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A. Úvod 
 

JESSICA je program finančního inženýrství vzniklý z iniciativy EK a EIB za podpory CEB. Jejím cílem je 

podpora projektů v oblasti udržitelného rozvoje měst. JESSICA nepředstavuje nový zdroj finančních 

prostředků, ale nový způsob využití stávajících prostředků ze strukturálních fondů EU. 

 

V červenci 2009 byla společností PricewaterhouseCoopers ČR (PwC) dokončena studie možností 

implementace finančního nástroje JESSICA v regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Tato studie 

analyzovala některé právní otázky související s implementací instrumentu JESSICA v prostředí ČR, 

zkoumala v obecnější rovině existenci vhodných projektů v regionu Moravskoslezsko, rozpracovala několik 

variant implementační struktury a rovněž nastínila možné fungování fondů rozvoje měst (UDF). Vzhledem 

k prohlubujícímu se zájmu ze strany Regionu soudržnosti Moravskoslezsko o implementaci JESSICA, zadala 

EIB společnosti Contera Management s.r.o., zpracování studie navazující na evaluační studii zpracovanou 

PWC, která má za úkol ve větším detailu zhodnotit možné typy projektů městského rozvoje, které by bylo 

možné v rámci integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM), potenciálně financovat prostřednictvím 

finančního nástroje JESICA. Studie má rovněž poskytnout odpovědi na některé právní otázky týkající se 

toků finančních prostředků v rámci mechanismu JESSICA a právních forem UDF. 

 

Studie je rozdělena do dvou autonomních částí, které byly zpracovány na základě požadavku EIB. První 

část v odstavcích A-I (Úvodní zpráva) byla dokončena v listopadu 2009. Druhá část v odstavcích J – K byla 

dokončena v květnu 2010 a zabývá se především podrobnější analýzou právního a organizačního 

uspořádání fondu městského rozvoje (UDF) včetně návrhu způsobu jeho výběru a parametrů hodnocení. 

Zároveň tato druhá část studie hodnotí, jako příklady, tři potenciální projekty s různým způsobem 

financování, které by mohly být financovány UDF. S ohledem na nedostatek podkladů, zejména informací 

o příjmové straně projektů, se mohou použitá data lišit od skutečných dat ověřených průzkumem a 

zpracováním feasibility study a tyto příklady představují spíše vodítko ukazující principy fungování JESSICA 

projektů než detailní posouzení konkrétních projektů.     

 

Studie byla zpracována na základě komunikace se zástupci statutárních měst Ostrava, Opava, Karviná, 

Havířov a Frýdek Místek a dále za podpory zástupců RR MS a EIB. 

 

B. Rozvoj měst 

 

Zhodnocení situace v Moravskoslezském kraji 

 

Základní fakta a komentáře: 

 

�  Kromě zdrojů z operačních programů ERDF jsou prostředky na strategické městské investice 

omezené. – Kraj a města mají limitované možnosti financování svého rozvoje. Kromě standardních 
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příjmů měst a regionů jsou využívány zejména prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje 

(ERDF). Prostředky jsou investovány jak do projektů přímých (tam, kde je město nositelem a 

investorem projektu), tak do projektů nepřímých (nositelem je jiný subjekt, avšak projekt v souladu 

s integrovaným plánem městského rozvoje může napomoci dosažení krátkodobých nebo 

dlouhodobých cílů měst a regionů). Problém neexistence, případně omezené dostupnosti zdrojů 

může vést až k neúměrné míře zadlužení měst a k omezení možností dalšího rozvoje, a to i 

v případě zřejmého rozvojového potenciálu. 

 

 

� Plánování  – Města kladou důraz na sledování spíše krátkodobých cílů, které ale nemají hlubší vazbu 

na potřeby větších územních celků. Města jsou také pouze omezeně schopna reagovat na 

ekonomickými vlivy způsobené změny v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Často se např. 

ukazuje jako obtížné pružně přizpůsobit priority vyvíjející se situaci a nahradit již neaktuální projekty 

těmi akutněji potřebnými či zásadnějšími. 

 

� Úroveň projektového managementu ze strany samospráv. – Projektový management měst a 

regionu nedokáže díky malé provázanosti s podnikatelskou sférou dostatečně reagovat na aktuální 

potřeby a poptávku.      Územní rozvojové plány mnohdy neodpovídají současným cílům. 

Podnikatelská sféra prochází generačními obměnami, které samospráva jen obtížně následuje a její 

samotný projektový management není obvykle schopen připravovat podpůrné projekty řešící 

aktuální dění. 

 

� Zkušenosti s nástroji finančního inženýrství v oblasti rozvoje měst. – Nástroje finančního inženýrství 

nejsou městy a regiony v tuto chvíli téměř vůbec využívány, především z důvodu nedostatku 

produktů (programů), které by jim tyto nástroje umožnily využít. Většina projektů samosprávy není 

založena na principu návratnosti investic (projekty jsou zaměřeny na získávání dotací) a 

připravované projekty nejsou v tuto chvíli pro tento způsob financování uzpůsobeny.   

 

� Kooperace v rámci PPP. – Spolupráce měst a regionu se soukromým sektorem je v současnosti 

relativně omezená. V regionu jsou realizovány pouze dva významnější projekty typu PPP.V minulosti 

města spolupracovala se soukromým sektorem například při přípravě průmyslových zón, avšak 

řešena byla spíše nedeprimovaná, komerčně atraktivní a snadno připravitelná území bez větší míry 

rizika. Moravskoslezský kraj se ovšem vyznačuje množstvím deprimovaných lokalit v centrech měst 

nebo blízkém okolí, které by mohly být využívány ve spolupráci se soukromým sektorem. Soukromý 

sektor je vlastníkem velké části pozemků v deprimovaných územích a pouze koordinovaným a 

synergickým postupem spolu s městy a regionem mohou být brownfieldy regenerovány tak, aby 

bylo dosaženo obnovy a rozvoje měst a jejich funkcí.  
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B1. Priority rozvoje měst 
 

Obecné priority rozvoje moravskoslezských měst jsou:  

 

� zvýšení vzdělanosti lidí v aktivním věku 

� zvýšení konkurenceschopnosti regionu v rámci střední Evropy 

� zvýšení počtu vysoko- a středoškolsky vzdělaných lidí 

� podpora malého a středního podnikání 

� snížení nezaměstnanosti 

� zvýšení kvality života obyvatelstva, která je na nižší úrovni než ve většině ostatních regionů ČR. 

 

Priority měst jsou v tuto dobu také ovlivněny globální hospodářskou krizí a jejími vlivy na region jako 

takový. Prioritou se proto stává udržení zaměstnanosti a oblasti s tímto související (vzdělání, podpora 

podnikání, apod.).  

 

B2. Definice strategického plánu rozvoje měst  
 

Každé město má vypracován tzv. strategický plán rozvoje města, který vychází ze stanovených priorit 

rozvoje měst a počítá s přípravou projektů na podporu zvýšení konkurenceschopnosti regionu, zvýšení 

počtu podnikatelských subjektů, snížení nezaměstnanosti, zvýšení kvality dopravní infrastruktury, snížení 

počtu vzdělaných lidí opouštějících po ukončení studií region, zvýšení počtu strategických projektů 

souvisejících s výzkumem a vývojem nových technologií a přilákání vývojových špiček do regionu. Těmito 

intervencemi ze strany měst se má v budoucnu zvýšit atraktivita území pro podnikatele, zvýšit počet 

pracovních míst a v neposlední radě i příliv dalšího kapitálu, který by se měl postupně projevit ve zvýšené 

kvalitě života obyvatel i životního prostředí obecně. Strategické plány zatím jen zmiňují potřebu rozvoje 

alternativních zdrojů energie, které se zřejmě v budoucnu stanou jedním z pilířů strategického plánování 

rozvoje měst. I v této oblasti se nabízí možnost úzké spolupráce se soukromým sektorem. 

 

B3. Vazba strategického plánu na IPRM 
 

U větších měst zahrnuje struktura strategických městských dokumentů vedle „strategického plánu rozvoje 

města“ také jeden nebo více „integrovaných plánů rozvoje města“ (IPRM), které jsou v ČR nutnou 

podmínkou pro čerpání prostředků z několika oblastí podpory operačních programů. Vzhledem 

k pravidelné inovaci integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) se většina statutárních měst snažila 

implementovat do svých programů rozvoje většinu priorit uvedených ve výše popsaných strategických 

plánech rozvoje měst. Tyto priority pokrývají široké spektrum oblastí, které se dají shrnout do 

následujících bodů: 

- Město 

- Ekonomika 
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- Infrastruktura  

- Sociální prostředí, lidské zdroje a vzdělávání 

- Životní prostředí 

Všechny výše uvedené aspekty jsou dále rozvíjeny v konkrétněji specifikovaných Integrovaných plánech 

rozvoje měst a postupně se adaptují na aktuální situaci v regionu. 

 

B4. Otázky synergií, pákového efektu a benefit integrovaného přístupu  
 

Vhodnou kombinací jednotlivých projektů je možné docílit tzv. synergií, kdy rozvoj v jedné oblasti 

podporuje rozvoj dalších strategických oblastí. Proces zpracovávání IPRM má mimo jiné vést právě 

k dosažení synergických efektů. V případě, že veřejné investice dokážou mobilizovat investice soukromého 

sektoru, hovoří se o tzv. „pákovém efektu“. Jednotlivé IPRM se využitím pákového efektu v podstatě 

nezabývají, ale jednotlivé části, při správně nastaveném prioritním systému, takový efekt vytvořit mohou. 

Pákového efektu lze docílit zvláště při realizaci projektů formou PPP. Silnějším provázáním strategického 

rozvoje měst se zájmy podnikatelské sféry bude možné dosáhnout trvalého ekonomického růstu, 

s pozitivním dopadem na aspekty zmiňované v jednotlivých strategických plánech a cíle vytyčené 

v jednotlivých IPRM. V části D) této úvodní zprávy je analyzována možná aplikace programu JESSICA v 

několika tématických okruzích městských projektů.  

 

 

C.   Souhrnné zhodnocení IPRM 

 

Kapitola C hodnotí současnou metodiku integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) a shrnuje vytyčené cíle 

IPRM statutárních měst Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Karviná a Havířov tak, jak jsou v jednotlivých 

dokumentech popsány.  Součástí zhodnocení jednotlivých IPRM jsou zmínky o projektech, které by 

potenciálně mohly být financovány pomocí nástroje JESSICA. 

 

Zhodnocení souladu Integrovaných plánů rozvoje měst s charakterem nástroje finančního inženýrství 

JESSICA a zhodnocení potenciálu rozšíření IPRM o projekty financované skrze fondy rozvoje měst (UDF) 

 

Integrované plány rozvoje měst byly zpracovány a jsou realizovány na základě metodického pokynu 

vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 14. 9. 2007 na základě Usnesení vlády ČR 

č. 883 ze dne 13. 8. 2007. Metodický pokyn byl vydán za účelem dosažení jednotného postupu při 

přípravě, hodnocení, schvalování a realizaci integrovaných plánů rozvoje měst. IPRM zpracovávané dle 

této metodiky mají za cíl zejména zajištění koordinovaného a synergického využívání grantových 

prostředků čerpaných na projekty městského rozvoje v rámci příslušné prioritní osy příslušného OP (v 

případě Moravskoslezska jsou IPRM vyžadovány pro čerpání prostředků v rámci oblasti podpory 3.1 ROP 

MS. Samostatné IPRM jsou pak zpracovávány pro regeneraci sídlišť  financovanou v rámci oblasti podpory 

5.2 Integrovaného operačního programu). 
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Definice IPRM dle metodického pokynu: 

 

„Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, 

které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tématického přístupu ve městech a směřují k 

dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních 

programů. Integrovaný plán rozvoje města 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.“ 

 

IPRM dle metodiky byly zpracovány pro města nad 50 tis. obyvatel a Mladou Boleslav pro čerpání 

prostředků v rámci regionálních operačních programů (ROPů) a pro města nad 20 tis. obyvatel pro čerpání 

v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).  

 

Fondy rozvoje měst, které jsou základním prvkem mechanismu JESSICA, mají dle čl. 44 obecného nařízení 

1083/2006 a čl.43 prováděcího nařízení 1828/2006 poskytovat návratné investice nebo záruky pro 

projekty „zahrnuté v integrovaných plánech udržitelného městského rozvoje“. Z tohoto pohledu IPRM 

tuto základní definici splňují. Další aspekt, a sice finanční návratnost projektů, není metodickým 

pokynem nijak řešen, generálně tedy nelze konstatovat rozpor. Rovněž nelze vyloučit, že do pojmu 

„integrovaného plánu udržitelného městského rozvoje“ ve smyslu čl. 44 nařízení 1083/2006 by bylo 

možno zahrnout i jiné městy zpracovávané strategické dokumenty, které mají integrovaný charakter a 

jsou vedeny principem udržitelného rozvoje. 

 

 

C.1     Obsah IPRM  
 

C1.1.  Kritéria pro výběr geografických zón 
 

Na základě socioekonomické analýzy a svých priorit mohlo město svůj  IPRM zaměřit na vybranou  

geografickou zónu. Z tohoto hlediska existují následující typy zónových IPRM: 

 

� deprimované území; 

� území pro intervence v oblasti bydlení v rámci oblasti podpory 5.2 IOP 

� území s vysokým potenciálem růstu. 

 

Vhodná aplikace finančního nástroje JESSICA se jeví v rámci území s vysokým potenciálem růstu, neboť 

tam lze očekávat odpovídající finanční návratnost investic. Naopak projekty realizované v rámci 

geografických zón deprimovaných území směřují spíše k řešení sociálního vyloučení, špatné úrovně 
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veřejných služeb, zanedbané veřejné infrastruktury apod. (výjimkou mohou být projekty vedoucí ke 

zvýšení zaměstnanosti. 

 

C1.2.  Aplikovatelná témata v rámci IPRM  
 

V rámci IPRM lze kromě geografického přístupu (vymezení geografických zón) aplikovat také tzv. 

tématický přístup, tzn. zaměřit IPRM na řešení vybraného tématického problému v rámci celého území 

města. Metodický pokyn uvádí následující výčet tématických oblastí, na které může být IPRM zaměřen: 

 

I. Ekonomický rozvoj 
 

� podpora malých a středních podniků a drobných podnikatelů včetně využívání 

� nástrojů finančního inženýrství; 

� posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace ve městech; 

� komplexní řešení podpory inovačního podnikání a transferu technologií 

� podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji 

� investiční příprava území pro podnikání a výstavba podnikatelských nemovitostí 

� podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost 

� zvyšování kvality pracovní síly 

� zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech - doplnění kulturní, sportovní 

a / nebo zábavní infrastruktury v centrech měst nebo ve vazbě na stávající turistické cíle/památky. 

 

II. Sociální integrace 
 

� boj s vysokou a dlouhodobou nezaměstnaností; 

� lepší zaměstnanost prostřednictvím zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy 

� příprava pracovníků na ekonomiku založenou na znalostech 

� doplnění kapacit a zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury všech stupňů 

� podpora sociálního začlenění a rovných příležitostí 

� infrastruktura pro služby osobám se sníženou schopností pohybu a/nebo 

� orientace 

� infrastruktura prevence sociálně-patologických jevů (zejména u mládeže) 

� tvorba systémů sociálních služeb ve městech (vazbě na komunitní plánování) 

� budování měst bez bariér, vytváření rovných podmínek mobility pro všechny 

� opatření pro začlenění znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce a do 

� společnosti 

� infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti občanů. 
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III. Životní prostředí 
 

� ochrana ovzduší 

� ochrana vod 

� ochrana před hlukem 

� zvýšení kvality urbanizované krajiny 

� doplnění a/nebo zvýšení kvality urbánní zeleně ve městech 

� individuální zakládání a obnova parků a další trvalé nelesní zeleně 

� opatření k ochraně přírody ve městech a jejich bezprostředním okolí 

� budování systémů nakládání s odpady 

� využívání obnovitelných zdrojů energie ve městech 

� optimalizace hospodaření s energiemi (snižování energetické náročnosti) 

� protipovodňová opatření 

� zvýšení kvality krizového řízení a prevence rizik 

 

IV. Přitažlivá města 
 

� obnova zanedbaných území města pro podnikání a/nebo služby 

� úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství 

� zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech 

� zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb 

� budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo 

cestovní ruch 

� ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas nebo cestovní 

ruch 

 

V. Dostupnost a mobilita 
 

� zklidňování dopravy 

� zvýšení bezpečnosti, zvýšení výkonu a kvality veřejné dopravy ve městech 

� podpora využívání „měkkých“ forem dopravy (cyklo, pěší) 

� podpora ekologických a energeticky méně náročných forem dopravy 

� budování    a  posilování  systémů    integrované   veřejné dopravy ve městech 

(intenzifikace a rozšiřování IDS i za hranice měst); 

� investice do technicko-organizačních opatřeních při řízení veřejné městské dopravy 

� budování přestupních terminálů, budování systémů Park&Go a Park&Ride 

� budování a/nebo zvýšení kapacity tras veřejné městské dopravy napojujících významná rozvojová 

území ve městech (pro bydlení i podnikání) 

� budování a/nebo rekonstrukce technického zázemí podniků/organizací veřejné městské dopravy 

� napojení nových zón pro bydlení, podnikání, kulturu nebo volný čas veřejnou dopravou 
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� řešení problematiky parkování 

 

VI. Správa věcí veřejných  
 

� „smart governance“ města a regiony 

� integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst 

� účast občanů 

� sítě a výměna zkušeností.“ 

 

 
Tabulka 1: Shrnutí a zhodnocení témat IPRM  
 

Téma Vazba na nástroj JESSICA Potenciál rozšíření IPRM o 

projekty financované 

prostřednictvím UDF 

Ekonomický 

rozvoj 

Téma, které výrazně konverguje s nástrojem JESSICA, a to 

zejména potenciálem pro finančně návratné projekty.  

Vysoký 

Sociální 

integrace 

V rámci tohoto tématu mohou být připravovány 

integrované projekty, kde se budou doplňovat 

ekonomicky přínosné, avšak finančně neziskové projekty s 

finančně ziskovými.  

Střední/nízký 

Životní 

prostředí 

Téma obsahuje intervence typu budování systémů 

nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů 

energie a optimalizace hospodaření s energiemi. 

Vysoký/střední 

Přitažlivá 

města 

Jedná se o široce definované téma, které spojuje 

regeneraci území, zvyšování kvality rezidenčních zón či 

infrastrukturu cestovního ruchu. V rámci tohoto tématu 

lze identifikovat finančně návratné projekty. 

Vysoký 

Dostupnost 

a mobilita 

Téma dostupnosti a mobility má obecně nižší potenciál 

pro realizaci finančně návratných investic. Finanční 

návratnosti lze dosáhnout spíše kombinací projektů či 

výběrem úzkého tématu (např. statická doprava ve 

městech)  

Střední/nízký 

Správa věcí 

veřejných 

Toto téma nemá z pohledu nástroje JESSICA výrazný 

potenciál  

Nízký/žádný 

 

Pokud by stávající IPRM tvořily základ a vymezení pro aplikaci nástroje JESSICA, musely by vzniklé UDF 

vycházet při definování investiční strategie z cílů IPRM, a také respektovat zvolenou zónu a/nebo 
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témata. Jak je však uvedeno výše, určitá zónová a tématická vymezení IPRM obecně potenciál 

financování projektů formou návratných investic obsahují. 

Obsahové změny IPRM, tj. zařazení nových témat či projektů, jež budou realizovány v rámci UDF, může 

město jako nositel IPRM oznámit řídícímu orgánu ROP v rámci povinné roční zprávy o realizaci, je zde 

tedy možnost přizpůsobení dnešních IPRM novým možnostem financování. 

 
C1.3.  Postupy a principy přípravy a realizace IPRM 
 

Metodický pokyn IPRM blíže nespecifikoval přístup k obsahovému zpracování plánu, upravoval ale 

plánovací a výkonné struktury IPRM. Díky tomu plány aplikovaly princip partnerství, jež je rovněž jedním z 

principů nástroje JESSICA (možnost financování projektů realizovaných formou PPP).  

Města ustavují pro přípravu, zpracování a realizaci IPRM řídící výbor IPRM při respektování principu 

partnerství. Města mohou zřídit též pracovní skupiny.  Partnery mohou být  např. orgány krajské 

samosprávy, orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace, vysoké školy a 

významné instituce, atd.   Klíčovým aktérem celého procesu je tedy řídící výbor, který definuje, schvaluje 

či doporučuje jednotlivé dílčí projekty, jež nejlépe naplňují stanovené cíle. IPRM jako celek následně 

podléhá schválení ze strany řídícího orgánu operačního programu (Regionální rada Moravskoslezsko). Po 

schválení IPRM jako celku platí, že město provede předvýběr projektů nejvhodnějších k dosažení 

stanovených cílů IPRM. Projekty předvybrané městem jsou předloženy řídícímu orgánu OP k posouzení a 

mohou být řídícím orgánem OP zamítnuty pouze na základě formálních nebo technických nedostatků 

(např. nezpůsobilost nebo nedostatečný rozpočet). 

Řídící výbor a manažer IPRM by proto měl během přípravy, popř. modifikace IPRM rovněž spolupracovat 

s řídícím orgánem OPu (Regionální radou Moravskoslezsko). 

Z výše uvedeného vyplývá, že při plánování a samotném využívání nástroje JESSICA bude klíčová 

spolupráce řídících výborů a manažerů IPRM s Regionální radou Moravskoslezsko a fondy rozvoje měst, 

a to od prvotní fáze přípravy investiční strategie UDF až po realizaci a monitoring jednotlivých projektů. 

 

C1.4.  Závěry 
 

I. Principy využití nástroje JESSICA a IPRM  
 

� Jessica je zaměřena na podporu investic do urbánní oblasti, a IPRM je specifickým nástrojem 

plánování investic v městském prostoru.  

� Investice fondů rozvoje měst by měly mít integrovaný charakter, k čemuž IPRM mohou napomáhat. 

Prostředky investované z UDF a vrácené zpět by se měly využívat opakovaně – metodika IPRM toto 

neřeší, ale ani nevylučuje.  

