nad rámec finančních 
možností municipalit. Z této skupiny projektů byl pro modelové použití nástroje JESSICA vybrán projekt 
„Lázeňský komplex“. 

V průběhu zpracování projektu a v návaznosti na preference účastníků prezentace EY v budově 
Krajského úřadu Pardubického kraje dne 14. června 2010 byl vybrán další projekt, ovšem z oblasti 
rozvoje zdravotnické infrastruktury. Jedná se o projekt, který byl předložen v rámci oblasti podpory 2.2 
ROP, následně schválen a nyní se úspěšně realizuje. 

4.2. Modelové financování prostřednictvím nástroje JESSICA 
Na základě výše uvedené metodiky byly vybrány následující tři projekty, pro něž je v této kapitole 
rozpracováno modelového financování zahrnující financování prostřednictvím nástroje JESSICA, 
konkrétně formou úvěru z fondu městského rozvoje. Financování úvěrem z fondu městského rozvoje je  
v této studii rozpracováno ve dvou případech na projektech vybraných z množiny projektů předložených 
ze žádostí o dotaci a v jednom případě na projektu identifikovaném EY mimo množinu projektů žádajících 
o dotaci. 

Tabulka č. 9 

Název projektu IPRM Oblast podpory Kraj 
Finanční 
požadavek ze SF 
(Kč) 

Lázeňský komplex ano (nepovinný) - Královéhradecký - 

Koupaliště ne 2.2 Královéhradecký 119,4 mil. 

Zdravotnické 
vybavení ne 2.2 Liberecký 39,5 mil. 

 
Základní předpoklady modelování 

► Uvažováno je pouze standardní úvěrové financování (nikoli vlastní kapitál, záruky nebo např. 
podřízený dluh). 

► Úroková míra finančního nástroje JESSICA je ve výši 2,03 %, které odpovídá atraktivnímu zvýhodnění 
v porovnání s úrokovou mírou u komerčních produktů.9,10  

                                                

9 Tato hodnota odpovídá aktuální základní referenční sazbě pro Českou republiku dle Oznámení Komise o 
aktuální úrokové sazbě pro navracení státní podpory a o referenční a diskontní sazbě pro 27 členských států 
použitelných od 1. července 2010 (2010/C 166/05). K této základní referenční sazbě je dále třeba připočítat 
minimální rizikovou marži vypočítanou v souladu se Sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních 
a diskontních sazeb (2008/C 14/02) na základě míry zajištění úvěru a rizikového profilu příjemce úvěru. Tímto 
postupem se získá výsledná referenční sazba. Úroková míra ve výši referenční sazby nepředstavuje žádnou 
formu zvýhodnění, a tudíž nejsou naplněny znaky veřejné podpory. Pro potřeby tohoto modelového financování 
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► Výše úrokové míry z nástroje JESSICA je fixní po celou dobu splácení úvěru.  

► Výše inflace je stanovena po celou dobu splácení nástroje JESSICA ve výši 2 %. Výše inflace je 
stanovena dle inflačního cíle ČNB platného od ledna 2010 do přistoupení ČR k eurozóně. 

► Veškeré hodnoty byly upraveny do cen roku 2010 (index cen výrobců) a jsou platné k 1. červenci 
2010.  

► Investiční náklady jsou uvedeny včetně DPH. Přímé daně nejsou v modelu uvažovány.  

► Nastavení struktury kapitálu je pouze příkladové. Podíl jednotlivý složek kapitálu bude u každého 
projektu individuální a bude reflektovat více faktorů. Jedná se zejména o typ projektu a bonitu 
žadatele.  Zároveň projekty financované z UDF mohou mít vyšší míru rizika, která může ovlivnit  
i strukturu kapitálu (výše dotace, podíl vlastního kapitálu a úvěru).  

Omezení rozsahu modelování 

V možnostech tohoto projektu nebylo ověřovat správnost a věrohodnost údajů a informací předložených 
ve studiích ekonomického hodnocení projektů. Tento předpoklad se primárně vztahuje na údaje  
o výnosech a nákladech projektů a dalších výstupů, např. počtu nově vytvořených pracovních míst. Údaje 
ovšem mohly být přepočteny, či jinak upraveny, na základě vlastních analýz, zkušeností a znalostí. 

Finanční analýza byla prováděna na modelu, který byl k tomuto účelu poskytnut Evropskou investiční 
bankou (EIB).  

4.2.1. Lázeňský komplex 
Tento projekt byl vybrán na základě individuálního výběru projektů vhodných pro nástroj JESSICA  
z důvodu svých významných socio-ekonomických dopadů v případě realizace. Obec, v jejíž blízkosti má 
být realizována výstavba nového lázeňského komplexu, patřila mezi významná lázeňská střediska již od 
přelomu 19. a 20. století. Po roce 1990 byl lázeňský komplex předán v restitucích původním majitelům, 
kteří ukončili provoz lázní ještě v první polovině devadesátých let. Původní lázeňských komplex byl  
v minulosti poškozen lokálními záplavami a je nyní v havarijním stavu. Lázně, i když nefunkční, mají 
statut certifikovaného lázeňského místa v ČR.   

Obec si v roce 2007 nechala vypracovat studii proveditelnosti k výstavbě a zprovoznění lázní. Jako 
vhodnou alternativou pro obnovení lázeňství ve městě se dle této studie jeví výstavba nového lázeňského 
komplexu mimo záplavovou oblast s dostupností vrtů s minerální vodou. Jedná se tedy o projekt ve 
smyslu nového lázeňského komplexu na zelené louce. Ve vytipované oblasti byla provedena 
hydrogeologická šetření z dostupných vrtů a vodní zdroje jsou dostatečné pro provoz lázní a splňují 
podmínky pro léčebné normy. Obec vlastní část pozemků v plánové oblasti pro výstavbu komplexu. 
Zároveň si smluvně zajistila odkup dalších pozemků v případě realizace projektu.11 Jedná se o rozsáhlý 

                                                                                                                                                       

byla použita pouze referenční úrokové míra bez minimální rizikové marže a to přesto, že v některých případech 
se může jednat o formu veřejné podpory. 