� UDF mohou investovat do projektů na bázi spolupráce privátního a veřejného sektoru, tento princip 

byl naplněn již ve fázi plánování IPRM na bázi řídícího výboru, samotné zapojení prostředků privátního 
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sektoru do projektů pak není metodikou IPRM řešeno, ale ani vyloučeno. 

� Investice UDF by měly podporovat pákový efekt, v rámci IPRM by se zejména jednalo o sdružení 

prostředků operačních programů a soukromého sektoru (projekty PPP). 

� Prostředky využívané v rámci nástroje JESSICA by měly mít flexibilnější formu použití, IPRM neřeší 

formy realizace projektů či finanční zdroje. 

� Implementace nástroje JESSICA by měla podpořit využívání znalostí v oblasti integrovaného plánování, 

projektového managementu a nástrojích finančního inženýrství, což by mohlo být realizováno 

spoluprácí řídících výborů a manažerů IPRM s holdingovým fondem a UDF. 

 

II. Doporučení dalšího postupu aplikace nástroje JESSICA v rámci IPRM  
 

� V rámci přípravy závěrečné zprávy budou podniknuty tyto další kroky: 

� Budou detailněji prověřeny již schválené IPRM moravskoslezských měst a uvnitř těchto IPRM budou 

formou příkladů vytipovány zóny a témata, v rámci kterých by mohly být realizovány projekty typu 

JESSICA. 

� Budou kontaktováni zástupci měst a řídící výbory IPRM a ve spolupráci s nimi bude zhodnocen 

potenciál realizace JESSICA-projektů v rámci příslušných IPRM. 

� Bude vytipován indikativní seznam intervencí (projektů), které představují propojení obou témat. 

� Bude zhodnocena potřeba změn IPRM pro zapojení prostředků JESSICA pro pilotní projekty 

analyzované v závěrečné zprávě. 

� Možné změny IPRM budou projednány s řídícími výbory IPRM. 

� Bude hledána taková struktura UDF, v rámci které by bylo možné tyto projekty nejlépe realizovat. 

 

 

C2.   Ostrava – IPRM Pól rozvoje 
 

Ostrava má v současnosti zpracovány celkem 3 IPRM. Dva z nich umožňují čerpání prostředků z ROP 

Moravskoslezsko (IPRM Magnet regionu; IPRM Pól rozvoje) a jeden z Integrovaného Operačního 

Programu (IPRM Budoucnost Vítkovic). 

Zde analyzovaný IPRM Pól rozvoje naplňuje cíle z několika oblastí analyzovaných v rámci Strategického 

plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2009-2015. Jedná se zejména o následující oblasti a cíle:  

� Územní rozvoj – tj. cíl trvale posilovat metropolitní funkce města 

� Rozvoj lidských zdrojů – tj. cíl připravit, přilákat a udržet vysoce kvalifikované a tvůrčí odborníky pro 

rozvoj oborů s vysokou přidanou hodnotou a zajistit lidské zdroje pro strojírenské a další technické 

obory 

� Hospodářský rozvoj – tj. cíl vytvářet prostředí pro dynamický rozvoj místní ekonomiky v klíčových 

oborech a nabízet kvalitní zdravotní, sociální a vzdělávací služby 

� Kvalita života – tj. cíl rozvíjet nabídku kvalitního trávení volného času 
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� Doprava a technická infrastruktura – tj. cíl zajistit podmínky pro rozvoj inteligentních dopravních 

systémů, parkování a zklidnění dopravy 

� Životní prostředí – tj. cíl snížit negativní dopady dopravy 

 

IPRM Pól rozvoje je prioritně zaměřen na řešení problematiky 2 z 6-ti tématických oblastí definovaných 

v metodice IPRM a jejich podoblastí. 

 

I. Ekonomický rozvoj  

 

� investiční příprava území pro podnikání, vědu, výzkum a inovace a výstavbu podnikatelských 

nemovitostí 

� podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost ve vědě, výzkumu a inovacích 

� zvyšovaní kvality pracovní síly 

 

II. Dostupnost a mobilita  

 

� Zklidňování dopravy 

� Zvýšení bezpečnosti, zvýšení výkonu a kvality veřejné dopravy ve městech 

� Podpora využívání „měkkých“ forem dopravy (cyklo, pěší) 

� Budování, nebo zvýšení kapacity tras veřejné městské dopravy napojujících významná rozvojová 

území ve městech (pro bydlení a podnikání) 

� Napojení nových zón pro bydlení, podnikání, kulturu nebo volný čas veřejnou dopravou 

� Řešení problematiky parkování 

 

Analýza potenciálu pro realizaci finančně návratných projektů v rámci IPRM Pól rozvoje: 

 

� Jednou z oblastí aktivity zmíněných v IPRM Pól rozvoje je vyplnění mezery po zastavené či utlumené 

činnosti jednotlivých developerů v regionu (ovlivněné globální hospodářskou situací) a zajištění 

dostatečného množství pracovních příležitostí. Vzhledem k propadu globálního trhu 

nepředpokládáme v nejbližších letech příchod významných investorů a realizaci velkých investičních 

projektů (např. typu Hyundai).  

� Vzhledem k obecně nízkému počtu podnikatelských subjektů v poměru na počet obyvatel (vyplývá 

z IPRM), by některé projekty mohly být směřovány k přípravě podnikatelských zón, kde by vznikla 

koncentrace menších a středně velkých společností zabývající se výrobou a poskytováním služeb 

(např. servisy, drobné dílny, malovýroby, výzkum a vývoj, apod.). Projekty by, vzhledem ke své 

povaze, měly využít relativně velkou plochu regenerovaných deprimovaných území.  

� Jednotlivé projekty by se měly potkávat s cíli vytčenými IPRM Pól rozvoje ve smyslu cílových 

provozovaných aktivit, které jsou spatřovány zejména v elektroprůmyslu, IT technologiích, 
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materiálovému inženýrství a vývoji technologií, přičemž by měli být využiti již existující odborníci např. 

z řad kovoprůmyslu.  

� Využití brownfieldů mimo centra měst by mělo (v souladu s IPRM) využít pákového efektu při 

přenesení dopravy na kapacitní tranzitní trasy umožnit tak snížení dopravní zátěže v centrech měst s 

částečným dopadem i na snížení nedostatku parkovacích míst v centrech měst.  

 

Příklady možných projektů: 

 

I. Ostrava – Hrušov:  

Jedná se o území o celkové rozloze 35ha, které je z 50% v majetku statutárního města Ostravy, dále z 26% 

společnosti RPG RE a zbytek je v majetku České republiky, případně jiných privátních osob, či subjektů. 

V současnosti probíhají výkupy pozemků, směřující k nejvyšší možné míře scelení. Stávající území je dnes 

prakticky vysídlené a koncentruje pouze sociálně velmi slabé vrstvy obyvatel.  Vytváří tak silný sociální 

brownfield. V únoru roku 2009 bylo podepsáno Memorandum o společném postupu při rozvoji území 

mezi městem Ostrava a RPG RE. Zároveň je město Ostrava spolu s RPG RE partnery v projektu ACT4PPP 

(Transnational Action for Public Private Partnership) jehož cílem by mělo být zpracování PPP modelu 

spolupráce (pro znovuoživení této lokality) spolu s vazbou na spolufinancování z fondů EU. 

V současné době1 je projekt ve fázi přípravy území (tedy asanace stávajících objektů, navýšení terénu a 

nová infrastruktura), s celkovými odhadovanými náklady 1,1mld Kč. Předpokládá se možnost využití 

dotací ze schválených fondů Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje 

v přibližné výši 600mil Kč. Část pozemků by na základě harmonogramu mohla být připravena na 

následnou investiční výstavbu na konci roku 2013. Vzhledem k poloze lokality, relativně blízko centra 

města a zároveň u dálnice D47 se nabízí využití pro vybudování podnikatelského centra, budov pro 

výzkum, vývoj, vzdělávání, lehký průmysl, služby, či volný čas. Projekt by tak umožnil vznik moderních 

prostor pro podnikání, vzdělávání, trávení volného času a zároveň by se přesunula část dopravní zátěže 

mimo samotné centrum města.  

        

Poznámka: Statutární město Ostrava má vypracován druhý IPRM, s názvem “Magnet regionu”. Ten se 

zaměřuje na následující oblasti: 

·        životní prostředí  
·        dostupnost a mobilita  
·        cestovní ruch  
·        kulturní a společenské vyžití  
·        infrastruktura pro vzdělanost  

 

 

 

 

                                                           
1
 Listopad 2009. 
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Globální cíl 

Zlepšení dlouhodobě přetrvávající negativní image města způsobené historickým vývojem díky novému, 
atraktivnímu výrazu centra města. 

Specifický cíl  
I . Zajištění a rozšíření 
dopravní obslužnosti zóny  

II. Změna vzdělanostní struktury obyvatel 
vč. podpory výzkumu a inovací  

III. Zlepšení kvality životního 
prostředí  

Opatření 
I.1 Rozšíření MHD  II.1 Zvyšování počtu kvalifikovaných osob  II.1 Zvyšování počtu 

kvalifikovaných osob  

Aktivity 
I.1.1 Budování ekologických 
forem dopravy vč. zastávek  

II.1.1 Tvorba a realizace vzdělávacích 
programů  

III.1.1 Humanizace řeky 
Ostravice  

    III.2.1 Revitalizace veřejné 
zeleně  

 

Aplikace programu IPRM „Magnet regionu“ by se dal uvažovat jako prioritně druhý, pokud by z UDF 

nebylo možno financovat projekty vyplývající z IPRM „Pól rozvoje“. 

 

C3.     Opava – IPRM Přitažlivé město 
 

Město Opava připravilo pro účely ROP tematický definovaný IPRM, který je orientován na 6 priorit rozvoje 

města: 

 

� Obnova zanedbaných území města pro podnikání a/nebo služby 

� Úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství 

� Zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství 

� Zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb 

� Budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch 

� Ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch 

 

V rámci jednotlivých opatření opavského IPRM Přitažlivé město jsou prezentovány následující aktivity: 

 

� Investice do sportovních objektů, tj. zlepšení stávající infrastruktury nevyhovující z hlediska technické 

kvality a možnosti alternativních služeb 

� Investice do rozvoje kulturního a společenského života, tj. rekonstrukce a přístavby kulturních 

objektů, zlepšení technického stavu veřejné infrastruktury a zkvalitnění doprovodných služeb pro 

kulturu 

� Uchování a využití kulturního dědictví, tj. zvrácení špatného stavu infrastruktury pro kulturu a využití 

volného času. Ve městě je řada kulturních zařízení a objektů sloužících kulturním účelům, které se 
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v současné době nachází ve zhoršeném technickém stavu a jejich kapacita či vybavení již často 

neodpovídá současným nárokům kladeným na kulturu jako součást veřejného života. 

� Tvorba produktů a rozvoj služeb cestovního ruchu, tj. vybudování nového kvalitního navigačního a 

orientačního systému pro obyvatele města a návštěvníky resp. podpoření aktivit přibližujících vědecké 

poznání široké veřejnosti díky adaptaci potřebných prostor. 

� Regenerace významných lokalit a brownfields, tj. zpříjemnění pobytu obyvatel a návštěvníků města 

díky revitalizaci nejexponovanějších budov v Opavě resp. obnově vzhledu fasád v centru města. 

� Regenerace a revitalizace stávajících prostranství, tj. revitalizace zelených ploch podél řeky Opavy a 

regenerace Městských sadů 

� Budování klidových zón tj. vytipování lokalit a následný vznik zón odpočinku a relaxace na základě 

konceptu „Zelené hradby“. Budování nových klidových zón bude lokalizováno zejména v extravilánu 

města a v zaostávajících lokalitách. 

 

Analýza potenciálu pro realizaci finančně návratných projektů v rámci opavského IPRM Přitažlivé 

město: 

 

� Jednou z rozvojových priorit Opavy je dynamický rozvoj malých a středních firem a rovněž zvýšení 

objemu průmyslových investic a zavádění nových technologií. Z tohoto důvodu Magistrát města 

Opavy vydal Katalog rozvojových území města Opavy, kde jsou popsány mimo jiné nejvýznamnější 

plochy určené dle platného Územního plánu pro průmysl (cca 27ha), výstavbu pro podnikatelské 

aktivity (cca 50ha) případně pro rekreaci a sport (cca 8ha). Možnosti rozvoje těchto ploch a tedy 

použití finančního nástroje JESSICA jsou však diskutabilní z důvodu současné vlastnické struktury, kdy 

většina pozemků byla v minulosti spekulativně nakoupena soukromými subjekty, u nichž lze očekávat 

nízkou míru spolupráce. Další překážkou jsou vysoké ceny pozemků a malá časová připravenost 

jednotlivých projektů. 

 

� Finanční nástroj JESSICA může být úspěšně použit v oblasti výzkumu a vývoje například formou 

spolupráce mezi Slezskou Univerzitou, Slezským ústavem Akademie Věd ČR, případně soukromou 

univerzitou a podnikatelským subjektem jako např. IVAX Pharmaceuticals (vývoj v oblasti likvidace 

psychotropních a omamných látek), a to v podobě společného vědecko-technologického parku, 

inovačního centra nebo případně podnikatelského inkubátoru. 

 

Příklady možných projektů: 

 

I. Vzdělávací kampus „Opava College“ – využití stávajícího „brownfield“ areálu v prostorách bývalých 

Dukelských kasáren v Opavě o velikosti cca 9ha v majetku statutárního města Opavy.2 Kampus bude 

                                                           
2
 Projekt byl analyzován v listopadu 2009. Vzhledem k situaci ve vysokém školství a nejistotě související s možností 

akreditace studijních programů však město nebylo schopno pokročit v přípravách projektu college a o způsobu 
budoucího využití Dukelských kasáren dosud nebylo rozhodnuto. 
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fungovat jako kvalitně vybavená lokalita se specifickou funkcí vzdělávání, ubytování a s možností 

volnočasového využití pro přímé uživatele i pro širší veřejnost. Společenskoekonomický přínos bude 

v tomto případě generován kombinací: 

 

� revitalizace a zpřístupnění rozsáhlé lokality na území města veřejnosti, zabránění dalšího chátrání 

historicky hodnotných budovu ze začátku 19. století a rovněž růstu nákladů na údržbu 

� vytvoření moderního vzdělávacího interdisciplinárního zařízení přesahujícího městský resp. regionální 

význam 

� vzniku nových pracovních míst přímých (pedagogové, administrativa) i nepřímých (služby) 

� podpory životního prostředí 

� zachování a rozvoje historických objektů, které jsou součástí lokálního kulturního dědictví 

 

Finančního pákového efektu může být dosaženo realizací projektu formou PPP. Celkové náklady projektu 

se předpokládají cca 1,500mil Kč (58 Mio EUR). Předpokládané výnosy budou známy v roce 2010 po 

zpracování studie proveditelnosti, nicméně již nyní lze předpokládat výnosy přímé (školné, kolejné, 

pronájem nebytových prostor) a výnosy nepřímé (růst hodnoty pozemků, úspora na sociálních dávkách při 

tvorbě nových pracovních míst, větší daňová výtěžnost). Předpokládané zahájení je v roce 2011, 

dokončení pak v roce 2016. 

 

Potenciální partneři projektu jsou: 

� soukromá univerzita zřejmě zahraniční (obsah vzdělávání, motivace podporovat rozvoj vzdělávání) 

� soukromý subjekt (finanční kapitál) 

� město Opava (nositel ideového záměru a nástrojů pro jeho rozvoj, majetek) 

Projekt není obsažen v platném IPRM, je ho nicméně možné doplnit formou Oznámení o změně v IPRM 

nebo prostřednictvím Roční zprávy o postupu realizace IPRM. 

Pozn.: V současné době je projekt znovu posuzován a je možná revize záměru. 

 

II. Plavecký bazén – vybudování nového plaveckého bazénu jako součást projektu „Sportovně-

rekreační zóna v areálu Městských sadů v Opavě“ na pozemcích města. Cílem je: 

� zkvalitnění sportovního zázemí pro občany města a okolí 

� rozšíření možností zábavních aktivit (aquapark) a tedy rozvoj cestovního ruchu 

� nahrazení technicky nevyhovujícího a špatně umístěného stávajícího bazénu 

� rozšíření možností sportovně – rekreačních aktivit v oblasti Městských sadů (spolu s již existující 

víceúčelovou sportovní halou, městským letním koupalištěm a plánovaných rekreačním územím 

kolem „Stříbrného jezera“ 

� úspora provozních nákladů (v porovnání se současným stavem) 

 



EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 

Implementace finančního nástroje JESSICA 
v Moravskoslezském kraji 
 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA červen 2010 
 

 
Strana 20/88 

Projekt může být realizován jako PPP, celkové náklady se předpokládají cca 280mil Kč. Předpokládané 

výnosy budou známy po zpracování studie proveditelnosti. Předpokládané zahájení je v roce 2011, 

dokončení pak v roce 2013. 

 

Potenciální partneři projektu jsou: 

� investor (soukromý developer) 

� město Opava (strategický partner) 

� provozovatel (soukromý partner) 

 

Dalším vhodným typem projektu by byla výstavba zařízení kombinujícího výrobu alternativních zdrojů 

energie a jejich lokální spotřebu např. vysoce účinné spalovny komunálního odpadu (kde spalovacím 

médiem je zemní plyn) spojená s kogenerační jednotkou vyrábějící elektřinu a teplo pro domácnosti. 

 

Jako podmínečně možné pro použití nástroje JESSICA považujeme v rámci opavského IPRM aktivity 

„Regenerace veřejných prostranství a klidových zón“ a „Uchování a využití kulturního dědictví“, a to pouze 

pokud jsou tyto součástí integrovaného projektu typu Kampus. 

 

Závěr a shrnutí: 
Projekty Vzdělávací kampus „Opava College“ a Plavecký bazén jsou svou investiční kompaktností vhodné 
pro zařazení do programu, nicméně pro další posuzování je nezbytně nutné dopracovat feasibility studies 
a socioekonomickou analýzu projektů. 

 

C4.  Frýdek-Místek – IPRM Přitažlivé město  
 

Rovněž Frýdek-Místek se rozhodl definovat svůj integrovaný plán pro ROP tématicky a zvolil zaměření 

„přitažlivé město“.  Priority města byly v rámci tohoto IPRM stanoveny takto: 

 

� Kvalita života 

� Ekonomický potenciál 

� Lidský potenciál 

� Technická a dopravní infrastruktura 

� Image města 

 

V rámci jednotlivých opatření jsou prezentovány následující aktivity: 

� Vytváření podmínek pro zlepšení aktivit volnočasového vyžití obyvatel tj. zkvalitňování sportovní a 

kulturní infrastruktury, rekonstrukce stávajících resp. budování nových sportovních a kulturních 

zařízení, doplnění chybějící infrastruktury popř. vybudování nových víceúčelových zařízení 

� Obnova a údržba charakteru krajiny a vzhledu města tj. výstavba a úprava veřejných prostranství, 

náměstí a ulic bulvárového typu, rekonstrukce náměstí, rekonstrukce prostor přiléhajících k veřejným 

prostranstvím, zvýšení „účelnosti“ veřejných prostranství (zvýšení bezpečnosti dopravy, optimalizace 
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zapojení MHD v rámci veřejně užívaných prostranství apod.) 

 

Analýza potenciálu pro realizaci finančně návratných projektů v rámci frýdecko-místeckého IPRM 

Přitažlivé město: 

 

� Vzhledem k postupnému utlumování těžby uhlí (Staříč, Paskov) a rovněž utlumení / zastavení provozů 

těžkého strojírenství (Mostárna Lískovec) a obecně nízkému počtu podnikatelských subjektů v poměru 

na počet obyvatel, by některé projekty JESSICA mohly být směřovány k přípravě podnikatelských zón 

v prostorách stávajících brownfieldů, kde by vznikla koncentrace menších a středně velkých 

společností zabývající se výrobou a poskytováním služeb (např. servisy, drobné dílny, malovýroby 

apod.). Projekty tohoto typu jsou obsaženy v IPRM pouze sporadicky (Chlebovice, Lískovec, Kasárna) a 

rovněž z časového hlediska nejsou pro financování formou JESSICA vhodné. 

� Finanční nástroj JESSICA může být dle našeho názoru ve Frýdku-Místku úspěšně použit v oblasti 

sportovní infrastruktury, což povede ke zlepšení podmínek pro provozování volnočasových aktivit a ke 

zvýšení přitažlivosti města. 

 

Příklady možných projektů: 

 

I. Multifunkční hokejová hala – demolice stávající a vybudování nové hokejové haly na ulici Poříčí. 

Cílem je: 

� zkvalitnění sportovního zázemí pro občany města a okolí 

� nahrazení technicky nevyhovující a špatně umístěné stávající haly 

� úspora provozních nákladů (v porovnání se současným stavem) 

 

Aplikace nástroje JESSICA je možná např. formou poskytnutí provozního financování provozovateli na 

dobu např. 5 let. 

 

Jako nevhodné / nemožné pro použití nástroje JESSICA považujeme v rámci frýdecko-místeckého IPRM 

aktivity „Výstavba a úprava veřejných prostranství, náměstí a ulic bulvárového typu“ a „Doplňování a 

zakládání veřejné zeleně“. 

 

Závěr a shrnutí:  
Pro doporučení projektu Multifunkční hokejová hala ve Frýdku Místku zatím neznáme relevantní 
ekonomické ukazatele, tedy možnou budoucí návratnost investice do projektu. Tyto budou známy v 
rozmezí několika týdnů. Dle doposud známých údajů nevykazuje z našeho pohledu projekt takové 
ekonomické ukazatele, aby jej bylo možno zařadit do programu JESSICA. 
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C5.  Karviná – IPRM  

 

Tématické priority města byly stanoveny takto: 

 

� Podpora potenciálu turistických atraktivit zóny a zlepšení jejich propagace a orientace vůči 

návštěvníkům města 

� Vybudovaní zázemí pro zvýšení turistického potenciálu, volnočasových aktivit a nových ubytovacích 

kapacit 

� Zvýšení mobility osob se sníženou pohyblivostí 

� Zvýšeni kvality zázemí a zařízení pro moderní výuku na školách a v institucích dalšího vzdělávání. 

� Budovaní zařízení a služeb pro osoby seniory, zdravotně postižené a osoby ohrožené sociální exkluzí. 