10 Jedná se pouze o modelové nastavení úrokové míry. Úroková míra při financování projektů nástrojem 
JESSICA v regionu NUTS II SV bude pravděpodobně odlišná u každého individuálního projektu. Nastavení 
adekvátní úrokové míry, patří mezi významné úkoly managementu Fondu městského rozvoje (UDF). Úroková 
míra by měla reflektovat lokální specifika a dostupnost financování. Zároveň by ovšem neměla být natolik 
nízká, aby představovala formu veřejné podpory. 

11 V této souvislosti je vhodné zmínit, že při financování projektu skrze nástroj JESSICA by bylo v principu 
možné vyhnout se nutnosti skupování pozemků založením sdružení právnických osob, do níž by město i další 
vlastníci vložili předmětné pozemky. Projekt by poté měl charakter PPP, kde část investičních nákladů by mohla 
být pokryta financováním ze strany fondu městského rozvoje. V této analýze, založené na existující studii 
proveditelnosti, je nicméně předpokládáno bezplatné poskytnutí pozemků ze strany obce. 
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projekt, který převyšuje finanční možnosti obce. Přepokládá se, že investorem a provozovatelem lázní 
bude soukromý investor. Obec je ochotna investorovi poskytnout pozemky nutné pro výstavbu komplexu. 
Dle studie proveditelnosti se jedná se o lázeňský komplex, který poskytne 400 lůžek, moderní lázeňské  
a wellness služby. Doba realizace výstavby je 3 roky.  

Rozvoj lázeňství a wellness služeb má vysoký ekonomický potenciál v souvislosti s růstem životní úrovně 
v ČR a okolních zemích. Dalším významným faktorem ovlivňujícím poptávku po těchto službách je 
změna demografické struktury ČR i okolních zemí (stárnutí obyvatelstva). 

Mezi cíle tohoto projektu patří:  

► Obnovení provozu lázní se statusem certifikovaného lázeňského místa.  

► Výstavba moderního lázeňského komplexu na evropské úrovni.  

► Zajištění nových kapacit pro léčbu civilizačních chorob v ČR (např. nemoci oběhové soustavy).  

► Zvýšení dostupnosti zdravotních, sociálních, lázeňských a relaxačních služeb i pro občany obce  
a celého regionu. V obci žije cca 20 tis. obyvatel, ve spádové oblasti regionu 50 - 80 tis. obyvatel. 

► Posílit turistický potenciál regionu.  

► Posílit kulturně-společenský život. 

► Vytvořit nová kvalifikovaná pracovní místa – projekt má potenciál vytvoření 140 nových pracovních 
míst (včetně specializovaného zdravotnického personálu). Dle počtu zaměstnanců by lázeňský 
komplex patřil do skupiny 15 největších zaměstnavatelů v obci. Potenciál vytvoření dalších pracovních 
míst v navazujících službách. 

► Zvýšit ekonomickou úroveň regionu a podpořit nové podnikatelské aktivity.  

Obec má vypracovaný Integrovaný plán rozvoje města. Jedná se o „nepovinný“ IPRM, kde obnova lázní 
patří mezi priority rozvoje města. Vypracovaná IPRM má vazbu na následující rozvojové dokumenty: 
Strategické obecné zásady Společenství, Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Národní strategický 
preferenční rámec 2000 – 2013, ROP NUTS II SV 2007 – 2013, Strategie rozvoje Královéhradeckého 
kraje 2007 – 2015, Strategický plán rozvoje regionu a Územní plán obce pro období do roku 2010. 
Problematika lázeňství je detailněji zkoumána v posledních dvou jmenovaných dokumentech. Obnova 
lázeňství patří mezi priority Strategického plánu rozvoje regionu a je zahrnuta do územního plánu. 

Jedná se o projekt s významnými pozitivními socio-ekonomickými dopady na celý region. Mezi rizika 
spojená s realizací projektu můžeme zařadit nižší obsazenost než plánová, nadhodnocení finančního 
potenciálu návštěvníků lázní. 

Lázeňský komplex bude poskytovat tři základní druhy léčebné péče – péči preventivní, péči o chronicky 
nemocné pacienty a následnou rehabilitační péči. Celkem lázeňský komplex poskytne 400 lůžek v 200 
pokojích. Lázeňský komplex bude poskytovat ubytování různých kategorií, včetně bezbariérových pokojů. 

Lázeňský komplex lze rozdělit do následujících částí: ubytování, lázeňství a wellness, bazén a sauna, 
stravování, zdravotnické služby, fitness a beauty, a parkování.  

Graf č. 6 

Struktura investičních nákladů 
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Ekonomické předpoklady modelu  

► Investiční náklady – 1,3 mld. Kč12 

Investiční náklady se skládají z rozpočtu stavebních nákladů a veškerého technologického vybavení. Do 
investičních nákladů jsou také zahrnuty náklady na technickou dokumentaci, správu a dozor během 
výstavby.  

► Provozní náklady – 147 mil. Kč / rok 

► Tržby – 201 mil. Kč / rok 

Provozní náklady a tržby jsou stanoveny na úrovni 65 % využití všech služeb lázeňského komplexu.13 
Pro zjednodušení byly stanoveny průměrné ceny služeb, nebyla tedy prováděna cenová diferenciace 
(např. rozdílné ceny za ubytování, či rozdílné ceny pro samoplátce a zdravotní pojišťovny u lázeňských 
služeb).  

Modelová struktura kapitálu 

Tabulka č. 10 

 v mil. Kč Podíl v % 

Vlastní kapitál14 129 10 

Úvěr z UDF 713 55 

Dotace 454 35 

Investiční náklady 
celkem 1 298 100 

 

Finanční výsledky15 

► Úvěr poskytnutý Fondem městského rozvoje (UDF) je splacen po 16 letech od počátku realizace 
projektu (následující graf zobrazuje finanční toky z pohledu UDF, v případě příjemce JESSICA úvěru 
se jedná o zrcadlový graf). 