� Podpora turistických atraktivit a objektu společensko-kulturního života 

� Rekonstrukce území typu brownfields se změněným typem využití 

� Budování kapacity pro ulehčení dopravy a zvýšeni její bezpečnosti 

  

V rámci jednotlivých opatření jsou prezentovány následující aktivity: 

 

� Ekonomický rozvoj tj. propagace turistického potenciálu, budování zázemí a infrastruktury pro 

sportovní a zábavní vyžití a nových ubytovacích kapacit pro návštěvníky a lázeňské hosty 

� Sociální integrace tj. budování bezbariérových přístupů, zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání na 

základních a středních školách, rozvoj knihovnických a informačních služeb, systémy sociálních služeb 

� Přitažlivá města tj. rekonstrukce kulturních a historických památek, rekonstrukce zanedbaných a nebo 

nedostatečně využívaných veřejných prostranství, rekonstrukce objektu plnící společenské a kulturní 

funkce 

� Dostupnost a mobilita tj. řešení parkování v exponovaných lokalitách, budování a rozšiřování sítě 

peších stezek, in-line tras a cyklosteze 

 

Analýza potenciálu pro realizaci finančně návratných projektů v rámci karvinského IPRM: 

 

Realizace opatření IPRM 1.4 Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající podnikatele, 2.4 Výstavba 

vysokoškolského campusu naráží na neexistující dohody majitelů vhodných pozemků popsaných 

v opatření 3.4 regenerace brownfields. Vhodně zvolenou strategií a uzavřením smluv o společném 

postupu se soukromým sektorem by bylo možné společnými kroky adaptovat stávající prostory 

v západním sektoru města, které jsou v dezolátním stavu pro nové a městu prospěšné využití. Závěrem se 

dá říci, že projekty zmíněné v IPRM a jednotlivá témata jsou v karvinském případě velmi obecné a pokud 

nedojde k urychleným jednáním s držiteli vhodných pozemků, či budov, pak není možné splnit minimálně 

časový cíl (tedy přípravu konkrétního projektu v roce 2013 a následnou realizaci do roku 2015). Nicméně 

body 1. a 2. Tematických priorit rozvoje města mohou být velmi vhodné pro financování úvěrem, nebo 

kapitálovým vstupem UDF do projektu. 
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Závěr a shrnutí: 

Karviná nabízí velmi široký potenciál vhodných projektů, které však zatím nejsou v takové fázi, aby se daly 

jednoduše zahrnout do spektra posouzení z hlediska kritérií pro financování typu JESSICA. V případě 

brzkého zahájení projektové přípravy lze však docílit konkrétní identifikaci projektů v průběhu roku 2010.  

 

C6.     IPRM Havířov – Přitažlivé město  
 

Havířov definoval svůj IPRM pro čerpání prostředků z ROPu tématicky. Priorita města byla v IPRM shrnuta 

takto: 

 

- Zvýšení kvality života ve městě a všestranný a dlouhodobě udržitelný rozvoj městského prostředí při 

současném využití kulturního, historického, hospodářského, sociálního a lidského potenciálu města 

jako přirozeného pólu a akcelerátoru regionálního růstu 

 

V rámci souhrnného opatření jsou prezentovány následující aktivity: 

 

- Regenerace lokalit typu brownfields pro veřejné služby, tj. zaměření na regeneraci a revitalizaci 

objektu a území, které lze považovat za brownfields a které chátrají v důsledku jejich nevyužívání 

- Revitalizace ostatních veřejných prostranství, tj. řešení částí města ležících při okraji jeho správního 

území, které jsou ve většině případů charakteristické jak relativně malým počtem obyvatel, tak 

nedostatečnou kvalitou veřejných prostranství a infrastruktury 

- Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro sport, tj. budování nových zařízení a areálů 

s orientaci na rozvoj sportovních aktivit mládeže i široké veřejnosti a neformální aktivity obyvatel 

města s ohledem na stávající nedostatečné capacity 

 

Příklady možných projektů: 

 

- Město Havířov pracuje na přípravě dvou strategických projektů, a to projekt “Areál volného času” a 

revitalizace částí brownfieldu v Dolní Suché. 

 

I. Areál volného času: 

 

Městu Havířov chybí ucelené zázemí pro aktivní trávení volného času se zařízením pro všechny věkové 

skupiny s komplexním řešením a vybaveností. Navrhovaný typ areálu představuje kompaktní celek 

občanské vybavenosti a přímo ovlivňuje kvalitu života ve městě. Zároveň nepřímo přispěje ke zlepšení 

ekonomické situace města, podpoře jeho růstového potenciálu a atraktivity pro jeho obyvatele i 

návštěvníky z okolních spádových obcí. 

Projekt AVČ v sobě nese 3 základní myšlenky: 
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- Využitelnost areálu během celého roku 

- Aktivity pro všechny věkové kategorie návštěvníků 

- Orientované aktivity dle zájmového uskupení návštěvníků 

 

Benefity a přínosy projektu: 

- Vytvoření nových pracovních mist 

- Zlepšení infrastruktury pro cestovní ruch 

- Zatraktivnění města a podpora image města 

- Podpora “interní” spotřeby na volnočasové aktivity 

- Úspora nákladů návštěvníků AVČ 

- Rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšení daňových příjmů města 

Celkové náklady na projekt jsou cca 430 milionů Kč a počítá se s roční dotací z městského rozpočtu ve výši 

cca 10 milionů Kč, pokud by tedy nedošlo alespoň k částečnému přehodnocení projektu a zvýšení zisků 

jednotlivých částí AVČ, pak projekt není možné pro financování instrumentem JESSICA doporučit. Přesto 

se domníváme, že přidání vhodného mixu dalších aktivit financovaných ze soukromého sektoru by cíle 

zvýšení ziskovosti projektu bylo možné dosáhnout.  

 

II. Havířov - Dolní Suchá: 
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Jedná se o území o celkové rozloze cca 19ha po ukončené důlní činnosti, které bylo revitalizováno a 

neočekávají se žádné další náklady spojené s dekontaminací nebo sanacemi. Jde o společný projekt města 

Havířov a RPG RE, kde dojde k převodu části území označené v mapce jako plocha 2 (3,5ha) do majetku 

statutárního města Havířov zřejmě v lednu 2010. V rámci celé lokality je právě část 2, spolu s plochami 1 a 

6 nejvhodnější z pohledu investičního hlediska.  

Na celé území byla přislíbena dotace meziresortní komise z titulu „Příprava území po ukončení hornické 

činnosti“. Dotace bude pokrývat náklady na páteřní infrastrukturu, tedy obnovu a doplnění inženýrských 

sítí (oddílná kanalizace, rozvody centrálního zásobování teplem a páteřní rovod elektrické energie) a 

komunikací, vyčištění potřebné vodoteče. Celkový objem dotace je 212 milionů Kč. Projekt má vydané 

územní rozhodnutí, stavební povolení je v jednání.  

 

V roce 2010 bude Ministerstvo financí ČR požádáno o zahájení projektu. Nabízí se tedy využití 

revitalizovaných pozemků jako strategická podnikatelská zóna, řešící spádovou oblast Havířovska 

s možných vznikem podnikatelského inkubátoru. Podobné řešení by v budoucnu mohlo přinést snížení 

vysoké nezaměstnanosti, zvýšení konkurenceschopnosti města a v neposlední řadě zvýšit atraktivitu 

Havířova a jeho blízkého okolí. Vzhledem k předpokládaným termínům výstavby páteřní infrastruktury by 

byla možná výstavba komerčních projektů, nebo případný prodej parcel dalším investorům na počátku 

roku 2013. Tedy předání uživatelům během roku 2014. 

 

Závěr a shrnutí:  

Havířov dle našeho názoru zaslouží pozornost z pohledu obou zmíněných projektů. Kladli bychom důraz 

na vytvoření kvalitní podnikatelské zóny, která může do budoucna vykrýt jistý finanční deficit projektu 

AVČ. Navrhujeme dát prioritu číslo 1 na projekt Dolní Suchá, prioritu číslo 2 na projekt AVČ. 3 

 

 

C7.     Závěr analýzy moravskoslezských IPRM 
 
Dosavadní analýza IPRM, jakož i posouzení jednotlivých možných projektů ukazuje, že zařazení 

Moravskoslezska do program JESSICA najde protiváhu v potenciálních projektech, které svou přidanou 

hodnotou dokáží podpořit snahu region o co nejvyšší konkurenceschopnost v rámci ČR, ale také v rámci 

sousedních států, přímo hraničících s regionem. 

 

 

D. Oblasti možné aplikace Jessica: 
 
D1. Obnova a příprava území.  
 
Deprimovaná území zaujímají v rámci Moravskoslezského kraje nemalou část celkové plochy a jsou 

                                                           
3
 Projekt Dolní Suchá je dále analyzován v sekci K1 (duben 2010). 
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obvykle vhodnými lokalitami určenými pro další rozvoj. Velká část těchto lokalit je například vhodná pro 
přesunutí výrobních a ostatních průmyslových aktivit z center měst, čímž zároveň dojde ke snížení zátěže 
stávající infrastruktury, životního prostředí apod.)  
 
Možné projekty: Ostrava – Hrušov a Havířov – Dolní Suchá 
 
D2. Podpora podnikání 
 
Region by měl dál zvyšovat počet podnikatelských subjektů, který je v současně době pod průměrem ČR. 
S podporou měst je možné rozvíjet podnikatelské lokality mimo samotná centra měst, kde by měly 
vzniknout moderní podnikatelské prostory umožňující dynamický rozvoj malého a středního podnikáni, 
které by v budoucnu mohlo nahradit mezeru vzniklou úpadkem velkých průmyslových gigantů. Současně 
je potřeba nabídnout kvalitní dopravní obslužnost a umožnit podnikatelům investovat prostředky do 
moderních výrobních a servisních technologií  
 
Možné projekty: navázání na projekty vzniklé v rámci bodu 1) Obnova a příprava území 

 
 

D3. Podpora technologií a inovací 
 
Současně s podporou podnikání je vhodné podpořit projekty s důrazem na výzkum, vývoj a inovace, které 
zjednodušením výrobních, či servisních procesů zvýší ekonomický přínos podnikání a současně sníží 
dopady na životní prostředí. 
 
Možné projekty: podpora projektů Opava College a projekty spjaté s VŠB.  

 
D4. Energetická infrastruktura a úspory energie 
 
V nejbližší budoucnosti vidíme nutnost řešení alternativních zdrojů energie a to z obnovitelných zdrojů, 
částečně i vysoce efektivní spalovny komunálního odpadu a snížení závislosti na dodávkách plynu 
z východního bloku, taktéž potlačení produkce skleníkových plynů. V neposlední řadě bude nutné 
přeřešení energetické náročnosti v minulosti zbudovaných staveb občanské vybavenosti a občanského 
bydlení (panelové domy). Část budov již prošla, nebo prochází revitalizací, ale podporu dokončení tohoto 
procesu vnímáme jako jednu z prioritních a to nejen v regionu. Jednoduchými konstrukčními úpravami a 
rozumně nastaveným systémem navrácení investic bude možné snížit potřeby energie a to až o 40% 
v porovnání se současným stavem. 
 
Možné projekty: revitalizace panelových domů, rozvoj alternativních druhů výroby centrálně 
distribuovaného tepla. Revitalizace panelových domů skrývá obrovský potenciál rozvoje, pokud 
porovnáváme desetitisíce bytů v panelových domech, které neprošly úpravami s počtem zhruba 1000 
bytových jednotek, které jsou ročně revitalizovány, vidíme prostor pro velmi rozsáhlý a dlouhodobý 
projekt. Tento by řešil kompletní modernizaci bytových domů se zaměřením na výrazné úspory spotřeb 
energií a řešil několik stávajících problémů, tj. nízké energetické efektivity, vysokých provozních nákladů 
(jak majitel, tak nájemník), nevzhlednost některých sídlišť a podstatné zvýšení kvality bydlení. Projekty je 
možné připravit ve velmi krátké době, stejně tak i samotnou realizaci. Pro financování energetických 
úspor v panelových domech jsou obecně velmi vhodné právě nástroje finančního inženýrství, neboť 
počáteční investici lze pokrýt půjčkou (např. z fondu rozvoje města), která je následně dlouhodobě 
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splácena z peněz ušetřených za spotřebovanou energii, takže investice do úspor energie ve výsledku 
nestojí majitele/nájemníky více, než kolik by byli museli utratit navíc za energii. 

 
D5. Občanská infrastruktura (školství, sociální oblast, zdravotnictví, sociální bydlení) 
 
Zvyšování kvality vzdělávání, procentuální vzrůst podílu středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí je 
nedílnou součástí rozvoje celého regionu. Z tohoto pohledu by bylo vhodné využít stávající infrastruktury 
školství a v návaznosti na postupnou změnu regionu z původně výlučně těžební a těžkostrojírenské oblasti 
hledat nové sektory podnikání v regionu. Zde se nabízí rozvoj již nastoupené cesty k lehčímu strojírenství, 
elektronice, službám a vzhledem k přírodnímu bohatství kraje i k cestovnímu ruchu. Snižování počtu 
neudržovaných deprimovaných území by mělo vést i k rozvoji některých částí kraje jako lázeňských center, 
ke kterým jsou zde velké předpoklady. 

 
Možné projekty: navazující na body 3) a 4) VŠB Ostrava, Opava College, podpora výzkumu a vývoje 
inovačních technologií 
 
D6. Městská doprava 
 
Bude částečně spjata opět s obnovou deprimovaných území a měla by pomoci řešit dopravní dostupnost 
nově vzniklých podnikatelských, zábavních, či nákupních center 
 
Možné projekty: Realizace automatizovaných systémů řízení dopravy Ostrava – hlavním cílem je zklidnění 
dopravy ve městě (navádění na průjezdné trasy, navádění na parking), vše v návaznosti na budování 
záchytných parkovišť. Cílem je snížení intensity dopravy na nejvíce frekventovaných komunikacích. 
Předpokládáme možnou návratnost z nově zřízených placených parkovacích stání. Podklady pro 
ekonomickou analýzu jsou připravovány. 

 
D7. Infrastruktura volného času (kulturní a společenská centra) 
 
Zvýšení atraktivity celého regionu z hlediska podnikání a zvýšení počtu pracovních míst s sebou nese 
nutnost rozvoje kulturních a společenských center. Vzhledem k jejich počtu v regionu není nutné jejich 
stavy navyšovat, ale pokud je to možné revitalizovat existující kapacity, aby odpovídaly současným 
požadavkům na trávení volného času a současně radikálně snížit provozní náklady těchto v minulosti 
vybudovaných center. Bez zásadních inovací není ekonomicky možné některá centra udržovat v provozu 
v delším časovém období a proto se v jednotlivých případech nebude možné vyhnout i částečné či úplné 
asanaci v případě, kdy je aktuální centrum strategicky(z geografického,politického i rozvojového pohledu) 
umístěné. Bez rozvoje center oddychu nebude dlouhodobě možné udržet obyvatele v regionu a současně 
přilákat nové. 
 
Možné projekty: Areál volného času Havířov, Zimní stadion Frýdek Místek, Plavecký stadion Opava 
 
D8. Infrastruktura cestovního ruchu 
 
Moravskoslezský kraj profituje z geografického umístění mezi pohořími Beskydy a Jeseníky, dále pak 
lázeňskými lokalitami v Jeseníkách a Darkově. Z hlediska horské turistiky je vhodné investovat do zvýšení 
kvality ubytovacích zařízení v okolí lyžařských center, zvyšování počtu parkovacích míst, propagace 
regionu pro sezónní i mimosezónní turistiku a pravidelnou modernizaci lyžařské infrastruktury. Vše 
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s přihlédnutím k možnostem v nedalekých Tatrách sousedního Slovenska a dnes již i ekonomicky 
zajímavému vyžití nabídky rakouských či italských Alp. 
 
Možné projekty: Lázeňské projekty Karvinsko, případně hotelové služby Opava 

 
D9. Obnova a záchrana kulturního dědictví.  
 
V tomto případě je nutná vyšší provázanost s městským a regionálním vedením, některé z památek 
mohou nahrazovat v současnosti pronajímaná školící a meetingová centra, nezřídka držená v soukromých 
rukou a dosáhnout v dlouhodobém měřítku rentabilního provozu s možnými návaznými investicemi 
 
Možné projekty: rekonstrukce a následné využití zámečku Šilheřovice jako meeting point regionu, kdy jsou 
města, potažmo region pořadateli celé řady konferencí, setkání, přednášek, výstavní činnosti, atd.. Pro 
tyto aktivity si města a kraj obvykle najímají prostory (hotely, administrativní budovy), za které platí 
komerční nájem, většinou soukromým subjektům. 
Přípravou rekonstrukce zatím chátrajícího zámečku by bylo možné docílit ekonomické návratnosti 
investice. Zámeček je privátním majetkem, možná spolupráce v rámci programu PPP. 

 
D10. Veřejná prostranství.  
 
Veřejná prostranství a jejich rozvoj jsou jako samostatné projekty dosti problematicky řešitelné a proto 
projekty tohoto typu vidíme v budoucnu svázané s více profitabilními částmi rozvoje jako je obnova a 
příprava území, dopravní infrastruktura, podpora podnikání, energetické projekty apod., kdy přidružením 
vznikne ekonomicky soběstačný celek a dovolí řešit i území vhodné spíše pro dotační systém financování. 
 
 

E. Multi-kriteriální hodnocení oblastí 
 

Vazba 10 výše popsaných oblastí možné aplikace Jessiky na ROP MS a jeho oblasti podpory je popsána 

v Tabulce č. 2. Tabulka rovněž poskytuje pro každou ze zmíněných deseti oblastí odhad ekonomické 

návratnosti projektů (ERR) a shrnuje potenciál využití Jessiky v dané oblasti na základě analýzy provedené 

v kapitole D. : 

 

Oblasti Vazba na ROP Indikace ERR 

Potenciál pro 

využití 

JESSICA-

financování 
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Obnova a 

příprava 

území  

 

 

 

 

 

 

ROP MS dnes tuto oblast podporuje 

pouze z části. Oblast podpory 2.3 

Podpora využívání brownfields 

umožňuje regeneraci území s poměrně 

úzce vymezeným budoucím využitím. 

Pro efektivní aplikaci v rámci JESSICA je 

tedy nezbytné přemýšlet o změně 

programu, zejména o rozšíření 

budoucího využití regenerovaných 

pozemků a budov pro podnikání, a 

také o rozšíření příjemců podpory o 

podnikatelské subjekty a developery.
4
 

Regenerované území primárně může 

přinášet pozitivní změnu ekologických 

funkcí území, zvýšení cen okolních 

nemovitostí a obecně zhodnocení 

rezidenčních funkcí sídla. Následně 

mohou takto připravené pozemky 

umožnit vznikem pracovních míst 

zvýšení zaměstnanosti. 

Vysoké ERR 

Vysoký 

Podpora 

podnikání  

 

Oblast podpory podnikání není v ROP 

MS implicitně řešena, toto téma 

pokrývá OP Podnikání a inovace. Bylo 

by však vhodné rozšířit o toto téma 

oblast podpory 2.3 Regenerace 

brownfields, zejména jako pobídku 

dalšího využívání regenerovaných 

oblastí. 

Oblast podpory podnikání je vysoce 

ekonomicky návratná, zejména díky 

potenciálu zvýšení zaměstnanosti 

tvorbou nových pracovních míst. 

 

Vysoké ERR 

Vysoký 

Podpora 

technologií a 

inovací  

 

Oblast podpory inovačního podnikání 

není v ROP MS implicitně řešena, toto 

téma také pokrývá OP Podnikání a 

inovace. Platí stejné doporučení jako 

při podpoře podnikání. 

OP a VaVPI jsou rovněž relevantní pro 

tuto oblast. Domníváme se, že by šlo 

uvažovat o budoucím převedení 

prostředků z OP VaVPI do 

moravskoslezského UDF… viz zmínku u 

OP ŽP 

Oblast podpory inovačního podnikání 

je vysoce ekonomicky návratná, 

zejména díky potenciálu zvýšení 

zaměstnanosti tvorbou nových 

pracovních míst s vysokou přidanou 

hodnotou. 

 

Vysoké ERR 

Vysoký 

                                                           
4
 Změna ROPu je projednávána s Evropskou komisí. 
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Energetická 

infrastruktura 

a úspory 

energie  

 

Téma energetiky a úspor energií není 

Regionálním operačním programem 

nijak řešeno, tato oblast je pokryta OP 

Životní prostředí. Pokud by se tedy 

měla podobná témata v rámci fondu 

řešit, musel by být ROP MS rozšířen o 

specifickou oblast podpory s vysokou 

vazbou na městské investice, tj. najít 

mezeru v dnešním schématu podpory. 

Dále by pak také bylo možno uvažovat 

a jednat o eventuelním převedení části 

prostředků OP ŽP do 

moravskoslezského UDF s tím, že UDF 

by poskytoval návratné financování na 

projekty, které by splňovaly požadavky 

OP ŽP a také by byly začleněny 

v některém z místních IPRM. 

Obecně je toto téma vysoce 

ekonomicky přínosné, díky absenci 

tématu v ROP MS je však těžké 

indikovat ERR, tyto přínosy dnes 

nejsou zmapovány standardními 

metodami srovnatelně s jinými 

oblastmi podpory. 

 

Vysoký 

 

Občanská 

infrastruktura 

(školství, 

sociální oblast, 

zdravotnictví, 

sociální 

bydlení) 

 

 

Téma investic do občanské 

infrastruktury je v ROP MS velice silné, 

zahrnují jej oblasti podpory 2.1 

Infrastruktura veřejných služeb a 

prioritní osa 3 Rozvoj měst. V rámci 

těchto oblastí lze zejména podporovat 

projekty vzdělávací, sociální a 

zdravotnické. 

 

 

V této oblasti je identifikována celá 

řada přínosů, např. sociální integrace 

znevýhodněných osob, prevence 

kriminality, prevence vzniku nemocí, 

zkrácení léčky pacientů, snížení 

úmrtnosti, prodloužení délky života, 

zlepšení stavu školských a sociálních 

zařízení, zlepšení uplatnitelnosti na 

trhu práce apod. 

Střední ERR 

Nízký 

Městská 

doprava  

 

V rámci ROP MS jsou investice do 

městské dopravy možné jako součást 

intervencí oblasti podpory 1.3 Rozvoj 

dopravní obslužnosti. Tato oblast 

podpory zahrnuje projekty pro 

integraci dopravy (dopravní terminály, 

pořízení dopravních vozidel apod.). 