► IRR soukromého investora 19,7 %, návratnost 11 let16. 

                                                

12 Jedná se dle článku 39 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o tzv. „Velký projekt“. V případě velkého projektu 
poskytuje členská stát nebo řídící orgán Komisi informace, které jsou obsaženy v článku 40 téže směrnice.  
Obdobně rozsáhlé projekty vyžadují adekvátní přípravu a silné projektové řížení.  

13 Míra vytíženosti kapacit lázní vychází ze studie proveditelnosti, která byla k tomuto projektu v minulosti 
zpracována. 

14 Podíl vlastního kapitálu obecně reflektuje více faktorů. Jedná se zejména o typ projektu, bonitu žadatele  
a rizikovost projektu. Banka ke každému projektu přistupuje individuálně, v tomto případě je klíčové, jakým 
způsobem bude bankou zohledněna dotační část financování.  

15 Jedná se pouze o jeden ze scénářů financování, který vychází ze studie proveditelnosti, která byla k tomuto 
projektu zpracována. 

16 Vnitřní výnosové procento (IRR) odpovídá finančním výsledkům ze studie proveditelnosti, která byla  
k tomuto projektu v minulosti zpracována. 
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Graf č. 7 

Finanční toky z UDF 

4.2.2. Koupaliště 
Jedná se o rekonstrukci letního koupaliště, které bylo zřízeno v obci s cca 16 tis. obyvatel již před více jak 
70 lety. Koupaliště se nachází v širším centru města s dobrou dopravní dostupností městskou hromadnou 
dopravou. Koupaliště je ve velmi špatném technickém stavu, který neodpovídá standardním hygienickým 
předpisům. Technologie bazénu je zastaralá, postrádá filtrační a čistící systém. Koupaliště bylo  
v posledních 6 letních sezónách otevřené, ovšem pouze jako relaxační zóna – koupání v bazénu bylo 
pouze na vlastní riziko návštěvníka. Obec postrádá jiné letní (ať již umělé či přírodní) koupaliště. Místní 
občané jsou nuceni za letním koupáním dojíždět do okolních obcí, případně relaxují u přírodních vodních 
zdrojů v okolí obce. Nedostatek sezónního volnočasového vyžití je dlouhodobě kritizován občany města. 
Zastupitelstvo obce se proto rozhodlo na základě požadavků obyvatel, že zrekonstruuje stávající 
historické letní koupaliště, a to s využitím moderních technologií čištění a ohřevu vody. 

Hlavním cílem projektu je tedy rekonstrukce koupaliště, které v sobě integruje zajištění relaxačních  
a odpočinkových aktivit pro místní obyvatele i návštěvníky obce, čímž zvýší kvalitu života a atraktivitu 
tohoto historicky spádového centra zdejší hustě osídlené oblasti (cca 50 tis. obyvatel). Koupaliště doplní 
a rozšíří stávající nabídku sportovních aktivit tak, aby ji mohli využívat všichni občané bez rozdílu věku. 
Vybudováním nové infrastruktury bude podpořen ekonomický rozvoj města a to prostřednictvím 
navazujících služeb, se kterými je v projektu počítáno. Dle předkladatele projektu povede rekonstrukce 
koupaliště k dalšímu pozitivnímu rozvoji města, ale i z blízkého okolí, čímž se zabrání odlivu obyvatel  
z této oblasti do větších měst. Projekt zároveň vytvoří 20 sezónních pracovních míst. 

Projekt je v souladu s pravidly ROP SV a byl předložen ve výzvě v rámci prioritní osy 2 Rozvoj městských 
a venkovských oblastí, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, operační cíl Regenerace a revitalizace 
městského prostředí. Projekt byl schválen zastupitelstvem a je v souladu s územním plánem města.17  

Pro modelové použití nástroje JESSICA byla analyzována žádost o dotaci z ROP SV, Studie 
ekonomického hodnocení projektu „Rekonstrukce koupaliště“ a položkový rozpočet stavby. 

Celkové výdaje projektu byly stanoveny ve výši 215 mil. Kč vč. DPH.18 Do této částky byly zahrnuty 
způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu. Způsobilé výdaje ve výši 164 mil. Kč jsou složeny převážně ze 
stavebních nákladů a nákladů na technologie. Bazénová technologie (čištění a ohřev vody) je 
zakalkulována v ceně 55,4 mil. Kč. Nezpůsobilé výdaje ve výši 50,6 mil Kč představují náklady na 

                                                

17 Projekt byl schválen a je realizován v rámci oblasti podpory 2.2 Regionálního operačního programu NUTS II 
SV. Lze tedy předpokládat, že projekt splnil předpoklady globálních a specifických cílů ROP, včetně souladu  
s principy udržitelného rozvoje. 

18 V cenách roku 2007. 
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doprovodné aktivity – stravovací zařízení, půjčovna loděk, hřiště na tenis a beach volejbal, příjezdová 
komunikace a DPH ze způsobilých výdajů. 

Ekonomické předpoklady modelu 

► Investiční náklady 177 mil. Kč 

Investiční náklady obsahují demolici stávajícího zařízení, výkopové práce, technologii ohřevu a čištění 
vody, povrchové úpravy, technickou dokumentaci a náklady na stavební dozor. Nezpůsobilé výdaje 
projektu nebyly do kalkulace zahrnuty. Doba realizace projektu je 3 roky. 

► Provozní náklady 1 694 tis. Kč / rok 

Nejvýznamnější položkou nákladů na provoz jsou osobní náklady následované náklady na elektrickou 
energii, náklady na vodné a stočné, náklady na údržbu bazénové technologie a ostatní provozní náklady.  

► Tržby 4 801 tis. Kč / rok 

Jediným výnosem, který vstupuje do tržeb, je vybrané vstupné. Kalkulace tržeb vychází z odhadované 
poptávky po službách koupaliště a vlastní kalkulace cen vstupného. Cena vstupného byla upravena do 
výše odpovídající cenám podobných koupališť v ČR. Nově kalkulovaná cena vstupného také více 
reflektuje vysoké náklady na rekonstrukci a použité moderní technologie. Výši tržeb významně ovlivňují 
meteorologické podmínky. Očekává se tedy vysoká volatilita u této položky, která může negativně ovlivnit 
schopnost dostát závazkům z nástroje JESSICA.   

Modelová struktura kapitálu 

Tabulka č. 11 

 v mil. Kč Podíl v % 

Vklad obce 17,7 10 

Úvěr z UDF 26,5 15 

Dotace 132,8 75 

Investiční náklady 
celkem 177 100 

 

Finanční výsledky 

► Úvěr poskytnutý Fondem městského rozvoje (UDF) je splacen po 17 letech od počátku realizace 
projektu (následující graf zobrazuje finanční toky z pohledu UDF, v případě příjemce JESSICA 
financování se jedná o zrcadlově zobrazený graf).  

► IRR vkladu obce je 7,8 %, návratnost 19 let. 

 
Graf č. 8 

Finanční toky z pohledu UDF 
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4.2.3. Zdravotnické vybavení 
Cílem tohoto projektu je zřídit pracoviště magnetické resonance jako součást rentgenologického oddělení 
městské nemocnice. Nemocnice má statut příspěvkové organizace a zřizovatelem je obec. Jedná se  
o městskou nemocnici v obci, která patří mezi 10 největších obcí regionu NUTS II SV dle počtu 
obyvatel.19  

Nemocnice uvažovala o zakoupení magnetické resonance již v minulosti, proto v průběhu poslední 
rekonstrukce upravila interiéry pro budoucí pracoviště magnetické rezonance. Projekt tedy nevyžaduje 
zásadní stavební úpravy. Oddělení rentgenologie je vybaveno nejmodernějšími přístroji, včetně 
počítačové tomografie (tzv. CT). V regionu je nedostatečný počet těchto zařízení. Pacienti proto musí 
dojíždět do vzdálenějších míst, kde objednací lhůty jsou v časovém horizontu od 1 do 3 měsíců.  

Magnetická resonance má ze všech zobrazovacích přístrojů nejkvalitnější kontrast tkání při nejnižší 
úrovni ionizujícího záření. V porovnání s CT mají kontrastní látky používané při vyšetření magnetickou 
resonancí méně nežádoucích účinků. Vyšetření je tedy vhodnější např. pro mladé ženy (ve fertilním 
věku), onkologické pacienty a děti. Pro pacienty s následujícími závažnými onemocněními je magnetická 
resonance nenahraditelná, a to z důvodu rychlé a přesné diagnostiky: 

► Infekční onemocnění mozku, míchy a kloubů; 

► Krvácení do mozku a mozkové infarkty; 

► Roztroušená skleróza; 

► Zhoubné nádory měkkých tkání (játra, slinivka břišní, ledviny, tlusté střevo, prostata, gynekologické 
orgány); 

► Srdeční infarkty; 

► Poškozené vazů a menisků velkých kloubů; 

► Výhřezy plotének páteře. 

Potřebnost tohoto přístroje vyplývá také z koncepce České radiologické společnosti. Tato koncepce 
udává optimální poměr ve výši 1 magnetická rezonance na 250 tis. obyvatel. V daném kraji je tento 
ukazatel 430 tis. obyvatel na jednu magnetickou resonanci. 

Zakoupení magnetické resonance je v souladu s následujícími dokumenty:  Akční plán města (opatření  
č. 4.2 Zdravotnictví, specifický cíl 4.2.1, akce: „Pořídit a instalovat diagnostické zařízené pracující na 
principu magnetické resonance (1,5 – 2 Tesla), Strategický plán města (specifický cíl: „Realizace 
rozvojového plánu nemocnice“). Program rozvoje kraje, ROP NUTS II SV a Národní rozvojový plán.  

Ekonomické předpoklady modelu 

► Předpokládaná životnost magnetické resonance je 10 let. Záruční servis je poskytován v průběhu 
prvních 6 let používání přístroje. Náklady na rozšíření servisní záruky na 10 let jsou obsaženy  
v investičních nákladech. 

► Celkové investiční náklady – 44,6 mil. Kč 

► Investiční náklady technologie (obsahuje magnet, stínící systém, cívky, chlazení, faradayovu klec 
pro odstínění pracoviště a software) – 34,7 mil. Kč 

► Náklady na stavební úpravy – 9,9 mil. Kč  

                                                

19 Projekt byl schválen a je realizován v rámci oblasti podpory 2.2 Regionálního operačního programu NUTS II 
SV. Lze tedy předpokládat, že projekt splnil předpoklady globálních a specifických cílů ROP, včetně souladu  
s principy udržitelného rozvoje. 
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► Kapacita obdobného pracoviště v regionu je 5 tis. vyšetření za rok.  

► Průměrná cena za vyšetření dosahuje částky 5 300,- Kč za předpokladu 0,95 Kč / bod.  

► Provozní náklady – 8,4 mil. Kč / rok, nejvýznamnější položky jsou náklady na elektřinu a osobní 
náklady (3,5 osob odborného zdravotnického personálu). 

► Celkové výnosy – 26,7 mil. Kč 

► Kalkulace výnosů je stanovena dle příjmů za provedené výkony dle vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami, v aktuálním znění, a vyhlášky č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnot bodu.  

Kapitálová struktura  

► Úvěr z UDF – 44,6 mil Kč, tj. 100 % 

Finanční výsledky 

► Úvěr z UDF je splacen po 4 letech od počátku realizace projektu (následující graf zobrazuje finanční 
toky z pohledu UDF, v případě příjemce JESSICA financování se jedná o zrcadlově zobrazený graf). 