Vzhledem k zamýšlenému převodu 

prostředků do fondu JESSICA 

z prioritních os 2 nebo 3 je využitelnost 

tohoto tématu omezená. 

Potenciál ekonomické návratnosti 

projektů zlepšujících stav veřejné 

dopravy je přímo závislý na velikosti 

města a vytíženosti uzlu či linky, tedy 

na počtu potenciálních uživatelů 

infrastruktury. V případě nejvíce 

exponovaných částí dopravního 

systému hovoříme o zvýšení 

bezpečnosti dopravy, zvýšení 

komfortu cestujících v dopravě a při 

odbavení, úspoře času apod. 

Střední či vysoké ERR 

Střední 
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Infrastruktura 

volného času 

(kulturní  a 

společenská 

centra)  

 

Záměry v této oblasti lze realizovat 

v rámci prioritní osy 3 Rozvoj měst, kde 

lze investovat do zvýšení atraktivity 

městského prostředí a zkvalitnění či 

rozšíření občanské vybavenosti 

(kulturní, sportovní a volnočasové 

zázemí měst).  

Přínosy typu zlepšení infrastruktury 

pro volný čas, zlepšení kvality bydlení 

obyvatel či zlepšení infrastruktury pro 

kulturu nesou ekonomickou 

návratnost zejména v případě větších 

sídel. 

Střední ERR 

Střední 

Infrastruktura 

cestovního 

ruchu 

 

Toto téma je podporováno v rámci 

oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního 

ruchu, kde lze investovat do výstavby, 

modernizace a revitalizace turistické 

infrastruktury, doprovodných služeb a 

atraktivit cestovního ruchu, a do 

rozvoje a zvyšování úrovně 

ubytovacích zařízení. 

Přínosy plynoucí z rozvoje cestovního 

ruchu v regionu a z vytváření nových 

pracovních míst mají vysoký potenciál 

ekonomického zhodnocení. 

Vysoké ERR 

Střední 

Obnova a 

záchrana 

kulturního 

dědictví  

Revitalizace a zpřístupnění kulturních, 

technických a průmyslových památek 

jako součást kulturního dědictví je 

podporována v rámci oblasti podpory 

2.2.1 Výstavba, revitalizace a 

modernizace turistické infrastruktury, 

doprovodných služeb a atraktivit 

cestovního ruchu. Výsledkem investic 

tedy musí být zpřístupnění památek či 

zvýšení návštěvnosti, jiná oblast není 

podporována. Za úvahu stojí změna 

programu směrem k širšímu využití 

obnovených památek, např. pro 

kombinované funkce (volnočasové, 

vzdělávací, občanské apod., dnes 

možné v rámci oblasti podpory 3.2 

Subregionální centra) 

Obnova památek je poměrně 

nákladná činnost, která nese přínosy 

zejména v  přístupnější kulturní 

infrastruktuře, zvýšení počtu 

návštěvníků a zvýšení zaměstnanosti 

ve službách.  

Vzhledem k množství památkově 

chráněných objektů a vysokým 

investičním nákladům však nelze 

odhadovat vysokou míru návratnosti 

investic. 

 

Střední či nízké ERR 

Střední 



EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 

Implementace finančního nástroje JESSICA 
v Moravskoslezském kraji 
 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA červen 2010 
 

 
Strana 32/88 

Veřejná 

prostranství  

 

Regenerace veřejných prostranství je 

dnes možná v rámci oblasti podpory 

3.2 Subregionální centra, investice by 

měly směřovat ke zvýšení přitažlivosti 

měst. 

Projekty zlepšování veřejného 

prostranství nesou přínosy ve formě 

zvýšení návštěvnosti parků, hřišť a 

podobných objektů veřejného 

prostoru. Je zde prostor pro 

ekonomické zhodnocení investic 

v případě, že se jedná o vysoce 

exponovaný městský prostor, jinak 

musí být tyto projekty součástí širšího 

kontextu obnovy, jež bude pokrývat 

více funkcí. 

Střední či nízké ERR 

Nízké 

 

 

F. Indikátory finančního nástroje, finanční návratnost, riziko, relevance a soulad s 
dnešními IPRM  

 

F1.       Indikátor finančního nástroje (půjčka, ekvita, bankovní garance) 
 

F1.1. Financování formou úvěru: 
 

Standardní parametry financování komerčních projektů jsou v tuto dobu významně ovlivněny probíhající 

globální finanční krizí a ekonomickou situací ve světě. Podmínky nabízené komerčními subjekty 

zaznamenávají v krátkém časovém horizontu značný vývoj a je proto relativně obtížné hovořit o 

„standardech trhu“. Úrokové míry stanovené komerčními bankami jsou odvozeny od vývoje základních 

úrokových sazeb stanovených centrálními bankami. Při financování projektů cizími zdroji lze, v závislosti 

na parametrech konkrétního projektu, předpokládat standardně dosažitelnou úrokovou míru v úrovni 4,5 

– 6,5% p.a v případě financování  v KČ a  cca 4,2- 5,5% v případě financování v EUR. Doba návratnosti 

investic (Payback period) požadovaná komerčními bankami se obvykle pohybuje do 10 let, výjimečně pak 

do 15 let. Požadovaná výše vlastních zdrojů se pohybuje mezi 30-40% hodnoty případně nákladů projektu 

(loan to value vs. loan to cost).   

Pro využití finančního nástroje JESSICA uvažujeme, ve vazbě na charakter projektu, s dobou návratnosti 

investice v horizontu 10 až 20 let (ideálně do 15 let). Investice do projektu formou úvěru ze zdrojů JESSICA 

by neměla přesáhnout 70%. Požadovaná výše vlastních zdrojů by pak neměla být nižší než 30%. 

V závislosti na charakteru investice (výše investice, podíl vl. zdrojů, riziko, apod.) by mělo být uvažováno i 

využití kombinace více finančních nástrojů (půjčka + ekvita, půjčka + záruka za jinou půjčku), resp. využití 

různých kombinací doby návratnosti a úrokové sazby (standardní „komerční“ úroková sazba a delší doba 

návratnosti vs. kratší doba návratnosti a snížená úroková sazba) 

 
 
 



EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 

Implementace finančního nástroje JESSICA 
v Moravskoslezském kraji 
 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA červen 2010 
 

 
Strana 33/88 

F1.2. Financování formou kapitálového vstupu do projektu (ekvity) 
 

Financování formou kapitálového vstupu do projektu je možné předpokládat u projektů s kratší dobou 

návratnosti, vyšším podílem rizika, než je akceptovatelné pro standardní komerční banky, a zároveň s nižší 

mírou zhodnocení vlastního kapitálu, než požadují komerční investoři. Výši investovaných vlastních zdrojů 

prostřednictvím nástrojů Jessica předpokládáme v rozmezí 30 až 70%. V případě vyššího podílu vlastních 

zdrojů (50% a více) bude nutné předpokládat podrobnější monitoring projektu ze strany UDF, se zvýšenou 

možností kontroly a vlivu na ovládací mechanismy projektu. Nástroj kapitálového vstupu je možné 

kombinovat s využitím části cizích zdrojů poskytnutých standardními komerčními subjekty. V tomto 

případě může být doba návratnosti investice delší (cca do 10 let).   

 

F1.3.  Bankovní garance: 
 

Využití nástroje garance považujeme za důležitou součást podpory rozvoje podnikání malých a středních 

firem s významnou přidanou hodnotou výrobního programu (např. výzkum, vývoj, inovační technologie), 

bez dostatečné kapitálové zajištěnosti firem, omezující další případný rozvoj. Aplikace záruk je možná 

například u projektů technologických center, které by mohly fungovat na bázi standardních komerčních 

podmínek, ale kde nedostatečné zajištění firem (nájemců) není dostatečnou garancí pro financování 

komerčními subjekty. 

 

F2.       Indikátory návratnosti (půjčka, ekvita, bankovní garance) 
 
F2.1.  Indikátor výnosnosti projektů  

 

� IRR (Internal Rate of Return) - Vnitřní míra výnosu je taková úroková (diskontní) míra, při které je čistá 

současná hodnota pěněžních toků investice rovna nule. Investice je přijatelná, je-li její vnitřní míra 

výnosu větší než tržní diskontní míra stejně rizikových investic. Pro UDF by mohla být přijatelná i nižší 

IRR než pro tržní investory, je-li toto v souladu s pravidly veřejné podpory a vykompenzováno 

dostatečně vysokou ERR (investice UDF takto mohou pomoci řešit selhání trhu). 

� ERR (Economic Rate of Return) - Ekonomická míra výnosu je taková úroková míra při které náklady a 

výnosy projektu, diskontované během jeho životnosti, jsou shodné. ERR na rozdíl od finanční míry 

návratnosti uplatňuje vlivy a faktory jako např. cenová regulace, podpora, daňové úlevy, a počítá se 

současnými náklady ve vztahu k ekonomické situaci.  

� ROI (Return on investment) - návratnost investice, ukazatel míry návratnosti (výnosnosti, rentability) 

investice rovnající se podílu průměrného ročního zisku a vložených prostředků (celkového vloženého 

kapitálu)  

� ROE (Return on Equity) - návratnost vlastního kapitálu, ukazatel návratnosti (výnosnosti, rentability) 

vlastního kapitálu rovnající se podílu zisku a vlastního kapitálu 
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� Doba návratnosti (Payback) - doba (počet let), za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční 

kapitálový výdaj na investici 

 

F3.  Indikátory rizikovosti projektů 

 

Posouzení projektů z hlediska jejich rizikovosti bude důležitou součástí vyhodnocení vhodnosti každého 

individuálního projektu pro financování prostřednictvím nástroje JESSICA. Rizika bude nutné hodnotit pro 

každý projekt individuálně v závislosti na jeho parametrech. Důležité bude posouzení projektů subjekty se 

znalostí lokálního trhu a lokálních podmínek v rámci jednotlivých měst. Neméně důležité bude posouzení 

formy zajištění investice. Svou důležitou roli bude hrát i výběr správných partnerů, kteří budou nositeli, 

resp. spolunositeli projektů, kde zásadním kritériem by měla být jejich bonita a/nebo know-how.  

 

Potenciální projekty identifikované v rámci průzkumu IPRM, se obecně vyznačují spíše nižší mírou 

rizikovosti, s dostatečnými možnostmi zajištění (zástava nemovitého majetku, garancí budoucích 

finančních toků, apod.). Vzhledem k dlouhodobému růstovému potenciálu trhu a v porovnání se západní 

Evropou a některými částmi ČR výrazně nižší cenovou úrovní nelze předpokládat zásadní, dlouhodobý 

výkyv či pokles trhu v rámci regionu Moravskoslezko.  

 

Jako indikátor rizikovosti projektů je možné využít například SWOT analýzu (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats), která hodnotí slabé a silné stránky projektu ve vazbě na příležitost a hrozby/rizika 

projektu.   

 

F3.1. Rizikovost splácení délky úvěru a návratnosti investic  
Obecně lze říci, že obvykle čím delší bude doba návratnosti investice, tím rizikovější bude projekt a čím 

rizikovější bude projekt, tím vyšší bude požadovaná míra zajištění. Vzhledem k cílům nástroje JESSICA, 

umožnit financování projektů s dobou návratnosti až 20 let, je nutné předpokládat přenesení vyšší míry 

rizika než je schopen přenést komerční sektor. Předpokládáme, že míru rizika projektu bude nutné 

posoudit vždy individuálně ve vztahu k potenciálním přínosům projektu ve vazbě na IPRM a poskytnutým 

možnostem zajištění investic.   

 

F3.2. Rizikovost cílů projektů  
Tak jak je popsáno v kapitole D) projekty by měly přinášet synergický efekt v rámci širšího spektra cílů 

rozvoje měst i regionu. S tím by mohla souviset vyšší rizikovost cílů projektů a to především 

z krátkodobého hlediska. Akceptací vyššího rizikového faktoru může dojít k vyplnění jedné 

z nejdůležitějších mezer v tržním systému, který v současné době dokáže investičně podpořit pouze 

projekty s nízkou mírou rizika, avšak dále pochopitelně neposuzuje navázanou přidanou hodnotu 

jednotlivých projektů, která je definovaná jako trvale udržitelný rozvoj měst, případně Moravskoslezského 

regionu obecně (snížení nezaměstnanosti, zvýšení počtu prosperujících podnikatelských subjektů, zvýšení 

kvality života, zvýšení kvality životního prostředí). Bez podpory rizikovějších projektů může aktuální 
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regionální konkurenceschopnost stagnovat, případně se později výrazně snížit, čímž by mohlo dojít 

k zmaření již provedených investic, či programů. Proto i ve vyšším riziku klíčových projektů D1, D2, D3 a 

D4 spatřujeme riziko jako podstoupitelné a to z hlediska širších vztahů a návazností, navíc s velkým 

potenciálem růstu 

 

F3.3. Možnost zapojení jiných zdrojů a vytvoření pákového efektu, zejména pak privátního sektoru 
Jednou z nejvyšších priorit regionu je záměr rozšíření spolupráce veřejného a soukromého sektoru v rámci 

PPP projektů. Vzhledem k současné globální ekonomické situaci trpí značná část privátních subjektů 

podnikajících v regionu, které jsou zároveň nositeli potenciálních projektů, nedostatkem vlastních zdrojů, 

případně požadují vyšší míru zhodnocení vlastních zdrojů a soustředí se na jiné obchodní příležitosti. 

Vhodným spojením soukromého a veřejného sektoru a finančními nástroji JESSICA lze spolu s komerčními 

finančními subjekty vytvořit pákový efekt, který ve výsledku umožní financování většího objemu investic. 

Dostatečný objem investic může druhotně působit na celkový růst regionu a vyšší míru zhodnocení 

investic než byla na počátku předpokládána. 

 

Modelový příklad spolupráce by mohly vypadat následovně: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Výběr cílových témat 
 

G1.      Konstrukce UDF 

 

UDF má zajistit přímou aplikaci finančního nástroje JESSICA na konkrétní projekty v daném regionu, při 

dodržení všech pravidel využívání strukturálních fondů, vedením statutárních měst a vedením regionu. Při 

implementaci JESSICA v Moravskoslezském regionu lze uvažovat v zásadě dva typy UDF: 

 

G1.1. Úvěrový a garanční UDF (“ÚG UDF”) 
 
Funkce uvěrově garančního UDF se prakticky kryje s funkcí standardního komerčního posouzení 

jednotlivých projektů při poskytování garancí a úvěrů komerčních bank, avšak rozšířeného o parametry 

 

UDF 

10 Mio EUR 

Privat 

2 Mio 

EUR 

JESSIC

A 

2 Mio 
EUR 

Komerční úvěr 

6 Mio EUR 

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 

Investiční objem 50 Mio EUR 
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posuzovaní dle podmínek programu JESSICA v souladu s touto studií. Při vyhodnocení jednotlivých 

projektů přihlášených do programu JESSICA pro poskytnutí úvěru či garance bude ovšem nutné vycházet i 

z místně příslušných empirických znalostí bankovního, ale i místního realitního a developerského trhu.  

Stejně tak bude nutné zachovat soulad s příslušnými schválenými rozvojovými programy měst a regionu a 

dále se zákony a vyhláškami pro poskytování finančních produktů jako je úvěr či záruka. Konkrétní UDF 

proto musí disponovat zkušeným bankovním týmem a to včetně právního servisu i risk managementu.    

Fondem městského rozvoje (UDF) pro poskytování úvěrů či garancí by mohla být na základě výběrového 

řízení stanovena licencovaná komerční banka, která disponuje  praktickými zkušenostmi s rozvojem 

Moravskoslezského regionu.   

 

Smlouva mezi HF a UG UDF 

• podmínky pro vyhodnocování jednotlivých projektů 

• právní forma aplikace úvěru mezi HF a UDF 

• odměna UDF 

• finální schválení podmínek aplikace finančního nástroje JESSICA je pouze v kompetenci HF 

 

G1.2. Equitně podílový UDF (EP UDF) 
 

Funkce equitně podílového UDF je  majetkově se podílet v projektových společnostech (SPV) které jsou 

vlastníky jednotlivých podporovaných projektů. Rozsah takového podílu spolu-investora či spolu-

developera je poměrně flexibilní a záleží na podmínkách konkrétního projektu. Při implementaci EP UDF je 

nezbytné klást důraz na empirické znalosti pracovního týmu EP UDF: výkonný pracovní tým musí být 

minimálně z poloviny složen z odborníků, již disponují reálnými pracovními zkušenostmi při úspěšné 

realizaci developerských či investičních projektů a to na pozici developera či investora.  Stejně tak musí 

být equitně podílový UDF schopen zajistit kompletní právní služby spojené s potřebami posuzování 

jednotlivých projektů a jejich následným vyšším řízením, kontrolou průběhu a průběžným 

vyhodnocováním plnění podmínek stanovených ve smlouvách o kapitálovém vstupu do jednotlivých 

projektů a to zřejmě během celé životnosti projektu (šířka spektra revidovaných souborů by se měla 

postupem času snižovat až na nejnižší nutnou úroveň) 

 

Právní formou EP UDF by mohla být nově založená akciová společnost, se základním jměním ve výši 

vkladu z HF. Dále by měl být umožněn kapitálový vstup do UDF jednotlivým statutárním městům, 

případně privátnímu sektoru. 

 

Možná majetkoprávní struktura EP UDF: 

 

I. Veřejnoprávní struktura 

� akcie UDF v držení RR (resp. holdingového fondu) a měst 

� představenstvo – zástupci vládních i krajských rozvojových agentur 
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� dozorčí rada – zástupci měst a kraje (zástupci státní správy i samosprávy) a holdingového fondu 

 

II. Veřejnoprávně komerční struktura 

� akcie společnosti v držení RR (resp. holdingového fondu) a soukromé odborné společnosti  

� představenstvo – odborní zástupci soukromé společnosti  

� dozorčí rada – zástupci měst a kraje (zástupci státní správy i samosprávy) a holdingového fondu 

 

III. Komerční struktura 

� akcie UDF v držení soukromé společnosti, zastaveny ve prospěch RR po dobu trvání aplikačního 

procesu JESSICA  

� představenstvo – odborní zástupci soukromé společnosti  

� dozorčí rada – zástupci měst a kraje (zástupci státní správy i samosprávy) 

 

Vzhledem k místním podmínkám je vhodné uspořádání typu  II. či III., které přináší zejména následující 

výhody:  

� flexibilita rozhodování 

� záruky vůči RR – soukromá společnost chce realizovat zisk = úspěch projektu 

� eliminace neodborných, politických zásahů do rozhodování 

� empirické znalosti pracovního týmu 

� negociační schopnosti při zajištění komerčního spolufinancování 

� motivační aspekty formou smluvních podmínek mezi HF a UDF  

 

 

G2.    Ukázka přínosu JESSICA financování na typových projektech 
 

G2.1. Úvěr 
 
Popis projektu: 

 

Město je pořadatelem celé řady konferencí, setkání, přednášek, výstavní činnosti, atd.. Pro tyto aktivity si 

obvykle najímá prostory, za které platí komerční nájem, většinou soukromým subjektům. Za tyto aktivity 

město ročně utratí cca. 380 000 EUR. Město disponuje vhodnou, chátrající historicky hodnotnou budovou 

ve vhodné lokalitě, jejíž rekonstrukcí a přestavbou by mělo vzniknout konferenční centrum s několika 

konferenčními sály s kapacitou až 360 osob. Konferenční místnosti budou využívány jak pro akce 

organizované městem, tak pro ostatní komerční i nekomerční subjekty. 

 

Návratnost investice: 

 

Návratnost investice do projektu bude zajištěna z pronájmu konferenčních sálů a příjmu ze souvisejícího 

servisu. V případě přesunutí městských aktivit do nového konferenčního centra bude zajištěn minimální 
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budoucí příjem ve výši min cca. 380 000 EUR ročně. Město pronajme konferenční centrum vybranému 

komerčnímu subjektu, který bude zajišťovat jeho provozování. Roční průměrné nájemné je 

předpokládáno ve výši 433 000 EUR. 

 

Financování: 

 

Projekt předpokládá dvouleté investiční období a ukončení po 17-ti letech (2+15 let). 

 

Předpokládaná investice je 7,6 Mio EUR. Město bude investovat 2,9 Mio EUR – tedy 38% celkových 

investičních nákladů (tato částka je hodnotou nemovitosti určené pro rekonstrukci). Zbývajících 4,7 Mio 

EUR bude zajištěno z úvěrového UDF Jessica. Cílem je dosáhnout kladného hospodářského výsledku 

během doby splatnosti. 

 

 

Náklady a výnosy projektu: 

Předpokládaná investice 7 600 000 EUR  

Equita 2 900 000 EUR 38% celkových investic 

Úvěr 4 700 000 EUR 62% celkových investic 

   

Předpokládaný průměrný roční výnos 433 000 EUR  

   

 

Trvání investice (příp. výstavby) 2 years  

Doba návratnosti 15 years  

   

Úrok z úvěru 2,74%  

Anuita - 386 336 EUR  

   

ROI 5,71%  

IRR 4,21%  

 

Vyhodnocení projektu: 

 

Návratnost projektu je příliš nízká na to, aby projekt mohl být připraven a financován standardními 

komerčními subjekty. Projekt však napomáhá rozvoji kulturně sociálních aktivit a rozvoji vzdělání, 

zabraňuje dalšímu chátrání historicky hodnotných budov, přispívá ke vzniku nových pracovních míst a 

zároveň svým umístěním v deprimovaném území města a přispívá k jeho rozvoji. Přínosy projektu se 

shodují se základními cíli vytýčenými v IPRM. Projekt i přes relativně nízký výnos poskytuje dostatečné a 
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dlouhodobé záruky na jeho příjmové straně a to jak ze strany města tak i privátního provozovatele. 

Projekt je vhodným kandidátem na zajištění financování ze zdrojů programu JESSICA. 

 

 

G2.2. Equita 
 

Popis projektu: 

 

Soukromý subjekt je vlastníkem cca 30 ha pozemků dotčených bývalou důlní činností, které jsou 

lokalizovány na okraji města s vhodným dopravním napojením a dostatečnými kapacitami inženýrských 

sítí. Pozemky jsou územním plánem města určeny k využití pro výstavbu průmyslových objektů sloužících 

pro lehkou výrobu a doprovodné provozy. 