Graf č. 9 

Finanční toky z pohledu UDF 

 

4.2.4. Závěry vyvozené z modelování 
Projekty financované prostřednictvím úvěrů JESSICA musí být provozně ziskové, proto zde kromě jiných 
hledisek hraje významnou roli kvalitní podnikatelský záměr, který má tržní potenciál v kontextu plánů 
udržitelného rozvoje měst. Hlavní prioritou projektů předkládaných do uvedených oblastí podpory ROP 
SV ovšem není finanční návratnost ale celkový socio-ekonomický přínos, což může v mnohých případech 
výrazně omezit či úplně eliminovat schopnost projektů generovat provozní zisk.  

JESSICA je specifickým nástrojem finančního inženýrství, a jak vyplývá i z výše prezentované analýzy 
modelových projektů, jeho využití pro financování projektů z ROP SV nelze očekávat plošně, ale spíše  
v případě konkrétních, pečlivě vybraných a realizovaných projektů, které generují jak socio-ekonomické 
přínosy, tak i finanční návratnost. Mnohdy lze navíc očekávat, že projekty během svého životního cyklu 
nevytvoří příjmy v takové výši, aby byly pokryty veškeré investiční náklady. Proto bude nutné odpovídající 
část investičních nákladů i nadále spolufinancovat prostřednictvím dotačních prostředků. Pouze 
zvýhodněné úvěrování se v tuto chvíli nejeví jako dostatečně atraktivní. 

V projektech předložených se žádostí o dotaci z ROP i jinde mimo tuto množinu lze ovšem nalézt  
i specifické případy investic, které lze plně financovat nástrojem JESSICA a tímto způsobem efektivně 
podpořit rozvoj regionu ve vybraných oblastech.  

  

-50    

-40    

-30    

-20    

-10    

-

10    

20    

1 2 3 4

v 
m

ili
on

ec
h 

Kč

úroky

splátky úvěru

roky



 

 

 

Strana 35 Evropská investiční banka 

5. Návrh struktury implementace nástroje 
JESSICA 

Návrh implementační struktury vychází z terénních šetření, znalosti regionu NUTS II SV, zohlednění 
postupů implementace v ČR a dalších zemí EU a platné legislativy.  

U všech tří variant je Fond městského rozvoje (dále jen „UDF“), potažmo Holdingový fond (dále jen „HF“) 
samostatnou právnickou osobou, nezávislou na svém zřizovateli, nebo ve formě oddělené finanční 
jednotky v rámci stávající finanční instituce. Tato právní, respektive účetní, subjektivita je vyžadována 
článkem č. 43 Nařízení Komise (ES) 1828/2006, respektive Nařízením Komise (ES) 846/2009. Od právní 
formy UDF/HF se dále odvíjí vnitřní organizační struktura fondu. 

U všech tří implementačních variant se počítá s následující finanční strukturou: 

► 85% prostředků vložených do UDF, resp. HF, bude poskytnuto z ERDF (vklad do fondu činí RR SV, 
předfinancováno skrze pravidelnou dotaci poskytnutou RR SV Ministerstvem pro místní rozvoj (dále 
jen „MMR“), následně certifikováno Ministerstvem financí a propláceno Evropskou komisí v souladu  
s čl. 78(6) nařízení 1083/2006); 

► 7,5% vkladu do JESSICA fondu bude představovat příspěvek ze státního rozpočtu (vklad do fondu 
činí RR SV, příspěvek státního rozpočtu je RR SV poskytnut Ministerstvem pro místní rozvoj); 

► RR SV 7,5% vkladu do JESSICA fondu bude muset být zajištěno z jiných veřejných zdrojů (např. 
vkladem ze strany krajů nebo měst).  

Finanční struktura Fondu městského rozvoje může být doplněna o další finanční prostředky, např. 
soukromých investorů, bank a dalších finančních institucí. Dá se ovšem předpokládat, že tyto dodatečné 
finanční prostředky budou spíše spolufinancovat samotné projekty než je přímo investovat do Fondů 
městského rozvoje. Zároveň můžeme uvažovat i o nefinančních vkladech do fondu ve smyslu např. 
pozemků a nemovitostí (brownfields). 

Metodika identifikace projektů vhodných pro nástroj JESSICA by měla být součástí obchodního plánu 
UDF.20 Tato metodika by měla obsahovat způsoby hledání a nástroje hodnocení projektů. Součástí 
metodiky by měly být i pravidla spolupráce s regionálními orgány, způsob odborné podpory a konzultací 
poskytovaných těmto orgánům.  

Projekty vhodné pro financování prostřednictvím nástroje JESSICA, tedy zaměření budoucího UDF, by 
mělo být součástí obchodního plánu UDF. Portfolio projektů UDF by mělo reflektovat specifika tohoto 
finančního nástroje i individuální potřeby regionu NUTS II SV, jako příklady zaměření lze uvést revitalizaci 
brownfields či zlepšování občanské vybavenosti. Nástroj JESSICA představuje velmi úzce profilovaný 
nástroj financování městského rozvoje a tomu by mělo odpovídat i budoucí portfolio projektů 
financovaných z UDF. Posun od dotačního financování k financování prostřednictvím nástroje JESSICA 
předpokládá změnu v uvažování o výběru a podpoře projektů regionálního rozvoje. Jedná se o zcela 
odlišný přístup než v případě dotačního financování z ROPu.  

Náklady na řízení Fondu městského rozvoje (UDF) nemají dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ročně 
přesáhnout průměrnou hodnotu 3 % z kapitálu vloženého do UDF. Náklady na řízení Holdingového fondu 
(HF), je-li zřízen, nemají dle téhož nařízení ročně přesáhnout průměrnou hodnotu 2 % z kapitálu 
vloženého do HF. 

                                                

20 Obchodní plán je definován článkem č. 43 Nařízení Komise č. 1828/2008. Hodnocení předloženého 
obchodního plánu by mělo být součástí výběrového řízení na management fondu. 
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5.1. Implementační varianta I 
Jedná se o variantu jednoho UDF na úrovni celého regionu NUTS II SV. Následující text popisuje role 
klíčových účastníků implementace. 

 
Regionální rada SV 

Regionální rada SV (dále jen „RR SV“) je zodpovědná za řízení a implementaci nástroje JESSICA  
v regionu NUTS II SV. RR SV rozhodne o vyčlenění části finančních prostředků ze svého aktuálního 
operačního programu a jejich přesunutí ve prospěch financování prostřednictvím nástroje JESSICA. 
Následně zřídí UDF, ve kterém je na základě řádného výběrového řízení jmenován management fondu 
(dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). Management fondu může být vybrán před nebo po 
zřízení UDF, v návaznosti na právní statut UDF. RR SV taktéž definuje interní pravidla, kterými se fond 
bude řídit při investicích do vybraných projektů na základě schválení ze strany investiční rady fondu. 
Pravidla fondu musí být v souladu s příslušnou legislativou, zejména s pravidly strukturálních fondů. 
Regionální rada zřizuje UDF jako samostatnou právnickou osobu (více viz. Nařízení Komise (ES) 
1828/2006), respektive jako samostatnou jednotku ve stávající finanční instituci s odděleným účetnictvím.  
UDF je zřízen podpisem dohody o financování v souladu s čl. 43(3) Nařízení Komise 1828/2006.  

Fond městského rozvoje (UDF) 

Fond je samostatnou právnickou osobou, která byla založena Regionální radou za účelem řízení 
finančních prostředků z nástroje JESSICA, respektive oddělenou finanční jednotkou v rámci stávající 
finanční instituce. V regionu NUTS II SV je zřízen pouze jeden fond, který spravuje prostředky pro 
všechny tři kraje z NUTS II SV. Pro každý kraj jsou vyčleněny investiční prostředky. Tyto prostředky jsou 
rozděleny pouze účetně, nikoliv fakticky. 

Fond zajišťuje následující činnosti:  

► Propaguje nástroj JESSICA pro potenciální investory a zároveň poskytuje poradenství; 

► Vyhledává potenciální projekty; 

► Zajišťuje finanční operace mezi UDF a příjemci úvěru JESSICA; 

► Monitoring projektů a příprava průběžných zpráv pro investiční radu a RR SV. 

Investiční rada fondu 

Investiční rada představuje řídící orgán fondu.  Členy investiční rady jsou zástupci RR SV, případně další 
externě jmenovaní odborníci, zástupci krajů, měst či jiných regionálních institucí. Počet členů investiční 
rady a hlasovací práva budou definovány v zakládajících dokumentech fondu a v dohodě o financování 
uzavřené s RR SV. Investiční rada fondu schvaluje veškeré strategické dokumenty a metody pro výběr 
projektů vhodných pro nástroj JESSICA. Investiční rada taktéž schvaluje vyhlášení výzev a následné 
rozhodnutí o poskytnutí financování prostřednictvím nástroje JESSICA. 

RRSV

Management

UDF
PAK HKK LBK

projekty projekty projekty

Investiční rada



 

 

 

Strana 37 Evropská investiční banka 

Management fondu 

Jedná se o výkonný orgán fondu – zajišťuje veškeré provozní činnosti, mezi které můžeme zařadit 
vypracování strategie fondu, vyhlášení a zpracování výzev, analýza předložených žádostí – prověření 
finanční návratnost projektu, bonity žadatele, ověření finančních záruk, tvorba podkladů pro rozhodovací 
proces Investiční rady a monitoring projektů. Management fondu bude vybrán na základě výběrového 
řízení (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) po zřízení UDF v případě, že se jedná  
o samostatnou právnickou osobu. V případě kdy UDF je oddělenou součástí finanční instituce, je 
management vybrán před uzavřením dohody o financování. Tato druhá varianta platí za předpokladu, že 
finanční instituce je manažerem UDF. Činnost fondu lze rozdělit na „administrativní část“ a „finanční část“. 
Činnost fondu tedy může zajišťovat buď jeden subjekt, nebo alternativně „administrativní část“ činností 
fondu zajistí RR SV ze svých zdrojů (Úřad Regionální rady SV) a pouze „finanční část“ bude zajišťovat  
z externích zdrojů (např. banka vybraná na základě výběrového řízení). 

Mezi nevýhody této implementační struktury patří relativní časová zdlouhavost. Finanční prostředky  
z EDRF budou přesunuty do UDF až po zřízení UDF a podpisu smlouvy mezi RR SV a UDF či jeho 
managementem. 

5.2. Implementační varianta II 
Jedná se o identickou variantu k variantě I, ovšem s tím rozdílem, že pro každý kraj z regionu NUTS II SV 
je vytvořen samostatný fond městského rozvoje. RR SV založí tři samostatné fondy, ke kterým na 
základě řádného výběrového řízení vybere management fondu. Každý z fondů spravuje finanční 
prostředky pouze pro výzvy/projekty z jednoho kraje. V investiční radě fondu by tedy kromě zástupce RR 
SV mohl být i zástupce kraje, pro který je UDF zřízen. Pravomoci investiční rady a managementu UDF 
jsou identické jako ve variantě I. 

Mezi další důvody, které mohou vést k založení většího počtu UDF, patří i využití finančních prostředků  
z rozdílných operačních programů, pro která platí i odlišná pravidla pro alokaci. Toto tematické rozdělení 
dle původního operačního programu by profilovalo nově vzniklé fondy a jejich pravidla financování (dle 
dohody o financování). 

 
Mezi výhody této implementační struktury patří větší důraz na přiblížení fondů krajům.  

Mezi nevýhody lze zařadit vyšší poplatky za řízení tří samostatných fondů, vyšší administrativní náklady 
vyplývající z existence tří samostatných fondů pro RR SV a stejně jako v případě Varianty I i relativní 
časová zdlouhavost.  
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5.3. Implementační varianta III 
Jedná se variantu doplnění o samostatný finanční a organizační prvek „Holdingový fond“, který působí 
jako prostředník mezi RR SV a UDF. 