Vlastník nemovitostí má zájem na revitalizaci území a rozvoji pozemků. V případě rozdělení území a 

vybudování páteřních inženýrských sítí může v lokalitě vzniknout moderní průmyslová zóna, která nabídne 

vhodné pozemky pro budoucí využití soukromými investory nebo developerskými společnostmi. 

 

Návratnost investice: 

 

Návratnost investice by měla být zajištěna prodejem revitalizovaných pozemků s kompletní 

infrastrukturou soukromým investorům a developerům, kteří je využijí pro výstavbu objektů pro výrobu, 

vývoj, technologická centra, apod. Prodej pozemků je možný až v případě jejich dostatečné připravenosti 

(vybudovaná infrastruktura, revitalizace). 

 

Financování: 

 

Projekt předpokládá roční investiční období a bude ukončen nejpozději po pěti letech (1+4 let) 

 

Celkové náklady projektu jsou odhadovány na cca. 6,6 Mio EUR. Soukromý investor je vlastníkem 

pozemků a předpokládá maximální podíl na celkové investici do výše 50%, tzn. do výše cca 3,3 Mio EUR. 

Zbývající část předpokládaných nákladů by měla být financována formou kapitálového vstupu do projektu 

prostřednictvím zdrojů JESSICA.  

 

Podíl soukromého investora 3,3 Mio EUR 50% 

Podíl JESSICA 3,3 Mio EUR 50% 

Celkový investiční objem 6,6 Mio EUR  

 

 

 

 



EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 

Implementace finančního nástroje JESSICA 
v Moravskoslezském kraji 
 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA červen 2010 
 

 
Strana 40/88 

Náklady a výnosy projektu: 

Popis Jednotková cena 

(EUR/m2) 

Cena 

Náklady na pozemek 7,7 EUR 2 307 692 EUR 

Náklady spojené se sanací pozemku 3,5 EUR 1 038 462 EUR 

Náklady na infrastrukturu 9,6 EUR 2 884 615 EUR 

Další náklady (právník, agentské služby, marketing 

atd.) 1,3 EUR 375 000 EUR 

Cena celkem 22,0 EUR 6 605 769 EUR 

   

Hodnota revitalizovaného pozemku 25,0 EUR 7 500 000 EUR 

   

Profit 3,0 EUR 894 231 EUR 

Marže 13,5%  

 

 

Vyhodnocení projektu: 

Pro financování projektu není možné získat standardní bankovní financování. Není možný ani kapitálový 

vstup investora z privátního sektoru, jelikož budoucí zisk z projektu je nižší, než jsou obvyklé požadavky 

těchto investorů.  

 

Projekt svým umístěním řeší revitalizaci území o ploše cca 30 ha dotčeného bývalou důlní činností. Projekt 

přispěje k nabídce kvalitních pozemků pro výstavbu a možnosti umístění investorů z řad výrobců, 

technologických a vývojových center, center služeb, ale také drobnějších provozů z řad malých a středních 

firem. Kromě příchodu nových investorů do regionu se v budoucnu předpokládá přemístění celé řady 

výrobních aktivit z centra města směrem do okrajových avšak dobře dostupných lokalit. 

Svým charakterem je tak projekt zaměřen kromě revitalizace deprimovaného území na podporu tvorby 

nových pracovních příležitostí a zároveň podporuje vytěsnění výrobních aktivit z centra města, což má 

druhotně pozitivní vliv na přesouvání dopravního zatížení z centra města směrem k jeho okrajům a 

hlavním přepravním trasám. Výše popsané přínosy projektu odpovídají hlavním podporovaným cílům 

stanoveným v IPRM. 
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G2.3. Bankovní garance 
 

Popis projektu: 

 

Soukromý investor je vlastníkem nemovitostí a pozemků v blízkosti centra města, které bylo v minulosti 

dotčeno výrobní aktivitou a nachází se v průmyslové části města. Investor připravuje projekt výstavby 

nájemních jednotek převážně pro malé a střední firmy, které budou vhodné pro sektory se zaměřením na 

inovační technologie, výzkum a vývoj, služby s vyšší přidanou hodnotou, apod..  

 

Návratnost investice: 

 

Projekt předpokládá dvouleté investiční období a bude ukončen nejpozději po čtrnácti letech (2+12 let). 

 

Investice do revitalizace území a výstavby vhodných objektů by měla být návratná z pronájmu 

jednotlivých jednotek zejména malým a středním podnikům.  Vzhledem k nedostatku těchto prostor 

v regionu je předpokládán pronájem jednotek za standardních tržních podmínek. Návratnost investice by 

měla také odpovídat standardům zdejšího trhu. 

 

Financování: 

 

Celkový objem investic do projektu je předpokládán v objemu cca 5 Mio EUR. Investor předpokládá vklad 

svých vlastních zdrojů ve výši do 30% budoucí hodnoty projektu / nemovitosti (1,5 Mio EUR). Zbývající 

část projektu bude financována běžným komerčním úvěrem (cca 43,5 Mio EUR).  

 

Vzhledem k podmínkám financování komerčními subjekty a dlouhodobosti projektu je požadována jeho 

vysoká forma zajištění, zejména v podobě požadované bonity nájemců projektu. Nájemci standardně 

v tomto případě, kromě povinnosti předkládat své hospodářské výsledky, poskytují zejména bankovní 

nebo hotovostní garance ve výši až 12 měsíčních nájmů nebo garance ze strany mateřských společností. 

Pro významnou část rozvíjejících se malých středních firem jsou tyto podmínky natolik zatěžující, že nejsou 

schopny podobné garance nabídnout. Tyto garance budou poskytnuty prostřednictvím programu JESSICA.  

Za poskytnutí garance předpokládá investor roční úhradu ve výši 15 000 EUR při průměrném 

předpokládaném ročním příjmu ve výši 483 612 EUR. 

 

Náklady a výnosy projektu: 

Předpokládaná investice 5 000 000 EUR  

Vlastní kapitál (equita) 1 500 000 EUR 30% 

Úvěr 3 500 000 EUR 70%  

   

Předpokládaný průměrný roční výnos 483 612 EUR  
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Trvání investice (příp. výstavby) 2 years  

Doba návratnosti 12 years  

   

Úrok z úvěru 5,5%  

Anuita - 406 102 EUR  

   

Roční platba za garanci 15 000 EUR 

3,1% předpokládaného 

ročního výnosu 

   

ROI 9,7%  

IRR 8,5%  

 

 

Vyhodnocení projektu: 

Prostřednictvím projektu JESSICA by měl UDF poskytnout odpovídající garanci prověřeným společnostem/ 

nájemcům s vysokým rozvojovým potenciálem, kteří by charakterem své činnosti významně působili 

v oblastech podporovaných činností (inovační technologie, výzkum a vývoj, služby s vyšší přidanou 

hodnotou, apod.), ale kteří by nebyli schopni splnit standardní komerční podmínky z hlediska jejich 

zajištění.  

 

Kromě rozvoje území dotčeného výrobními aktivitami těžkého průmyslu investice umožní, v souladu s cíli 

IPRM, rozvoj malých a středních podniků s vysokým růstovým potenciálem a napomůže k tvorbě 

pracovních příležitostí. Rozvoj firem bude také druhotně působit na poptávku po odbornících 

v podporovaných oblastech vytčených IPRM. 

 

 

H.  JESSICA právní analýza5 
 

H1.     Souvislosti 
 
Regionální rada Moravskoslezsko („RRMS”) jako řídící orgán českého Regionálního operačního programu 

RRMS („ROP MS”) zvažuje využití možnosti, že by část financí ROP RRMS investovala do fondů rozvoje 

měst („UDF”) v rámci nástroje JESSICA podporovaného Evropskou komisí a řídícího se právním rámcem 

definovaným v nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění, a v souvisejících právních předpisech. 

RRMS zvažuje vytvoření holdingového fondu („HF”) ve formě oddělené finanční jednotky v rámci Evropské 

investiční banky, která vybere UDF a bude do nich investovat. Prostředky převedené na holdingový fond 

                                                           
5
 Tato právní analýza byla zpracována v listopadu 2009 jako součást úvodní zprávy. 



EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 

Implementace finančního nástroje JESSICA 
v Moravskoslezském kraji 
 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA červen 2010 
 

 
Strana 43/88 

EIB budou drženy jménem EIB. Konečná rozhodnutí ohledně použití prostředků HF budou činěna 

investiční radou jmenovanou ze strany RRMS.6 

 

Pro účely této zprávy uvádíme právní stanoviska týkající se následujících aspektů nástroje JESSICA.7 

 

 

H1.1. Zadání 1 

 

Zhodnocení české legislativy, včetně závazných metodických pokynů, z pohledu finančních toků pro 

jednotlivé fáze realizace nástroje JESSICA [použití prostředků Ministerstva pro místní rozvoj určených na 

předfinancování projektů ROP MS formou vkladu do HF; převod prostředků z RRMS na HF; převod z HF na 

UDF; převod z UDF na příslušný projekt; převod výnosů z projektu na UDF a RRMS], konkrétně: 

 

� Jaká legislativa upravuje jednotlivé fáze realizace? 

 

� Jaká omezení a rizika z ní plynou? 

 

� Je vyhovující dnešní stav české legislativy, zejména uvažujeme-li o převodu finančních prostředků na 

UDF skrz HF? Které dokumenty by měly být změněny a obecně jakým způsobem? 

 

� Jaké jsou požadavky na certifikaci těchto prostředků?  

 

 

H1.2. Právní stanovisko 1 

 

Níže uvádíme právní předpisy ES a poznámky Výboru pro koordinaci fondů (Committee for the 

Coordination of the Funds - „COCOF“), které jsou pro nástroj JESSICA a toto naše stanovisko podstatné: 

 

� Nařízení rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, v platném znění („Obecné nařízení”) 

 

� Nařízení č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj („EFRR”), v platném znění 

 

                                                           
6
 Vztah RRMS a EIB je podrobně definován v dohodě o financování, jejímž podpisem byl 8. února 2010 holdingový 

fond založen. 
7
 [Poznámka z listopadu 2009] V této zprávě je používána současná platná terminologie práva Evropských 

společenství, na rozdíl od terminologie, která bude platná po přijetí Lisabonské reformní smlouvy. Naše závěry 
uvedené v této zprávě ani zamýšlený průběh implementace nástroje JESSICA by dle našeho názoru neměly být 
měněny z důvodu nadcházející ústavní reformy EU, přestože samozřejmě tuto skutečnost nejsme schopni zaručit. 
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� Nařízení č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k implementaci Obecného nařízení, 

v platném znění („Implementační nařízení”) 

 

� „Poznámka služeb Komise k finančnímu inženýrství na programové období 2007 – 2013“, ze dne 16. 

července 2007 (DOC COCOF/07/0018/01-EN FINAL) („Poznámka COCOF č. 1”) 

 

� „Metodická poznámka k finančnímu inženýrství“ ze dne 22. prosince 2008 (COCOF 08/0002/03) 

(„Poznámka COCOF č. 2”) 

 

� „Pravidla a podmínky použitelné na akce spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti – přehled pravidel týkajících se způsobilých výdajů na programové období 2007-2013” z 

února 2009, dostupná na :  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/eligibility/eligibility_2009_en.pdf 

 

Níže uvádíme českou legislativu a české metodiky upravující finanční toky v rámci nástroje JESSICA na 

příslušných úrovních implementace: 

 

� Národní strategický referenční rámec České republiky 2007-2013 

 

� Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění  

 

� Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, v platném znění  

 

� Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění 

 

� Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném 

znění 

 

� Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, v platném znění  

 

� Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy nebo národním fondem 

 

� Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu 

soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, s platností od 1. 

října 2009  

(„Metodika finančních toků”) 
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� Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 – 2013, s platností od 1. října 2009 

(„Metodika certifikace”) 

 

� Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a 

Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013 („Metodika způsobilých výdajů”) 

 

Konečně, níže uvádíme závazné dokumenty vztahující se k ROP MS, které jsou podstatné pro toto naše 

stanovisko: 

 

� Podmínky ROP MS ze dne 3. prosince 2007 

 

� Prováděcí dokument pro ROP MS, verze 3.04 

 

Každý z výše uvedených českých právních předpisů a metodik se zabývá finančními toky obecně, tedy 

neřeší jednotlivé fáze finančních toků. Obecně máme za to, že česká legislativa a příslušné metodiky jsou 

v souladu s komunitárním právem a že současný stav české legislativy a příslušných metodik 

nepředstavuje překážku k implementaci nástroje JESSICA v Moravskoslezsku. Z tohoto pohledu je třeba 

zmínit i skutečnost, že základní pravidla fungování nástroje JESSICA jsou určena přímo závaznými předpisy 

Evropského společenství, a že tedy při aplikaci české legislativy a metodik je třeba tyto interpretovat 

v souladu s výslovnými ustanoveními komunitárního práva a cíli těchto ustanovení.  

 

Přes výše uvedený závěr ohledně souladu českého a komunitárního práva a v důsledku povinného výkladu 

českého práva v souladu s právem komunitárním se domníváme, že pro účely implementace nástroje 

JESSICA je třeba provádět více či méně složitý výklad příslušných právních předpisů a metodik, aby bylo 

možné určit přesné povinnosti příslušných příjemců (viz níže) a dalších relevantních subjektů. Proto za 

účelem zvýšení právní jistoty všech zúčastněných subjektů a usnadnění implementace nástroje JESSICA 

obecně doporučujeme, aby česká legislativa a metodiky stanovily konkrétnější pravidla vztahující se k 

nástroji JESSICA.  

 

Identifikovali jsme následující omezení a zvláštní pozornost zasluhující aspekty příslušných českých 

právních předpisů a metodik ve vztahu k finančním tokům v rámci implementace nástroje JESSICA v rámci 

ROP MS: 

 

I. Nedostatek konkrétních pravidel pro finanční toky a certifikaci, která by reflektovala specifika 

nástroje JESSICA 

 

Na základě článku 2 odst. 4 Obecného nařízení a v souladu s Poznámkou COCOF  

č. 1, v případě implementace nástroje JESSICA, jsou HF, UDF a osoby provádějící jednotlivé projekty 

rozvoje měst „příjemci“ příslušných finančních prostředků. Relevantní české právní předpisy a závazné 
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metodiky se však zabývají tradiční strukturou příjemců, kdy příjemcem je pouze subjekt přijímající 

nevratnou podporu z operačního programu.  

Dále jsou na základě článku 78 odst. 6 Obecného nařízení a v souladu s Poznámkou COCOF č. 1, v případě 

implementace nástroje JESSICA, výdaje vznikají za podmínek kumulativně splnitelných ve dvou fázích: 

nejprve výdaje vznikají při založení nebo vkladu do HF/UDF. V době  částečného či úplného ukončení 

operačního programu jsou však způsobilými výdaji pouze prostředky vložené z FRM do projektů rozvoje 

měst (a způsobilé náklady řízení). Příslušné české právní předpisy a závazné metodiky se zabývají pouze 

tradičními druhy ex-ante a ex-post výdajů a neodrážejí složitost struktury výdajů v případě implementace 

nástroje JESSICA. 

Ačkoli lze očekávat, že absence specifických pravidel v této oblasti je obecným jevem objevujícím se 

rovněž v mnoha dalších členských státech EU, doporučujeme z výše uvedených důvodů, aby příslušné 

metodiky a podmínky ROP MS byly upraveny tak, aby stanovily výslovná pravidla týkající se finančních 

toků a certifikace výdajů v případě implementace nástroje JESSICA. Výslovná úprava posílí právní 

postavení jak  RRMS, tak platebního a certifikačního orgánu při ověřování a certifikaci výdajů 

vynaložených různými příjemci, kteří se účastní implementace nástroje JESSICA.  

 

II. Nejasný právní status výnosů z investic fondů z prostředků ROP MS  

 

Na základě článku 78 odst. 7 Obecného nařízení, a zatímco prostředky byly vyčleněny do FRM z určitých 

operačních programů, mají být prostředky z investic uskutečněných fondy rozvoje měst navrácené do 

operace (nebo zdroje zbývající po vyplacení všech záruk) použity příslušnými českými orgány ve prospěch 

projektů rozvoje měst. V souladu s Poznámkou  COCOF č. 2 nemusí být nutně výše uvedeným příslušným 

orgánem RRMS, může jím být i jiný orgán. Poznámka COCOF č. 2 dále, doporučuje zdroje z investic 

navrácené do operace znovu použít v regionu (regionech) začleněném (začleněných) v daném operačním 

programu (v tomto případě  v Moravskoslezsku), a to prostřednictvím nástrojů finančního inženýrství tak, 

aby byl zajištěn pákový efekt a aby tytéž veřejné finance byly využity opakovaně.  

Není patrné, že by komunitární ani české právní předpisy dále specifikovaly právní režim výnosů z investic. 

Pro zajištění právní jistoty doporučujeme, aby metodika finančních toků a podmínky ROP MS přesně 

stanovily, kdo bude oprávněn znovu použít výnosy z investic a za jakých podmínek.  

 

III. Změna ROP MS – příjemci usilující o zisk 

 

K provádění nástroje JESSICA v Moravskoslezsku budou použity fondy z druhé prioritní osy, oblasti 2.3 

(podpora regenerace brownfieldů). Za současných podmínek ROP MS nejsou příjemci usilující o zisk 

způsobilí v rámci oblasti 2.3 operace provádět.  

 

Účelem nástroje JESSICA je investovat do operací vytvářejících příjmy, které mohou být znovu investovány 

v rámci nových operací. Ačkoli není podmínkou, aby projekty financované fondy rozvoje měst generovaly 

zisk, je skutečností, že v tržním hospodářství mají schopnost realizovat příjmyvytvářející projekty zejména 
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soukromé společnosti, které jsou právně definovány jako usilující o zisk. Za účelem usnadnění realizace 

projektů vhodných pro JESSICA financování by tedy podmínky ROP MS měly být změněny tak, aby příjemci 

usilující o zisk byli způsobilí získat vlastní kapitál, úvěr či záruku z ROP MS prostřednictvím nástroje 

JESSICA. 

 

Pro přehlednost tedy uvádíme, že na základě výše uvedených omezení a zvláštní pozornost zasluhujících  

aspektů doporučujeme za účelem zvýšení právní jistoty zúčastněných subjektů a usnadnění implementace 

nástroje JESSICA změnit odpovídajícím způsobem následující dokumenty:   

 

� Podmínky ROP MS 

 

� Metodiku finančních toků 

 

� Metodiku certifikace 

 

Metodickou příručku způsobilých výdajů 

 

 

H2. Zadání 2 

 

Řízení rizik:  

 

� Jaké formy UDF jsou doporučeny z pohledu minimalizace rizik, při zachování maximální míry kontroly 

nad investicemi?  

 

� Jak lze ošetřit případné ztráty, které budou plynout z neplnění obchodního plánu UDF? 

 

 

H2.1. Právní stanovisko 2 

 

V souladu s článkem 43 odst. 2 Implementačního nařízení a na základě závěrů Studie nástroje JESSICA 

vypracované PwC týkajících se možných právních forem UDF, s nimiž se ztotožňujeme, jsme zvažovali 

následující typy právních forem UDF: 

 

H2.2. UDF  jako oddělená finanční jednotka v rámci stávající finanční instituce („UDF-účet”) 

 

H2.3. UDF jako nezávislý právní subjekt řídící se dohodami mezi spolufinancujícími partnery nebo 

společníky/akcionáři („UDF-subjekt”) 
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� Společnost s ručením omezeným („UDF SRO”) 

 

� Akciová společnost („UDF AS”) 

 

� Speciální fond kvalifikovaných investorů („UDF FKI”) 

 

Ve vztahu k plánu investovat do UDF jsme identifikovali následující možná materiální rizika: 

 

� Insolvence UDF 

 

Jak UDF-účty, tak UDF-subjekty se mohou dostat do úpadku ve smyslu českého zákona o insolvenci č. 

185/2006 Sb., v platném znění. Významná míra zákonné kontroly finančních institucí a investičních fondů 

je vykonávána v souladu se zákonem o bankách č. 21/1992 Sb., v platném znění, a zákonem o kolektivním 

investování č. 189/2004 Sb., v platném znění8. V důsledku toho lze důvodně předpokládat, že UDF-účty a 

UDF FKI jsou obecně méně náchylné k riziku insolvence než UDF SRO a UDF AS. 

 

� UDF paralyzován z důvodu konfliktů mezi investory 

 

Existuje mnoho různých způsobů, jak mohou být v rámci UDF nastaveny rozhodovací procesy. Na obecné 

úrovni považujeme UDF-subjekty, které si samy spravují investice, za více náchylné ke konfliktům mezi 

investory ve srovnání s UDF-účty a UDF-subjekty využívajícími odbornou investiční expertízu třetí strany. 

 

Z hlediska řízení rizik tímto vyvozujeme závěr, že UDF-účty a UDF FKI, zejména ty, které využívají 

odbornou finanční expertízu (např. UDF FKI využívající služby investiční společnosti v souladu s § 4 odst. 6 

českého zákona o kolektivním investování) mohou být obecně považovány za méně náchylné k oběma 

výše uvedeným předvídatelným rizikům. 

 

Pokud jde o rozdíly mezi typy UDF ve vztahu k míře kontroly, kterou investoři mohou uplatnit vůči 

investicím UDF, tato skutečnost zcela závisí na podmínkách dohodnutých mezi HF a UDF. Přestože by za 

určitých výjimečných podmínek mohly UDF FKI podléhat nucené správě České národní banky, která by 

omezila kontrolu investorů nad investicemi, jsme přesvědčeni, že tato možnost je vyvážena zvýšenou 

jistotou zajištěnou pravidelnou zákonnou kontrolou České národní banky a depozitáře. V důsledku toho 

nepřináší ani jeden z typů UDF žádné zásadní klady nebo zápory z hlediska míry kontroly nad investicemi, 

které by obecně měly ve vztahu k zajištění nezbytné míry kontroly ovlivnit jejich výběr ze strany HF. 