 

Specifika Varianty III 

Holdingový fond může být zřízen jako samostatná právnická osoba, nebo jako oddělená finanční jednotka 
v rámci finanční instituce.21 Holdingový fond dočasně drží prostředky vložené RR SV, popřípadě 
prostředky dalších spoluzakladatelů HF. Prostředky uložené v HF jsou v období mezi přesunem 
prostředků z ERDF do UDF úročeny. Hlavním úkolem HF je především vybrat v regionu vhodný 
management (správce) Fondu/Fondů městského rozvoje (UDF), do nichž by následně mohly být 
prostředky HF investovány. Holdingový fond za tímto účelem vypisuje výběrové řízení. V případě HF 
zřizovaných pod správou EIB je toto výběrové řízení vypisováno nikoli dle národního práva, ale dle 
pravidel EIB. Po analýze nabídek předložených potenciálními správci UDF, v nichž klíčovým prvkem je 
navržený obchodní plán (nebo jiný vhodný dokument) UDF předkládá management HF návrh investiční 
radě HF. Členové investiční rady HF jsou jmenováni řídícím orgánem, tedy RR SV. Samotné rozhodnutí 
o výběru správce UDF je v kompetenci investiční rady a na jeho základě následně management HF 
sjednává tzv. operační smlouvu mezi HF a UDF. Operační smlouva opět podléhá schválení investiční 
radou HF. Po podpisu smlouvy mezi UDF a HF pak HF investuje do UDF prostředky HF, a to buď  
v celkové výši, či postupně dle stavu jednotlivých vybraných projektů. Management HF průběžně 
monitoruje činnosti UDF a podává zprávy řídícímu orgánu.  

I v této variantě náleží klíčová role Fondu městského rozvoje (UDF) v procesu implementace, který je 
zaměřen na region a funguje jako zprostředkovatel financování jednotlivých projektů. UDF zpracovává  
a vyhlašuje výzvy k předkládání projektů, poskytuje poradenství potenciálním předkladatelům, aktivně 
stimuluje přípravu projektů a provádí finanční analýzu projektů. Rozhodovací mechanismy UDF, včetně 
případného zapojení veřejných orgánů, jsou popsány v operační smlouvě mezi HF a UDF. Mezi hlavní 
činnosti HF patří výběr kvalitního manažera UDF, nastavení smluvních podmínek mezi HF a UDF  
a dohled činností UDF. Hlavní rolí UDF je zajistit včasné a správné investování do projektů městského 
rozvoje při dosažení maximálního socio-ekonomického přínosu a žádoucí finanční návratnosti. 

Varianta se zapojením Holdingového fondu umožňuje nejrychlejší přesunutí finančních prostředků  
z operačního programu do JESSICA fondu. Tento včasný přesun může stimulovat potenciální správce 
UDF k vypracování obchodních plánů a potenciální nositele finančně návratných projektů k přípravě 
těchto projektů. Zároveň rychlé vytvoření Holdingového fondu otvírá prostor pro alokaci nevyčerpaných 

                                                

21 V praxi existuje k 12.7.2010 v Evropě 15 JESSICA holdingových fondů, z nichž 14 je zřízeno jako oddělený 
finanční blok uvnitř EIB, která tyto HF také spravuje, a zbývající HF je zřízen jako oddělený finanční blok v rámci 
estonské národní finanční instituce KredEx. 
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prostředků z operačních programů, pro které již nebyly vypsány výzvy, potažmo navrácené finanční 
prostředky od příjemce dotace. Z časového hlediska se tak zajistí dodržení pravidla N+2, resp. N+3. Mezi 
další výhodu této varianty lze zařadit jednodušší proces výběru a monitorování Fondu městského rozvoje 
z pohledu RR SV. 

Zda bude převod prostředků do fondu JESSICA (ať již v případě HF či UDF) fungovat jako katalyzátor k 
přípravě projektů generující příjmy, závisí na faktu, zdali v regionu takovéto projekty, generující 
dostatečné příjmy, vůbec existují. Tato studie identifikovala řadu oblastí a typových projektů, u kterých lze 
předpokládat schopnost vytvoření životaschopného projektu s jistou finanční návratností. Netřeba ovšem 
dodávat, že práce na přípravě projektu začínají už dříve, nejpozději v okamžiku, kdy padne rozhodnutí o 
vyčlenění části zdrojů z ROPu, které budou využity k návratovému způsobu financování.  

V případě varianty III umožňují pravidla strukturálních fondů jmenovat EIB jako manažera HF bez 
výběrového řízení. Protože se jedná o finanční instituci EU operující nikoli za účelem dosažení zisku, 
poskytuje EIB řídícím orgánům služby správce HF pouze na bázi skutečných nákladů. 

5.4. Návrh optimální implementační struktury pro NUTS II SV 
Na základě vlastních šetření se jeví jako nejvýhodnější kombinace Varianty I a Varianty III. Implementace 
by měla být rozdělena na dvě samostatné, ovšem současně provázané etapy. 

V rámci urychlení přesunu finančních prostředků z ERDF založí RRSV Holdingový fond, kde bez 
výběrového řízení jmenuje EIB do pozice manažera fondu (Varianta III). Do investiční rady Holdingového 
fondu budou jmenováni zástupci RR SV a další zástupci krajů. RR SV si tak zajistí, že prostředky  
z nevyčerpaných strukturální fondů, stejně tak vrácené finance od příjemců, zůstanou jako dostupné 
finanční zdroje v regionu NUTS II SV. EIB vypíše výběrové řízení na pozici správce (provozovatele) 
Fondu městského rozvoje. Toto výběrové řízení nebude vypsáno dle českého práva, nýbrž dle interních 
pravidel EIB. Vybraný subjekt bude následně předložen ke schválení investiční radě HF. Pokud investiční 
rada navržený subjekt schválí, je mezi Holdingový fondem a UDF uzavřena tzv. operační smlouva. Tato 
smlouva také podléhá schválení ze strany investiční rady. Po podpisu smlouvy mezi UDF a EIB pak EIB 
investuje do UDF prostředky HF. UDF bude sídlit v regionu a bude zajišťovat investice do jednotlivých 
projektů. UDF může být zčásti personálně obsazen kvalifikovanými pracovníky URR SV, část činnosti 
UDF může být případně zajišťována bankou.  