                                                           
8
 Banky podléhají různým obchodním, korporátním a operačním požadavkům za účelem provozování podnikání a 

získání bankovní licence v jejich členském státě a jsou nepřetržitě podrobovány kontrolám uskutečňovaným národní 
bankou daného členského státu. Kromě některých korporátních požadavků podléhají investiční fondy 
kvalifikovaných investorů nepřetržitým kontrolám ze strany depozitáře svého majetku (banky) a České národní 
banky nebo mají svá portfolia spravovaná samotnou investiční společností, která rovněž podléhá nejrůznějším 
korporátním požadavkům a nepřetržitým kontrolám ze strany České národní banky. 
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Konečně, problematiku ztrát, které mohou vyplynout z neplnění obchodního plánu UDF, je nutné řešit dle 

podmínek dohodnutých mezi HF a UDF v tzv. exitových strategiích (prodej účasti v UDF, ukončení smlouvy 

o správě majetku atd.) a nastavením odpovídajících omezení odpovědnosti. Obecně lze předpokládat, že 

ukončení investice vložené do UDF, který neplní svůj obchodní plán, by mělo být jednodušší tam, kde je 

účast v UDF založena na smlouvě (o správě majetku) na rozdíl od účasti na vlastním kapitálu (zejména 

v případech, kde UDF je soukromá společnost nebo UDF-FKI).  

 

Na základě zadání jsme tímto obecně posoudili vybrané aspekty týkající se řízení rizik mezi dostupnými 

typy UDF. Při výběru konkrétních UDF, do kterých by se mělo investovat, musí HF samozřejmě zohlednit 

mnoho dalších aspektů, které se budou týkat typů UDF i konkrétních UDF, jako je daňový režim, 

administrativní omezení, kapitálová síla, know-how, portfolio dalších obchodních aktivit atd. Přestože 

tedy bude třeba zvážit i výše uvedené aspekty typů UDF z hlediska řízení rizik, konečná rozhodnutí o 

výběru UDF se budou muset zakládat na zvážení mnoha dalších relevantních aspektů jednotlivých UDF.  

 

 

H3. Zadání 3 

 

Zhodnocení otázky dalších finančních příspěvků do fondů a jejich vykazování v rámci implementace 

programu, konkrétně:  

 

� Lze do národních veřejných zdrojů započítávat příspěvky z veřejných zdrojů  kraje nebo obce, budou-li 

uskutečněny na úrovni HF/UDF/projektu? 

 

� Podléhají podmínkám ROP i další příspěvky uskutečněné na úrovni HF/UDF/projektu? 

 
 

H3.1.  Právní stanovisko 3 

 

Na základě článku 53 Obecného nařízení jsou příspěvky z EFRR omezeny do výše 85% z celkového objemu 

příspěvků, přičemž ostatní příspěvky mají pocházet z dalších veřejných zdrojů nebo soukromých zdrojů. 

Tato míra spolufinancovaní se vztahuje na operace příslušných operačních programů, přestože je její 

dodržování sledováno až na úrovni prioritních os (viz níže).  

 

V souladu s Poznámkou COCOF č. 1 sestávají operace, s ohledem na implementaci nástroje JESSICA 

v Moravskoslezsku, jak z příspěvků z ROP MS do HF a UDF, tak z následných investic UDF. Domníváme se 

tedy, že pro účely zhodnocení dodržování výše uvedené míry spolufinancování se do celkového objemu 

národních veřejných výdajů započítávají veškeré národní veřejné výdaje uskutečněné na různých úrovních 

implementace nástroje JESSICA. 
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Na základě článku 44 Obecného nařízení může EFRR financovat příspěvky do HF a UDF v rámci ROP MS. 

Podle článku 44 odst. 1 písm. b) Implementačního nařízení zohlední smlouva o financování, která bude 

uzavřena mezi RRMS a HF, integrované plány rozvoje měst zahrnuté v ROP MS. Podle Poznámky COCOF č. 

1 operace zahrnují jak příspěvky do HF a UDF, tak následné investice v rámci ROP MS. Domníváme se 

tedy, že veškeré operace uskutečněné v rámci implementace nástroje JESSICA, včetně příspěvků 

uskutečněných na úrovni HF/UDF/projektu, podléhají podmínkám ROP MS.  

 

H4.  Zadání 4 

 

Převod financí z ROP do HF: V roce 2010 má RRMS v úmyslu převést do HF 20 mil. Euro, které jsou k 

dispozici v rámci prioritní osy 2.3. ROP MS. Částka 20 mil. Euro zahrnuje příspěvek z EFRR (85 %) a 

příspěvek z českého státního rozpočtu (15 %). RRMS má v úmyslu využít tzv. flexibilní model financování, v 

rámci kterého se podíl spolufinancování 85/15 sleduje na úrovni prioritní osy, nikoliv na úrovni 

jednotlivých operací provedených v rámci osy. Jelikož RRMS nebude mít v roce 2010 k dispozici polovinu 

příspěvku z českého státního rozpočtu, má v úmyslu převést do HF pouze 17 + 1.5 mil. Euro, zbývající část 

příspěvku z českého státního rozpočtu ve výši 1.5 mil. Euro bude následně převedeno do HF v roce 2011. 

 

� Je výše uvedený postup v souladu s evropskou legislativou a která ustanovení nařízení se na tuto 

problematiku vztahují? 

 

� Je tento postup v souladu s českou legislativou a které obecně závazné právní předpisy a metodické 

pokyny tuto problematiku upravují? 

 

� V případě že výše uvedený postup není v souladu s českou legislativou, jaké změny musejí být 

provedeny, aby byl umožněn?  

 

� Jak je nutno postupovat při certifikaci výdajů? 

 
H4.1. Právní stanovisko 4 

 

Zadání 4 se zabývá aplikací požadavku na zajištění určité míry spolufinancování příspěvku z EFRR. 

Požadavek je stanoven článkem 53 Obecného nařízení. V souladu s Obecným nařízením členský stát 

rozhodne, zda má být příspěvek z EFRR počítán ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům, zahrnujícím 

veřejné a soukromé výdaje, nebo pouze ve vztahu ke způsobilým veřejným výdajům. Podíl příspěvku z 

EFRR do ROP MS, v porovnání s dalšími příspěvky, činí v souladu s Přílohou III Obecného nařízení 85 %.  

 

Podle článku 53 odst. 1 a odst. 4 Obecného nařízení by měl být v případě implementace nástroje JESSICA v 

Moravskoslezsku příspěvek z EFRR vypočítán na úrovni ROP MS, nikoliv na úrovni jednotlivých prioritních 

os a operací. Ovšem podle článku 56 odst. 6 má být rozhodnutím Komise, kterým se přijímá operační 
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program, určena maximální míra a výše příspěvku z příslušného komunitárního fondu nikoliv pouze pro 

každý operační program, ale také pro každou prioritní osu. Za účelem právní jistoty tedy dovozujeme, že 

komunitární právo stanovuje, že stanovená míra spolufinancování musí být dodržena na úrovni prioritních 

os. Domníváme se, že tento závěr je zohledněn v ustanovení článku 67 odst. 2 písm. b) Obecného nařízení, 

na základě kterého musí řídící orgán podávat pravidelně zprávy o finančním provádění operačního 

programu (včetně výdajů vynaložených příjemci a odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů) na úrovni 

prioritní osy (nikoliv na úrovni operačního programu).  

 

Dále se domníváme, že dodržování požadavku podílu spolufinancování 85/15 musí být zaručeno po celou 

dobu existence příslušné prioritní osy (nikoliv např. po dobu jednoho roku, v rámci jednoho výkazu výdajů 

atd.), stejně jako u dodržování pravidla křížového financování (článek 34 Obecného nařízení). Domníváme 

se, že tento závěr je v souladu s odpovědí Komise č. 4 v Poznámce COCOF č. 2. 

 

Na české národní úrovni jsou požadavky na míru spolufinancování upraveny v Národním strategickém 

referenčním rámci (kapitola 12), ve kterém se Česká republika rozhodla uplatnit tento požadavek pouze 

ve vztahu k veřejným výdajům (nikoliv ve vztahu k výdajům veřejným i soukromým). Na úrovni ROP MS je 

požadavek na míru spolufinancování upraven v podmínkách ROP MS (tabulka 34 na str. 162), které 

stanovují celkovou výši příspěvku z EFRR a celkovou výši příspěvků z českých veřejných zdrojů. 

 

Na základě výše uvedeného se domníváme, že výše nastíněný flexibilní model financování je v souladu jak 

s komunitárními, tak s českými právními předpisy.  

 

V zájmu právní jistoty doporučujeme změnu Metodiky certifikace tak, aby jednoznačně stanovovala, že 

požadavek na podávání zpráv o výši příspěvku z EFRR i o výši ostatních příspěvků bude zajištěn vždy pro 

každý výkaz výdajů, avšak také, že dodržování míry spolufinancování bude sledováno kumulativně na 

úrovni prioritních os a po dobu celého programového období. 

 

 

I. JESSICA IR – závěr průběžné zprávy: 

 

Implementační studie dokazuje široký potenciál možných projektů aplikovatelných z produktového a 

časového hlediska pro finanční nástroj typu JESSICA a shrnuje základní fakta a plány možného rozvoje 

regionu. Zároveň se stane výchozím dokumentem pro konečnou zprávu, která bude doplněna o detailní 

rozbor možných projektů a další technické a legislativní aspekty, které shledáváme jako nutné před 

započetím projektů. 
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J. Urban Development Fund (UDF) 

 

Základní funkcí UDF je využití prostředků operačního programu formou návratných investic do projektů 

městského rozvoje. Projekty mají být způsobilé pro financování z OP a mají být součástí integrovaného 

plánu městského rozvoje. Zároveň má jít o projekty vytvářející společenskoekonomický přínos řešením 

určitého tržního selhání – např. regenerací brownfieldů v oblastech, kde soukromý sektor není schopen 

díky lokálnímu selhávání nemovitostního trhu přirozeně využít potenciálu dotčených deprimovaných 

lokalit na komerční bázi. 

 

K 8. únoru 2010 byl podpisem smlouvy mezi Regionální radou Moravskoslezsko a EIB vytvořen JESSICA 

Holdingový Fond Moravskoslezsko, jehož hlavním cílem je investovat prostředky RR MS do jednoho nebo 

více UDF. UDF posléze bude/budou moci investovat do specifických projektů v Moravskoslezsku třemi 

možnými způsoby: 

 

- podíl ve společnosti (equity) 

- půjčka 

- poskytnutí garancí  

 

V této části studie jsme se zaměřili především na návrh právní a organizační struktury UDF, specifikaci 

vztahů s okolními subjekty (HF, nositelé projektů, apod.) způsobu výběru konkrétních UDF a specifikaci 

jednotlivých investičních kroků HF. 

 

 

J1. Právní a organizační struktura UDF 

 

Z hlediska právní formy UDF byly v předchozí části studie identifikovány tyto možnosti: 

 

a) Společnost s ručením omezeným 

b) Akciová společnost 

c) Fond kvalifikovaných investorů 

 

S ohledem na předpokládanou výši finančních prostředků, které by měly být v letech 2012 – 2013 

proinvestovány (předpokládáme 10 – 15 Mil EUR) nedoporučujeme využití fondu kvalifikovaných 

investorů, vzhledem k vysokým správním nákladům.  

 

Prováděcí legislativa projektu JESSICA, umožňuje vytvoření UDF ve formě účelové společnosti (SPV – 

Special Purpose Vehicle) nebo jako „oddělené“ finanční jednotky v rámci stávající finanční instituce. 

 



EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 

Implementace finančního nástroje JESSICA 
v Moravskoslezském kraji 
 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA červen 2010 
 

 
Strana 53/88 

S ohledem na předpokládaný charakter vyvíjené činnosti UDF a obvyklou praxi v oboru developmentu 

městských projektů se domníváme, že v rámci místních podmínek je možné využít obě z forem a) a b), 

přičemž konkrétní formu navrhnou jednotliví uchazeči o roli UDF v rámci prezentace svého business 

plánu. Obecné výhody a nevýhody obou forem jsou následující:  

 

SPV: 

+ jasná organizační, výkonná a vlastnická struktura 

+ účelovost – hospodaření není ovlivněno negativními vlivy souvisejícími s ostatními aktivitami společnosti 

- vyšší riziko insolvence (nutnost nastavit dobré kontrolní mechanismy) 

 

Oddělený finanční blok v rámci stávající finanční instituce: 

+ nižší riziko insolvence (vzhledem k bankovnímu dohledu) 

+ pro investora je obecně snazší z nich vystoupit 

- fungování UDF může být ovlivněno vlivy nesouvisejícími s UDF ani jednotlivými projekty (výsledky 

hospodaření společnosti, střety zájmů, konkurence, apod.) 

 

Na základě našich zkušeností doporučujeme spíše UDF jako samostatnou účelovou společnost (SPV) bez 

účetní, daňové ani smluvní minulosti. Tato forma podle našeho názoru umožňuje transparentní 

organizační a výkonnou strukturu, při zachování dostatečných možností kontroly. Účelový charakter UDF 

by měl v maximální možné míře snížit riziko možného budoucího ovlivnění ostatním podnikáním 

manažera UDF.  

 

Za účelem dosažení co největšího spektra nabídek lze doporučit, aby Holdingový fond Moravskoslezsko 

otevřel výzvu k vyjádření zájmu ze strany potenciálních UDF jak pro UDF koncipované coby SPV, tak pro 

UDF koncipované jako oddělený finanční blok v rámci finanční instituce. Vzhledem k výše uvedené úvaze o 

vhodnosti založení UDF jako SPV a vzhledem ke skutečnosti, že fungování UDF jako odděleného 

finančního bloku již bylo popsáno v jiných evaluačních studiích, se naše další analýza v této studii 

zaměřuje na rozpracování možných modelů fungování UDF založených jako SPV. 

 

Právní forma UDF  

Z hlediska právní formy UDF předpokládáme, že UDF bude vždy fungovat v rámci obchodní společnosti - 

právnické osoby (ať už jako SPV nebo její oddělená součást). Zakladatelem společnosti by měla být 

právnická osoba se sídlem v ČR, sdružení právnických nebo fyzických osob, účelová společnost měst nebo 

obcí, případně v kombinaci s privátním sektorem nebo jako sdružení v rámci PPP projektu. V rámci 

platných zákonů ČR předpokládáme, že mohou být využity dvě možné formy obchodních společností, a to 

buď společnost akciová, nebo společnost s ručeným omezeným. Základní charakteristiky obou typů 

obchodních společností jsou popsány v tabulce níže. 
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Komparativní srovnání společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti 

 

 

 

 

 

SPOLEČNOST S RUČENÍM 

OMEZENÝM 

(S. R. O.) 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

(A. S.) 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

S JEDINÝM AKCIONÁŘEM 

(A. S.)  

Zakladatel/společník s.r.o. s jediným 

zakladatelem/společníkem 

nemůže být jediným 

zakladatelem/jediným 

společníkem jiné s.r.o. 

maximálně 50 společníků 

jedna fyzická osoba může 

být jediným společníkem 

max. 3 s.r.o. 

společenská smlouva 

může určit zákaz 

konkurence i pro 

společníky  

bez omezení jediným zakladatelem 

může být pouze právnická 

osoba (jedna fyzická 

osoba se nemůže založit 

a.s., ale může se stát 

jediným akcionářem 

posléze) 

 

Podíly obchodní podíl (nemůže 

být nahrazen cennými 

papíry) 

akcie (existují akcie bez 

hlasovacích práv, ale ty 

musí mít jiné výhody, 

např. vyšší dividendu nebo 

podíl na likvidačním 

zůstatku) 

listinné x zaknihované 

na majitele x na jméno 

pouze kmenové akcie (bez 

rozdílu v hlasovacích 

právech) 

dtto 

Zástavní právo k podílu zástavní právo musí být 

zapsáno v obchodním 

rejstříku 

listinné akcie můžou být 

zastaveny prostřednictvím 

indosace  

dtto 

Převoditelnost se souhlasem valné 

hromady lze převést na 

volná převoditelnost 

s případnými omezeními 

dtto 
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obchodního podílu jiného společníka (pokud 

není vyloučeno ve 

společenské smlouvě)  

připouští-li to společenská 

smlouva, lze převést na 

třetí osobu (i mimo 

společníky) – převod lze 

podmínit souhlasem valné 

hromady 

 nutný zápis převodu 

v obchodním rejstříku 

ve stanovách 

může být omezena, ale ne 

úplně vyloučena 

některá práva spojená 

s akcií můžou být 

samostatně převoditelná 

(např. dividendy) 

Minimální základní 

kapitál 

200,000 KČ 2,000,000 KČ  

(bez veřejné nabídky) 

20,000,000 KČ  

(s veřejnou nabídkou) 

Dtto 

Upisování a splacení 

základního kapitálu 

před podáním návrhu na 

zápis do OR musí být 

splaceno alespoň 30% ZK, 

nejméně však 100 000 KČ 

(pokud jediný zakladatel, 

musí být splaceno 100%) 

ručení společníků až do 

celkové výše nesplacených 

vkladů všech společníků 

před podáním návrhu na 

zápis do OR musí být 

splaceno alespoň 30% 

upsaného základního 

kapitálu  

každý akcionář ručí pouze 

do výše likvidačního 

zůstatku (až v momentě 

likvidace společnosti) 

dtto 

Valná hromada 

(VH) 

jediný společník vykonává 

působnost VH 

společníci s min. 10% 

obchodního podílu svolat 

VH 

akcionář(i) s více než 5% 

akcií (nebo 3% pokud ZK 

činí více než 100 000 000 

KČ) můžou svolat VH 

jediná akcionář vykonává 

působnost VH (VH se 

nekoná) 

 

Statutární orgán jeden nebo více jednatelů 

zákaz konkurence  

představenstvo – nejméně 

3 členy 

zákaz konkurence 

představenstvo – může 

mít méně než 3 členy 

Dozorčí rada 

(DR) 

nezřizuje se obligatorně, 

ale pokud se zřizuje, musí 

zřizuje se obligatorně - 

alespoň 3 členy 

dtto 
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mít alespoň 3 členy 

 

 

při min. 50 zaměstnancích 

tito navrhují 1/3 členů DR 

Povinnost péče řádného 

hospodáře 

vztahuje se na jednatele, 

společníky, prokuristy 

(odborná péče) a stínové 

ředitele (v omezeném 

rozsahu) 

vztahuje se na členy 

představenstva, DR, 

akcionáře i stínové 

ředitele (v omezeném 

rozsahu) 

dtto 

Povinnost loajality vztahuje se na společníky 

(podle některých právních 

názorů a jednoho 

rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR)  

není není 

Povinné vytváření 

rezervního fondu  

(RF) 

 

RF musí být vytvořen 

z alespoň 10% prvního 

čistého zisku 

každoroční navyšování až 

do dosažení 10% ZK 

RF musí být vytvořen 

z alespoň 20% prvního 

čistého zisku 

každoroční navyšování až 

do dosažení 20% ZK 

dtto 

Pravidelná evidence v OR společnosti musí předkládat na OR následující dokumenty a jejich změny: (i) 

Zakladatelská smlouva/listina/Stanovy; (ii) dokumenty prokazující jmenování a 

odvolání členů statutárních orgánů nebo DR; (iii) podpisové vzory osob oprávněných 

jednat jménem společnosti; (iv) výroční zprávy a finanční výkazy, pokud je jejich 

pořizování obligatorní (viz níže); (v) další, pokud tak stanoví zákon. 

Audit audit finančních výkazů je 

povinný, pokud jsou 

splněny alespoň 2 

z následujících podmínek: 

1. celková účetní 

hodnota majetku 

společnosti přesáhne 

40 mio KČ; 

2. roční obrat přesáhne 

80 mio KČ; 

3. roční průměrný počet 

zaměstnanců přesáhne 

50; 

audit finančních výkazů je 

povinný, pokud je splněna 

alespoň 1 z následujících 

podmínek: 

1. celková účetní 

hodnota majetku 

společnosti přesáhne 

40 mio KČ; 

2. roční obrat přesáhne 

80 mio KČ; 

3. roční průměrný počet 

zaměstnanců 

přesáhne 50; 

dtto 
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Výhody a nevýhody společnosti s ručeným omezeným: 

 

+ jednodušší organizační struktura 

+ nižší požadavek na základní kapitál  

+ nižší nárok na lidské zdroje v orgánech společnosti 

+ dostatečné možnosti kontroly a garancí upravených společenskou smlouvou 

+ nižší nároky na vytváření povinného rezervního fondu 

- horší převoditelnost obchodních podílů 

- omezení při výběru zakladatelů/společníků (zákaz řetězení) 

 

Výhody a nevýhody akciové společnosti: 

 

+ snadná převoditelnost akcií bez nutnosti registrace v OR (u listinných akcií na majitele) 

+ bez omezení při výběru zakladatelů (vyjma zákazu založení a.s. jedinou FO) 

- složitější organizační struktura 

- vyšší požadavek na základní kapitál 

- vyšší nároky na lidské zdroje v orgánech společnosti 

- vyšší nároky na vytváření povinného rezervního fondu 

- vyšší nároky na povinný audit 

 

V návaznosti na výše uvedené výhody a nevýhody obou forem společnosti se přikláníme spíše k formě 

společnosti s ručeným omezeným, nicméně lze konstatovat, že i forma akciové společnosti je pro UDF 

vhodná. Přestože akciová společnost nabízí snazší převoditelnost podílů (akcií) a její organizační a funkční 

schéma je prioritně upraveno zákonem, nabízí společnost s ručením omezeným obdobné parametry (při 

úpravě podmínek společenskou smlouvou), avšak klade nižší nároky zejména na základní kapitál a 

vytváření finančních rezerv, které by mohly UDF při „manažerském“ způsobu řízení zbytečně zatěžovat. 

Vzhledem k tomu, že obě formy nabízejí akceptovatelné možnosti, předpokládáme, že jedna z těchto 

dvou forem společnosti by měla být navržena v rámci výběrového řízení potenciálními uchazeči o 

vytvoření UDF. 

 

J2. Organizační struktura UDF 

 

Úrovně řízení a kontroly UDF 

Z hlediska organizační struktury a rozdělení úrovní výkonu a kontroly UDF, navrhujeme takovou strukturu, 

aby mohla plnit jak výkonné tak i dozorčí funkce. Předpokládáme, že výkonná složka UDF bude 

představenstvo společnosti (management board) a dozorčí funkce bude plněna kontrolou ze strany HF 

(způsob kontroly je popsán níže). Denní aktivita bude zajišťována buď vlastními zaměstnanci nebo bude 

zajištěna externě (ousourcována). 
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Management Board 

MB by měl být tvořen minimálně 2-3 osobami, ideálně dlouhodobou 

zkušeností a  profesním zázemím v oblasti investmentu/development 

nemovitostí, případně správa nemovitostí a nemovitostních portfólií 

(fund/asset management) 

 

Denní aktivita UDF (Day to day activity) 

Denní aktivita UDF může být zajišťována buď vlastními zaměstnanci 

společnosti nebo bude outsourcována prostřednictvím jiné odborné 

společnosti. Alternativa vlastních zaměstnanců bude pravděpodobně 

výhodnější při vyšších investovaných objemech, naopak při nižším objemu 

(investičním, práce) by mohly fixní náklady UDF neúměrně zatěžovat a bude 

vhodnější služby outsourcovat, např. pokrytím fund/asset managerem, 

developerem, apod. 

 

 

Kontrolní funkce 

Kontrolní funkci bude zajišťovat HF na základě pravidelných zpráv předkládaných ze strany UDF (pokrok 

v realizaci projektů, finanční výsledky, audit, atd.). Vztah mezi HF a UDF bude upraven operační smlouvou 

(Operational Agreement), která bude podrobněji specifikovat formu kontroly. Zástupci HF a RR MS budou 

mít mimo jiné právo kontrolovat činnost UDF a realizaci projektů formou inspekcí. 

 

Nad rámec výše nastíněných kontrol lze uvažovat i o mechanismech umožňujících, aby UDF pravidelně 

zdůvodňoval holdingovému fondu svá rozhodnutí, informoval o plánovaných krocích, popř. konzultoval 

klíčová rozhodnutí. Tyto mechanismy kontroly  by bylo možno zajistit zřízením konzultačního procesu se 

zapojením HF a řídícího orgánu. Kontrolních mechanismy by v každém případě měly být nastaveny tak, 

aby zodpovědnost jednotlivých aktérů byla jasně vymezena. Lze doporučit, aby tyto otázky byly hlouběji 

analyzovány např. během přípravy Operational Agreementu. 

 

J3. Investiční kroky HF 

 

V průběhu investičního cyklu HF předpokládáme následující fáze / investiční kroky: 

 

0. Příprava výzvy k vyjádření zájmu (call for expression of interest) ze strany potenciálnich UDF, stanovení 

parametrů výběrového řízení 

 

Za nultou fázi investičního cyklu považujeme přípravu výběrového řízení, resp. výzvy k vyjádření zájmu,  

včetně stanovení parametrů zadání  a výběru UDF. Obecné zadávací podmínky výběrového řízení, jakož i 

UDF 

Management 
board 

Holdingový fond 

Day to day 
activities 

Operational Agreement 



EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 

Implementace finančního nástroje JESSICA 
v Moravskoslezském kraji 
 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA červen 2010 
 

 
Strana 59/88 

podrobnější specifikace způsobu výběru a hodnocení jsou mimo rozsah zadané studie a měly by být 

zpracovány Holdingovým fondem v další etapě implementace JESSICA. 

 

1. Vyhlášení výběrového řízení na UDF 

Předpokládáme, že podání nabídek do výběrového řízení by mělo být provedeno veřejným oznámením 

v souladu s interními pravidly EIB pro zadávání zakázek.9  

 

Pro jednotlivé dílčí stupně předpokládáme tyto termíny: 

 

Činnost Výzva k vyjádření zájmu Podání 
nabídky 

Vhodnocení, 
výběr, 
uzavření smluvních 
dokumentů 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 

Datum 9 / 
2010 

10 / 
2010 

11 / 
2010 

12 / 
2010 

1 / 
2011 

2 / 
2011 

3/ 
2011 

4 / 
2011 

 

S ohledem na proces stanovení operačního rámce Holdingového fondu předpokládáme zahájení procesu 

výzvy k vyjádření zájmu ve 3 - 4.čtvrtletí 2010, přičemž podání nabídek a jejich hodnocení by mělo 

proběhnout ve 1.čtvrtletí 2011. Výběr UDF včetně provázání smluvními dokumenty by měl být ukončen 

nejpozději do konce dubna 2011. 

 

Fáze 2. Hodnocení výběrového řízení, výběr UDF 

 

Hodnocení výběrového řízení a kritéria výběru UDF bude nutné detailně zpracovat před oznámením 

výběrového řízení v rámci Výzvy k vyjádření zájmu. Základní parametry hodnocení a výběru jsou navrženy 

v odstavci J4. Kritéria výběru UDF. 

 

Fáze 3. Sjednání a uzavření operační dohody 

 

Na základě výběru konkrétního UDF s konkrétním business plánem bude nutné před čerpáním finančních 

prostředků nastavit jednotlivé vztahy smluvním dokumentem (tzv. operační dohodou – Operational 

Agreement), který bude nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám business plánu a který bude na 

business plán odkazovat.  

 

Fáze 4. Čerpání finančních prostředků do UDF, investování do projektů 

                                                           
9
 Guide for the procurement of services, supplies and works by the EIB for its own account. 

http://www.eib.org/projects/publications/guide-for-procurement-of-services-supplies-and-works-by-the-eib-for-its-own-
account.htm 
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Předpokládáme, že na základě výběru UDF a nastavení smluvních dokumentů mezi HF a UDF převede 

následně HF do UDF finanční prostředky potřebné pro investice do projektů financovaných UDF. UDF by 

mělo v rámci svého business plánu specifikovat termíny čerpání částek do jednotlivých projektů.  

Předpokládáme, že UDF načerpá finanční prostředky buď jednorázově nebo v předem odsouhlasených 

tranžích. V případě jednorázového načerpání by UDF mělo specifikovat v rámci programu i způsob uložení 

a zhodnocování volných finančních prostředků.  

 

UDF bude s jednotlivými projekty (resp. se subjekty je realizujícími) vstupovat do smluvních vztahů 

formou tzv. investiční dohody (investment agreement). Základní povinné prvky těchto investičních dohod 

budou stanoveny již na úrovni operační dohody mezi HF a UDF. 

 

Fáze 5. Monitoring a kontrola činnosti UDF 

 

V průběhu životnosti UDF bude Holdingovým fondem pravidelně monitorován stav projektů a 

hospodaření UDF.  Předpokládáme tyto formy kontroly: 

 

1. Kontrola na základě pravidelných zpráv předkládaných ze strany UDF 

2. Pravidelné auditování projektových společností a UDF 

3. Další možnosti kontroly nastavené smluvními dokumenty na základě konkrétních specifik 

investovaných projektů a organizační struktury UDF (viz též sekci J2) 

 

Fáze 6. Vrácení finančních prostředků, ukončení vazby s UDF 

 

Předpokládáme, že jednotlivé projekty budou z hlediska HF ukončeny splacením závazků nositelů projektů 

vůči UDF, případně jiným dohodnutým způsobem. Předpokládáme obdobně, že jednotlivé operace (tj. 

investice HF do UDF) budou ukončeny splacením závazků UDF vůči HF. Vzhledem k tomu, že termíny 

ukončení jednotlivých projektů se budou pravděpodobně lišit, dojde k ukončení spolupráce mezi UDF a HF 

uzavřením posledního projektu a splacením posledních závazků ze strany UDF. Předpokládáme, že UDF 

resp. společnost může dále fungovat na trhu jako standardní komerční subjekt. V průběhu spolupráce 

s UDF ale nebude realizovat jiné projekty než ty, financované s využitím zdrojů HF.  

 

J4. Kritéria výběru UDF 

 

Předpokládáme, že budoucí UDF budou vybrána na základě otevřeného výběrového řízení / soutěže, 

v souladu s interními pravidly EIB pro zadávání zakázek. Business plán předložený UDF by měl obsahovat 

minimálně tyto body, které budou ve výběrovém řízení hodnoceny: 

a) Investiční strategie a cílový trh UDF; navrhované projekty městského rozvoje, včetně specifikace 

integrovaných plánů městského rozvoje, na nichž jsou založeny, a kritérií a podmínek pro jejich 

financování 
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b) Prognózy cash flow,  provozní rozpočet UDF, včetně úrovně (a struktury) odměny za management 

UDF 

c) Vlastnictví UDF 

d) Spolufinancující partneři nebo akcionáři UDF 

e) Vnitřní předpisy UDF 

f) Rozhodovací struktura UDF, včetně klauzulí o profesionalitě, kompetentnosti a nezávislosti 

managementu a pokrytí UDF lidskými /manažerskými zdroji, jejich zkušenosti a znalosti 

g) Zdůvodnění příspěvku ze strukturálních fondů EU a jeho zamýšlené využití, soulad s cíli iniciativy 

JESSICA 

h) Politika UDF týkající se ukončování investic do projektů městského rozvoje (exit projektu) 

i) Ustanovení o likvidaci UDF, včetně opětovného využití zdrojů vrácených do UDF z investic do 

projektů městského rozvoje nebo zbylých po dodržení veškerých  záruk 

 

Z výše uvedených kritérií hodnocení považujeme za nejpodstatnější část hodnocení investiční strategie  

UDF a především konkrétních projektů, do kterých by mělo být investováno. Rozhodující by měly být 

faktory smysluplného využití finančních prostředků, vč. maximálního využití finanční páky soukromého 

sektoru, která by měla umožnit investovat větší objem finančních prostředků do projektů a zároveň byla 

vyšším garantorem návratnosti vložených prostředků.  

 

Za základní faktory hodnocení business plánu UDF, resp. projektů považujeme následující: 

 

- Soulad s cíli programu JESSICA a záměry Regionální rady a EIB 

- Soulad s cíli IPRM, důraz na udržitelný rozvoj měst a regionu 

- Primárně kooperace veřejného a soukromého sektoru 

- Ziskovost projektu, doba návratnosti 

- Způsob zajištění budoucích výnosů projektu (garance návratnosti) 

- Míra atraktivity pro soukromý sektor 

- Možnost financování jinými zdroji, případně spolufinancování, finanční páka 

- Čitelnost - možnosti kontroly projektu a finančních toků 

 

UDF – equita, loan, guarantee 

 

Domníváme se, že mezi hodnotící kritéria v rámci investičního programu bude částečně patřit i charakter 

UDF. Nedomníváme se však, že je ve fázi výběru UDF nutné specifikovat zda by UDF mělo být „ekvitního, 

úvěrového nebo garančního“ charakteru. Předpokládáme, že vzhledem k omezenému objemu finančních 

prostředků plánovaných investovat v letech 2011 a 2012, by potřebný charakter UDF měl vyplynout ze 

skladby projektů, které UDF nabídne ve svém investičním programu, přičemž při pravděpodobně v této 

fázi nebude potřebné oddělovat UDF podle charakteru. 
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J5. Předpoklady fungování UDF 

 

Z hlediska výběru a každodenního fungování UDF předpokládáme, že UDF by mělo splňovat tyto základní 

předpoklady: 

 

Odpovědnost 

 

UDF, resp. jeho vlastník a management, přebírá faktickou odpovědnost za vedení a výsledek jednotlivých 

představených a schválených projektů / investic holdingovým fondem. Holdingový fond bude mít vůči 

UDF nastaveny své kontrolní mechanismy, nebude však zasahovat do vedení a výkonných pravomocí UDF. 

Kontrola ze strany HF 

Kontrolním mechanismem pro HF budou nástroje nastavené v operační smlouvě mezi HF a UDF. 

Předpokládáme, že operační smlouva umožní kontrolu jednotlivých projektů ze strany HF a Regionální 

rady. Důležitým mechanismem kontroly budou pravidelné zprávy podávané UDF ze strany nositelů 

projektů a pravidelné zprávy předkládané Holdingovému fondu. Forma reportingu bude podrobněji 

navržena na základě výběru konkrétních projektů s jasnými milníky jednotlivých fází projektů. 

 

Doba fungování UDF 

Předpokládáme, že UDF bude aktivní po celou dobu splácení investice do doby navrácení finančních 

prostředků HF nebo „finanční“ životnosti projektu. Doba fungování UDF by neměla přesáhnout 20 let, což  

předpokládáme jako nejdelší období poskytnuté půjčky. V individuálních případech po odsouhlasení ze 

strany HF mohou nastat výjimky. 

Odměna UDF 

Manažer UDF bude mít za svoji činnost nárok na odměnu. Navrhujeme, aby výše odměny byla jedním 

z kritérií při hodnocení nabídek potenciálních manažerů UDF ve veřejné soutěži. Výše odměny by měla být 

závislá  na výsledcích hospodaření UDF . 

 

Odměna UDF by se měla skládat z těchto složek: 

 

- fixní složka – měla by se pohybovat ve výši do 1% z investované částky ročně 

 

- výkonnostní složka / pobídka – bude poskytnuta v případě splnění podmínek stanovených HF,  

tato pobídka se může týkat například:  

- plnění odsouhlaseného harmonogramu (včasného investování finančních prostředků, 

ukončení čerpání, apod.)  
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- dosažení určité úrovně zisku 

- dosažení stanovených neekonomických faktorů  

 

- složka stanovená na základě výsledků UDF (tvorba zisku uvnitř UDF) 

Tvorba zisku bude ovlivněna zejména charakterem projektů a formou UDF. 

- úvěrové projekty UDF – v případě projektů pro něž bude UDF poskytovat úvěr, bude možná 

odměna UDF poměrně výrazně limitována maximální možnou poskytovanou marží na 

svěřených/půjčených prostředcích. Výše marže bude odvozena od možností konkrétních 

projektů a musí být v souladu s pravidly veřejné podpory. 

- „ekvitní“ projekty UDF – v případě projektů, do kterých bude UDF investovat prostřednictvím 

vložení vlastních zdrojů lze předpokládat jejich vyšší ziskovost (úměrnou riziku), zejména 

v případě, pokud po dokončení projektu dojde v určité etapě k prodeji podílu. UDF by v případě 

tohoto typu projektů měl počítat s nižší fixní složkou odměny a vyšším podílem vázaným na 

výsledek projektu.  

Vzhledem k předpokladu, že po roce 2015 již nebude možné financovat manažerský poplatek UDF 

z původních prostředků ROP (po roce 2015 nepůjde o způsobilé náklady), bude nutné počítat s tím, že 

odměna manažera UDF bude od roku 2016 dále financována výhradně z prostředků „vydělaných“ na 

projektech. 

Odměna se také může lišit v čase fungování UDF (např. 1 rok projektu vyšší angažovanost = vyšší odměna, 

v ostatních letech nižší, apod.). Systém odměňování se bude vždy odvozen od investičního programu 

navrženého budoucím UDF.  

 
 

Příklady projektů vhodných pro JESSICA financování 
 
 
K.1. Projekt Havířov 

 

K1.1. Popis projektu  

 

Areál bývalých uhelných dolů o rozloze cca. 190.000 m2 se nachází na území města Havířov. V současné 

době není areál smysluplně využíván. Areál sestává ze dvou částí. V části nazvané Sekce A. se nachází 

převážně staré průmyslové jednopodlažní i vícepodlažní budovy, některé jsou z důvodů architektonické 

unikátnosti památkově chráněny. Budovy nejsou rekonstruované, případně částečně rekonstruované. 

V části nazvané Sekce B. se nachází převážně volné pozemky, které ale byly dotčeny průmyslovou těžbou. 

Celková plocha Sekce B. je přibližně 35.000 m2. Areál je ve vlastnictví soukromé společnosti, která je 

nástupcem původní důlní společnosti. V letošním roce došlo k uzavření smlouvy mezi majitelem areálu a 

městem Havířov o převodu pozemků v části sekce B. o ploše cca 3,5ha. Město Havířov získalo dotaci cca 
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200 Mil Kč regeneraci území a výstavbu infrastruktury v rámci získaného území. Město a vlastník zbytku 

areálu tak učinili první krok pro možnost rozvoje nejen dané lokality, ale i města jako takového. 

 

Záměr: 

Záměrem soukromého investora i města je využití areálu (Sekce A.) pro rozvoj služeb a občanské 

vybavenosti města. Sekce B. je plánována pro využití především k průmyslovým účelům a rozvoj podnikání 

ve městě a regionu. Regenerací pozemků a vybudováním infrastruktury chce město i soukromý investor 

přilákat investory a umožnit realizaci jejich záměrů na připravených pozemcích.  

 

Záměrem investora a města v Sekci A. je revitalizace a rekonstrukce některých původních objektů a jejich 

následný dlouhodobý pronájem. Areál by měl být využit zejména pro volnočasové aktivity. Část převážně 

jednopodlažních průmyslových objektů by měla být využita jako sportoviště, mělo by zde vzniknout 

tenisové a squashové centrum a fit-centrum, vč. doprovodných aktivit.  Část regenerovaných objektů by 

mělo využít město, které by zde mohlo umístit knihovnu a kulturní centrum města. Investor uvažuje 

s dlouhodobým pronájmem městu a jednotlivým provozovatelům sportovišť na dobu 15 let. Město by 

pronajímalo cca. 40% areálu. 

 

 

K1.2. Finanční analýza projektu 

 

Základní data projektu vč. plánovaného cash flow projektu jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Finanční analýza 

projektu Havířov, Section A. 

 

K1.3.  Popis předpokládané investice do projektu prostřednictvím nástroje JESSICA  

 

Základní data projektu 

V níže uvedené tabulce jsou uvedena základní data projektu vycházející z hrubých kalkulací nákladů a 

výnosů projektu, vč. odhadu současné tržní hodnoty. 

 

Souhrn dat / Project Summary  
  

Současná tržní hodnota nemovitostí ve vlastnictví soukromého investora         83 528 000 Kč  

Náklady na rekonstrukci         73 948 000 Kč  

Současná hodnota včetně nákladů na rekonstrukci       157 476 000 Kč  

  

Předpokládaný roční výnos z nájmu         13 262 400 Kč  

Výnosová míra (yield) projektu 8,4% 

Standardní požadovaný komerční yield projektu 12,5% 

Tržní výnosová hodnota nemovitostí po rekonstrukci       106 099 200 Kč  

Standardní hodnota financovatelná komerční bankou (70% tržní hodnoty, 
případně nákladů)         74 269 440 Kč  
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Nákladový rozdíl (vypočtený jako současná hodnota včetně nákladů na 
rekonstrukci mínus hodnota financovatelná komerční bankou) - 83 206 560 Kč  

 

Areál ve vlastnictví nositele projektu / investora (bývalé důlní společnosti) je silně znehodnocený vlivem 

bývalé důlní činnosti a zároveň v budoucí atraktivní lokalitě města Havířov. Tržní ocenění areálu stanovilo 

jeho hodnotu ve výši cca. 83,5 Mil Kč. Přestože se jedná o tržní odhad hodnoty, areál podle našeho názoru 

není za tuto cenu v současné době na trhu prodejný (vzhledem k velmi omezenému počtu zájemců). 

  

Pokud by se vlastník areálu rozhodl pro jeho rekonstrukci a pronájem jednotlivých budov nájemcům za 

současných tržních podmínek, nachází se projekt pod obvyklou minimální výnosovou míru požadovanou 

soukromým sektorem.  Tato hranice se obvykle pro účely rychlého srovnání stanovuje výnosovou mírou 

(Yield), která se určí jako podíl ročních výnosů k tržní, případně nákladové hodnotě areálu. Kapitalizační 

míra požadovaná soukromým sektorem se bude u podobného typu projektu pohybovat minimálně na 

úrovni cca 12 – 12,5%. Při odhadovaných nákladech rekonstrukce ve výši 73,948 Mil Kč byl kalkulován 

yield projektu na úrovni cca 8,4% což je výrazně pod úrovní požadované soukromým sektorem. 

 

V případě, že by vlastník areálu uvažoval o financování projektu prostřednictvím komerčního úvěru, 

pravděpodobně by mohl financovat max. 70% hodnoty areálu, tzn. v případě rekonstrukce by mu vznikl 

nákladový rozdíl cca. 83 Mil Kč. Zároveň bonita nájemců by byla pravděpodobně nedostatečná, a proto o 

standardním komerčním financování nelze uvažovat. 

 

Současná hodnota areálu, kalkulovaná jako tržní výnosová hodnota*) nemovitostí po rekonstrukci minus 

náklady na rekonstrukci,  se pohybuje na úrovni 32,151 Mil Kč. Díky špatně fungujícímu nájemnímu trhu 

v oblasti (úroveň nájemného kterou vlastník může reálně vybrat je nízká) je výnosová hodnota je v tomto 

případě výrazně nižší než reálná tržní hodnota **).  Z tohoto důvodu bude vlastník areálu nemovitosti 

raději dále držet bez investic do rekonstrukce a čekat na zlepšení tržní situace, přičemž nebude mít zájem 

areál za tuto cenu na trhu nabídnout. 

 

 *) Výnosová hodnota nemovitosti je brána jako podíl ročního výnosu nemovitosti (např. příjem z nájmu 

očištěný o provozní a ostatní náklady nemovitosti) a obvyklé požadované„tržní“ výnosové míry (podíl 

ročního zisku a investičních nákladů na pořízení nemovitosti) požadované investory pro srovnatelný druh 

projektů 

 

**) Reálná tržní hodnota - hodnota srovnatelných nemovitostí nabízených na trhu 

 

Financování prostřednictvím nástroje JESSICA 

V případě využití finančního nástroje JESSICA předpokládáme financování nákladů rekonstrukce ve výši 

cca 74 Mil Kč v podstatě za standardních tržních podmínek, kromě akceptace vyšší míry rizika projektu. 

Základní navržené podmínky financování jsou následující: 



EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 

Implementace finančního nástroje JESSICA 
v Moravskoslezském kraji 
 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA červen 2010 
 

 
Strana 66/88 

Výše úvěru         73 948 000 Kč  

Doba splácení 15 

Úroková sazba 4,60% 

Splátka úvěru roční -  6 933 000 Kč  

Hodnota nemovitostí po 15 letech       141 728 400 Kč  

IRR 3,25% 
 

Výhody a nevýhody financovaného projektu z hlediska UDF / HF: 

 

+ equita vlastníka vložená do projektu ve výši cca 50% 

+ cca 40% pronajato městu Havířov na 15 let (vyšší míra garance) 

+ ostatní budovy budou pronajaty různým vlastníkům – diverzifikace rizika 

+ významný přínos v regeneraci brownfieldu v důležité rozvojové oblasti města,  

+ regenerace patří mezi klíčové cíle vytýčené IPRM 

+ významné socioekonomické benefity 

- vyšší míra rizika 

- relativně dlouhá doba návratnosti 

- není využito finanční páky soukromého sektoru (komerční financování) 

Rizika projektu 

 

Za hlavní potenciální rizika projektu považujeme: 

- obsazení projektu nájemci 

- nižší bonita nájemců / provozovatelů sportovišť 

- závislost části příjmů na globální ekonomické situaci regionu  

- dlouhodobá schopnost splácet, resp. výpadek příjmu z nájmu 

 

Mezi hlavní rizika projektu patří především otázka schopnosti nájemců hradit nájem v dlouhodobém 

období 15 let. Přestože bonita nájemců a provozovatelů sportovišť je nižší, předpokládáme vyšší 

diverzifikaci při pronájmu objektů více subjektům. Tomuto sektoru bude pronajato cca 60% ploch, přičemž 

cca. 40% bude pronajato městu Havířov, které lze považovat z hlediska garance za bonitního partnera. 