Po skončení úvodní fáze implementace JESSICA RR SV vyhlásí řádné výběrové řízení, ve kterém 
vybere nového správce Holdingového fondu, nebo rozhodne o ukončení činnosti Holdingového fondu  
a zachování pouze UDF (Varianta I), přičemž pohledávky HF vůči UDF by byly převedeny na RR SV 
nebo na jiný kompetentní orgán. Zároveň může být uvažována i Varianta II, kdy budou zřízeny nové UDF 
na úrovni každého kraje. V této fázi již nehrozí časová prodleva pro alokaci dodatečných finančních 
prostředků. V úvodní fázi implementace bude navíc dostatečně využita technická pomoc a know-how 
EIB. 
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6. Návrh akčního plánu 
Následující seznam popisuje hlavní kroky pro implementaci nástroje JESSICA v regionu NUTS II SV. 
Jednotlivé kroky jsou řazeny chronologicky, ovšem některé z nich lze provádět souběžně či v jiném 
pořadí: 

► Výbor Regionální rady SV schválí přesun/alokaci finančních prostředků z určitých oblastí podpory 
ROP SV do budoucího JESSICA fondu;  

► RR SV si zajistí kapitálovou účast České republiky ve výši 7,5 % v budoucím JESSICA fondu;  

► RR SV si zajistí zbývajících 7,5 % prostředků, které musí být poskytnuto z jiných veřejných zdrojů 
(například vkladem ze strany krajů nebo měst); 

► RR SV rozhodne o implementační struktuře; 

► RR SV uzavře dohodu o financování s managementem UDF, resp. s managementem HF;  

► RR SV požádá Evropskou komisi o průběžnou platbu z ERDF; 

► Dojde k úpravě podmínek pro regionální podporu (např. definování podmínek pro IPRM); 

► Zahájení činnosti UDF; 

► Vyhlášení prvních výzev, konzultace s potenciálními žadateli, příjem a vyhodnocování žádostí.  

Úvodním krokem k implementaci nástroje JESSICA v regionu je rozhodnutí RR SV o přesunutí finanční 
alokace. V tuto chvíli není zřejmé, o jak velkou finanční částku se bude jednat. Zároveň si RR SV musí 
zajistit 15 % spolufinancování.  

V tomto kontextu je nutno podotknout, že vytvoření JESSICA fondu, nastavení jeho investiční strategie, 
výběr manažera i příprava případných souvisejících změn v ROPu by byly snáze proveditelné v případě 
jasného vyhrazení prostředků pro převod do JESSICA fondu než v případě, kdy by otázky objemu  
i zdroje prostředků k převedení do JESSICA fondu byly ponechány otevřené. Vedle organizační složitosti 
implementace založené na nejasném objemu prostředků je nutno vzít v potaz rovněž skutečnost, že 
využití prostředků vložených do JESSICA fondu v rámci ROPu je vázáno na podmínky konkrétní oblasti 
podpory, z níž byly prostředky do fondu převedeny (např. typy projektů a typy nákladů, které mohou být  
v té které oblasti podpory financovány). 

V této zprávě byly představeny tři různé implementační struktury a zároveň byla doporučena optimální 
varianta pro region NUTS II SV. Za rozhodnutí o formě implementační struktury je odpovědná RR SV.  
V implementační struktuře je nutné odlišit verzi s Holdingovým fondem a bez Holdingového fondu. 
Výhody implementační struktury s Holdingovým fondem jsou popsány ve variantě III implementační 
struktury. V případě, že bude rozhodnuto o zapojení Holdingového fondu pod správou EIB, není nutné  
k tomuto rozhodnutí vypisovat řádné výběrové řízení, což celý proces přesunu finančních prostředků 
urychlí. Na základě smlouvy o financování bude EIB vypisovat výběrové řízení na správce UDF  
a hodnotit nabídky (přičemž konečné rozhodnutí bude v kompetenci Investiční rady HF). V případě, že 
holdingový fond nebude zřízen, musí výběrové řízení na management UDF vyhlásit RR SV. 

Z časového hlediska lze odlišit variantu s Holdingovým fondem (varianta III) a variantu bez holdingového 
fondu – pouze s UDF (varianta I a varianta II). Pokud by byla zvolena varianta I nebo varianta II, lze 
očekávat, že výše uvedené kroky směřující k implementaci nástroje JESSICA lze realizovat v období od 
14 do 16 měsíců od schválení přesunu finančních prostředků do budoucího JESSICA fondu. V případě 
varianty III lze implementaci rozdělit do dvou etap. První etapou je podepsání dohody o financování  
s vybraným správcem Holdingového fondu, v případě doporučené varianty se jedná o EIB. Tato etapa 
může být uskutečněna v období do 2 měsíců od přijatého rozhodnutí. Následuje etapa výběru lokálního 
správce UDF. Jedná se proces, který podléhá interním pravidlům EIB a skládá se z několika částí (výzva 
k vyjádření zájmu, první fáze hodnocení, druhá fáze hodnocení, rozhodnutí o výběru). Dle zkušeností  
z realizace implementace nástroje JESSICA v NUTS II Moravskoslezko lze předpokládat, že EIB vybere 
správce UDF v časovém horizontu 10 – 12 měsíců. Celkově se tedy jedná o časovou úsporu v řádu 
pouze jednotek měsíců – 2 až 4 měsíce. Specifickou situaci by představovalo rozhodnutí, kdy by činnost 
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UDF vykonávala vyčleněná organizační složka Úřadu regionální rady SV, čímž by se doba výběru 
správce UDF významně zkrátila. 

Po úvodní fázi může dojít k revizi prvotního nastavení implementační struktury a případné optimalizaci 
organizační struktury. 
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