Částečně je tak eliminován i vliv případného negativního vývoje globální ekonomické situace regionu. 

 

K1.4.  Analýza sociálně-ekonomických přínosů a rizik, soulad projektu s IPRM  

 

Projekt IPRM, který byl v minulosti zpracován městem Havířov, konstatuje, že dosažení obecných cílů 

IPRM bude naplňováno vzájemně propojenými aktivitami řešícími úpravu a obnovu zanedbaných nebo 

nedostatečně využívaných prostranství ve městě a současně zvýšením kvality exponovaných veřejných 

prostranství.  

Potřebnost regenerace městského území je objektivně dána současným nevyhovujícím stavem převážné 

většiny veřejných prostranství města, kde byla v minulých desetiletích zajišťována jen nezbytná údržba a 
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kde často nebyly vynaloženy větší investice do jejich obnovy či rozvoje. Přitažlivost města pro jeho 

obyvatele i další osoby je primárně determinována odpovídající kvalitou života obyvatel a životního 

prostředí ve městě, které je možno efektivně zajistit pouze komplexním přístupem k výše uvedené 

regeneraci veřejných prostranství a rozvoji všestranné občanské vybavenosti a infrastruktury veřejných 

služeb při respektování principu trvale udržitelného rozvoje.  

 

Rozvoj a zvyšování kvality občanské Regionální vybavenosti a infrastruktury veřejných služeb na území 

města (operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013) v návaznosti na stávající nedostatečnou 

kvalitu či kapacitu určitých výše identifikovaných segmentů veřejné infrastruktury povedou ve svém 

výsledku ke zvýšení kvality zón bydlení a základních veřejných služeb, kterými jsou služby poskytované ve 

významných oblastech sociálních věcí a vzdělávání, stejně jako bude tímto způsobem přímo řešeno 

budování a zvýšení kvality infrastruktury určené pro kulturu, sport, volný čas a ostatní související oblasti 

všestranné občanské vybavenosti. 

 

Z vytčených cílů města Havířov uvádíme několik základních bodů, vztahujících se k projektu 

 

Jednou z prioritních oblastí ekonomický rozvoj města.  

 

Mezi slabé stránky a rizika patří: 

� Nízký počet produkčních podniků a absence velkých prosperujících podniků, které by vytvářely stabilní 

základnu ekonomiky města 

� Málo rozvojových území vhodných pro průmyslové zóny a z toho pramenící nezájem investorů o 

podnikání na území města 

� Možnost využití areálu DUKLA po ukončení hornické činnosti ve spolupráci s novým majitelem 

 

Z dalších oblastí SWOT analýzy pak vnímáme jako důležité následující body, které vznik podobného areálu 

podporují: 

 

Sociální integrace 

� Chybí multifunkční hala pro konání akcí většího charakteru a mobilní zastřešení areálu letního kina 

� Neexistence vyhovujícího multifunkčního sálu s odpovídajícím technickým zázemím, který by sloužil 

zejména pro pořádání konferencí a seminářů 

� Nedostatečná nabídka příležitostí pro využití volného času, málo mládežnických klubů 

� Špatný technický stav kulturních zařízení 

� Nevyhovující prostory městského informačního centra a knihovny 

� Nedostatek sportovního zázemí (haly, tělocvičny) 

 

Životní prostředí 

� Rostoucí tlak na zábory půdy vysoké bonity 
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PŘITAŽLIVÉ MĚSTO 

 

� Administrativní význam a vybavenost službami státu (zdravotnictví, školství, pošta, telekomunikace) 

vůbec neodpovídá velikosti města 

� Chybějící zařízení pro volnočasové aktivity 

� Nutná revitalizace některých lokalit z hlediska kvality městského prostředí a veřejných prostranství 

 

Zhodnocení souladu projektu s prioritami rozvoje města a kraje 

 

K IPRM města Havířova lze konstatovat, že integrovaný plán rozvoje města zaměřený na oblast 

regenerace městského prostředí a rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury veřejných služeb bude 

naplňovat prioritní oblast „Přitažlivá města“ v souladu s Metodickým pokynem MMR k hlavním 

zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM a s Instrukcemi pro přípravu integrovaných plánů 

rozvoje měst pro regionální operační programy pro plánovací období 2007 - 2013. V rámci této prioritní 

oblasti budou řešeny tyto aktivity: 

 

- Regenerace lokalit typu brownfield pro veřejné služby 

- Revitalizace ostatních veřejných prostranství 

- Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro sport 

- Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro práci s dětmi a mládeží, kulturu 

a další volnočasové aktivity. 

 

Z výše uvedeného vyplývá zřejmý soulad s prioritami strategických cílů města a kraje. Příprava projektu 

polyfunkčního centra na zanedbaném území městského brownfieldu i přes jeho periferní umístění by 

mělo dokázat vhodně kombinovat podporu nedostatečné podnikatelské struktury formou výstavby 

menších, ekonomicky nenáročných prostor schopných v pilotní fázi přilákat místní společnosti, stejně jako 

díky dostatečné rozvojové kapacitě přilákat možné další investory.  

 

Vzhledem k poloze pozemků umožní odklonit dopravní zatížení centra města do infrastrukturně bohatě 

dimenzované okrajové části, snížit tak ekologickou zátěž obyvatelstva a zároveň díky slušně dimenzované 

síti hromadné dopravy umožnit pohodlný přístup. 

 

Díky předpokládané kombinaci kulturních a volnočasových funkcí s  podnikatelskými aktivitami, které jsou 

ve zbytku areálu navrženy, shledáváme projekt jako vhodný způsob dalšího rozvoje území. Umístění 

knihovny, kulturního centra pro pořádání výstav, dílny pro místní umělce a zájmové obory, přednáškové 

místnosti a restaurace a v první fázi umístění krytých squashových a tenisových kurtů by mělo zabezpečit 

silnou startovací pozici pro budoucí vnímaní zóny obyvateli jako přirozenou součást města a zvýšit tak 

jeho samotnou atraktivitu. 
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K1.5.  Doporučení dalších kroků promotérů projektu ve vztahu k programu JESSICA 

 

S ohledem na současný stav přípravy projetu navrhujeme tyto kroky: 

 

1. Dopracovat projekt rozvoje oblasti, specifikovat jasně budoucí způsob využití 

2. Dokumentačně připravit areál na možnost investice (projektová dokumentace, získání územního 

rozhodnutí) 

3. Specifikace potřeb města a uzavření jasných dohod s městem Havířov o budoucím využití části objektů 

(nájemní podmínky, LOI, smlouva o spolupráci, apod.) 

4. Nastavení hlavních nájemních podmínek pro ostatní komerční nemovitosti 

5. Podrobně rozklíčovat předpokládané náklady projektu 

 

Předpokládáme, že zpřesnění nákladových a výnosových položek, včetně nastavení garance alespoň části 

budoucích příjmů projektu, umožní jeho podrobné posouzení jako celku a prostřednictvím UDF jeho 

začlenění do programu financování nástroji JESSICA. 

 

 

K.2.    Projekt Opava, sportovně rekreační zóna 

 

 
 

K2.1    Popis projektu  

 

Záměrem statutárního města Opava je vybudování nové sportovně rekreační zóny včetně areálu pro 
vodní sporty. Městu dnes zcela chybí zařízení, které by kombinovalo plavání s aktivitami typickými spíše 
pro akvapark. Opava si realizací projektu slibuje zejména rozvoj turismu ve městě a s tím souvisejících 
návazných aktivit. Město v minulosti vypsalo soutěž na podobu a umístění sportovišť, ze které byla 
vybrána alternativa umístění do oblasti městských sadů v sousedství s víceúčelovou sportovní halou. 
Pozemky pro zamýšlenou stavbu jsou v dnešní době nevyužívané, přičemž záměr vybudování plaveckého 
bazénu v širší oblasti Městských sadů je v souladu se záměrem vybudování sportovně-rekreační zóny, 
která bude určena pro obyvatele i návštěvníky Opavy. Kromě víceúčelové sportovní haly se v oblasti 
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nachází již zmíněné Městské sady, ale také městské letní koupaliště, fotbalový stadion a do budoucna i 
rekreační oblast kolem "Stříbrného jezera" (bývalého sádrovcového dolu). Výchozí stav lze hodnotit i 
z hlediska současného stavu poskytovaných služeb. Plavecký bazén, který je nyní veřejností využíván, se 
nachází v centru města s neřešeným parkováním a zejména se silně zastaralým technickým zázemím 
(nemožnost hospodárného provozu, nedosahování standardu kvalitních služeb).  
 
Záměr: 

 

Hlavní cíle projektu jsou následující: 

 

� Zkvalitnění zejména sportovního zázemí pro občany města (vzhledem k nevyhovujícímu zázemí 

v dosavadních zařízeních) 

� Rozšíření možností zábavních aktivit v plaveckém bazénu (vodní atraktivity, wellness apod.), což 

přispěje k rozvoji turistického ruchu 

� Nahrazení technicky nevyhovujících a špatně umístěných dosavadních sportovních zařízení stejného 

typu  

� Rozšíření možností sportovně-rekreačních aktivit v oblasti Městských sadů  

� Realizace projektu je plánována v letech 2011 - 2013 

Město Opava zvažuje různé možnosti financování projektu. Vzhledem k tomu, že výnos z tohoto typu 
projektů není obvykle zajímavým pro soukromý sektor, je zvažována možnost využití dotačních titulů, 
spolupráce se soukromým sektorem typu PPP projektu nebo alternativně jiných zdrojů financování. 
Vzhledem k charakteru projektu by potenciálně zajímavé mohlo být i financování nástrojem JESSICA. 
 

K2.2.  Finanční analýza projektu  

 

Základní data projektu vč. plánovaného cash-flow projektu jsou uvedeny v Příloze č. 2 – Finanční analýza 

projektu Opava, Sportovně-rekreační zóna. 

 

K2.3.  Popis předpokládané investice do projektu prostřednictvím nástroje JESSICA  

 

Pro financování projektu je zvažována možnost využití úvěru ze zdrojů JESSICA. HF by prostřednictvím UDF 

poskytl půjčku za níže uvedených podmínek. 

 

Základní data projektu 

 

Souhrn dat / Project Summary   
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Náklady   

Vložené vlastní zdroje města Opava (pozemek, příprava projektu) 12%         37 000 000 Kč  

Celkové předpokládané náklady projektu 88%       280 000 000 Kč  

Celková hodnota projektu         317 000 000 Kč  
   
Výnosy     

Celkové předpokládané průměrné příjmy projektu           20 942 328 Kč  

Celkové předpokládané průměrné náklady projektu   -  5 235 582 Kč  

Předpokládaný roční příjem projektu           15 706 746 Kč  
 

Město Opava je vlastníkem pozemků určených pro realizaci záměru. Hodnotu pozemků v současnou chvíli 

odhadujeme na cca. 37 Mil Kč. Město by tuto hodnotu do projektu vkládalo jako svůj vklad (vlastní 

zdroje). Celkové odhadované náklady na výstavbu bazénu a aquacentra, vč. projektových a ostatních 

nákladů, byly odhadnuty na cca 280 Mil Kč. 

 

Průměrný roční výnos projektu po odečtení celkových provozních nákladů (média, režie provozu 

bazénových technologií, zaměstnanci, atd.) odhadujeme ve výši cca 15,7 Mil Kč. Výnos bude 

pravděpodobně odlišný v čase, viz. Příloha č.2 – Cash flow projektu. 

 

Průměrná výnosová míra tohoto projektu se pohybuje okolo 5%. Z pohledu soukromého sektoru není 

tento výnos pro tento typ projektu obvykle vnímán  jako zajímavý. Z tohoto důvodu je nutné hledat jiné 

zdroje financování. 

 

Financování prostřednictvím nástroje JESSICA 

 

V případě využití finančního nástroje JESSICA předpokládáme financování nákladů projektu ve výši 280 Mil 

Kč. Město Opava by do projektu vložilo pozemky v hodnotě cca 37 Mil Kč (12% vlastních zdrojů). 

Předpokládané podmínky financování projektu jsou uvedeny níže: 

 

Financování  

Výše úvěru       280 000 000 Kč  

Doba splácení 20 

Úroková sazba 2,80% 

Splátka úvěru roční -       18 474 115 Kč  

Hodnota nemovitostí po 20 letech       238 000 000 Kč  

    

IRR 1,08% 
 

Výhody a nevýhody financovaného projektu z hlediska UDF / HF: 

 

+ významné socio-ekonomické benefity pro region 
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+ posílení v turistické oblasti a vytváření návazných sociálně ekonomických aktivit  

+ vlastnictví areálu městem – relativně silná garance  

+ projekt patří mezi klíčové cíle vytýčené IPRM 

- relativně nízká investovaná equita do projektu (cca 12%) 

- vyšší míra rizika spojená s ekonomickým rozvojem v regionu 

- dlouhá doba návratnosti 

- není využito finanční páky soukromého sektoru (komerční financování), ale mohlo by být 

 

Rizika projektu 

 

Za hlavní potenciální rizika projektu považujeme: 

 

- nalezení vhodného „komerčního“ způsobu provozování 

- díky nízkému výnosu nemožná tvorba rezerv „na horší časy“  

- závislost části příjmů na globální ekonomické situaci regionu  

- vysoké provozní náklady 

 

Mezi námi vnímaná hlavní rizika projektu patří především schopnost udržet areál a provoz dostatečně 

atraktivním po celou dobu provozu/splácení úvěru a garantovat tak vrácení prostředků v navrženém 

časovém horizontu. Varianta návrhu sportovního zařízení a zajištění provozu „nezkušeným“ 

provozovatelem v podobě města Opava, případně jeho účelových společností se nám zdá poměrně 

riziková. Charakter provozu podobných zařízení vyžaduje dlouhodobou zkušenost, díky níž lze navrhnout 

zařízení a technologie tak, aby po celou jeho dlouhou životnost pracovalo s optimálními provozními 

náklady a zároveň je schopno udržet zařízení „marketingově“ atraktivní po celý dlouhý horizont jeho 

provozování. Otázka provozních nákladů je více než podstatná, neboť nejsou zcela závislé na příjmech (i 

při nižší návštěvnosti budou provozní náklady stejně vysoké). Mezi další rizika patří závislost na globální 

ekonomické situaci regionu. V případě propadu regionu jako celku bude významnou měrou ovlivněn 

hospodářský výsledek zařízení. Ekonomika projektu neumožňuje podstatnější tvorbu rezerv a proto 

propad na straně příjmů může vést poměrně rychle k neschopnosti vlastníka splácet. 

 

Příležitosti: 

 

Jako příležitost vidíme možnou spolupráci města se soukromým sektorem (např. formou PPP). Přínos 

soukromého partnera může být zejména v jeho know-how, spojeném s provozováním obdobných 

zařízení.   Díky tomuto know-how může dojít k vhodnějšímu, ekonomičtějšímu a provozně úspornějšímu 

návrhu řešení a díky jeho zkušenostem k zvýšení příjmové stránky projektu a tím i jeho celkové efektivity. 
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K2.4.  Analýza sociálně-ekonomických přínosů a rizik, soulad projektu s IPRM  

 

Město si zkvalitněním možností aktivního života občanů slibuje jejich udržení v rámci Opavy, stejně jako 

možný příliv nových obyvatel. Současně by mělo dojít k většímu využití turistického potenciálu města a to 

i díky blízkosti hranic s Polskou republikou a tím zvýšení příjmů města i podnikatelů. Celkově již tak velmi 

atraktivní lokalita získá nové možnosti, které mohou sekundárně zvýšit také zájem investorů a rozšíření 

stávajících podnikatelských aktivit v rámci města a jeho nejbližšího okolí.  

 

Zhodnocení souladu projektu s prioritami rozvoje města a kraje 

 

IPRM je zaměřen na oblast Přitažlivá města. Ta bude řešena především pomocí regenerace městských 

území, objektů a prostranství, rozvojem infrastruktury a služeb pro volný čas včetně zkvalitňování 

turistické infrastruktury a veřejných služeb. Infrastruktura pro kulturu, sport a volný čas je v Opavě buď ve 

značně nevyhovujícím technickém stavu nebo chybí vůbec. 

Soulad projektu s IPRM zde existuje, protože IPRM je zaměřeno na téma Přitažlivé město. Zároveň se 

věnuje požadavkům na rozvoj sportovní infrastruktury. Toto je v souladu i se strategickým plánem. Jedna 

z aktivit se zaměřuje na výstavbu popř. rekonstrukci plaveckého bazénu (v prioritní oblasti Lidé). 

 

Přidaná hodnota pro město je zřejmá – současný bazén technicky nevyhovuje, vodní atrakce ve městě 

chybí úplně. Město, které má 60tis. obyvatel tak vůbec nemá ucházející vodní plochu pro zimní měsíce a 

zároveň i letní měsíce potřebují z hlediska poptávky posílit.  

 

K2.5.  Doporučení dalších kroků promotérů projektu ve vztahu k programu JESSICA 

 

S ohledem na současný stav přípravy projetu navrhujeme tyto kroky: 

 

1. Zpracovat podrobnou finanční analýzu projektu, zejména jeho příjmovou i nákladovou stránku 

2. Zahájit jednání a výběr potenciálního provozovatele / strategického partnera, možná forma PPP 

projektu 

3. Zvýšit celkovou efektivitu projektu 

4. Projednat možnosti spolufinancování s soukromým sektorem 

 

V případě zvýšení efektivity projektu a zároveň poskytnutí dostatečné garance nákladů a výnosů projektu 

(např. díky získání potenciálního partnera se zkušeností s výstavbou a provozem obdobných center)  se 

domníváme, že projekt by mohl být vhodný pro financování nástroji JESSICA. 

 

Pozn. Informace ohledně odhadu výnosů a části nákladů, nebyly v době zpracování této studie podloženy 

dalšími materiály a vychází z našeho hrubého odhadu.  
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K.3.   Projekt Ostrava, Průmyslová zóna Hrušov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3.1.   Popis projektu  

 

Lokalita „Hrušov“ se nachází v těsné blízkosti dálnice D47. Jedná se o devastované území o celkové ploše 

cca. 35 ha pozemků. Stávající území je dnes prakticky vysídlené a koncentruje pouze sociálně velmi slabé 

vrstvy obyvatel. Vytváří tak silný sociální brownfield. Území je z 50% v majetku statutárního města 

Ostravy, dále z 26% soukromého investora a zbytek je v majetku České republiky, případně jiných 

privátních osob, či subjektů. V současnosti probíhají výkupy pozemků, směřující k nejvyšší možné míře 

zcelení. 

 

Lokalita by díky těsné blízkosti dálnice D47 mohla být atraktivní oblastí pro umístění průmyslových aktivit 

(např. výrobních, vývojových, logistických, apod.) a postupně umožňovat jejich přesunutí z centra města 

směrem k hlavním dopravním tepnám. V tuto chvíli je lokalita silně devastovaná předchozími aktivitami a 

pro možné využití území je jej nutné majetkově (případně zájmově) spojit, regenerovat a vybudovat 

nezbytnou infrastrukturu. 

 

Město Ostrava a majoritní privátní investor uzavřeli Memorandum o společném postupu při rozvoji 

území, přičemž dále komunikují ohledně možného společného PPP projektu. Zároveň je město Ostrava 

spolu s privátním investorem partnery v projektu ACT4PPP (Transnational Action for Public Private 
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Partnership) jehož cílem by mělo být zpracování PPP modelu spolupráce (pro znovuoživení této lokality)  

spolu s vazbou na spolufinancování z fondů EU. 

 

Záměr: 

 

Cílem privátního investora a města Ostrava je vybudovat v rámci lokality Hrušov moderní průmyslovou 

zónu, která nabídne pozemky pro průmyslové využití v atraktivní lokalitě a umožní tak regeneraci 

devastovaného území, přičemž jsou sledovány i související přínosy v souladu s IPRM (viz. dále).  Záměrem 

investorů je scelení území průmyslové zóny, investice do vybudování infrastruktury a následný prodej 

pozemků soukromým investorům (např. pro výrobní, logistické, administrativní, vývojové aktivity). 

 

Předpokládáme, že projekt by měl být rozdělen na minimálně dvě etapy, přičemž investice do druhé etapy 

by měla následovat po spěšném dokončení/prodeji etapy první. První etapa by neměla přesáhnout 

regeneraci více než cca. 15 ha pozemků a její realizace se předpokládá v letech 2012 a 2013. 

 

 

K3.2.  Finanční analýza projektu  

 

Základní data projektu vč. plánovaného cash-flow projektu jsou uvedeny v Příloze č. 3 – Finanční analýza 

projektu Ostrava, Průmyslová zóna Hrušov. 

 

 

K3.3.  Popis předpokládané investice do projektu prostřednictvím nástroje JESSICA  

 

Město a soukromý investor by na základě společného postupu do projektu vložili své pozemky (např. 

vytvořením účelové společnosti) v hodnotě cca. 40 Mil Kč, přičemž se předpokládá další investice do 

infrastruktury ve výši cca. 67 Mil Kč, která by mohla být realizována prostřednictvím nástrojů JESSICA. 

V tomto případě předpokládáme formu kapitálového vstupu do společnosti prostřednictvím podílu UDF a 

investici do projektu formou equity.  

 

Základní data projektu 

 

Pozemky Předchozí využití Plocha 
pozemků 

Hodnota pozemků 
před revitalizací 

Náklady na 
výstavbu 
infrastruktury, 
ostatní náklady 

Prodejní cena 
pozemků 

A Pozemky ve 
vlastnictví 
města Ostrava 

100 000 
m2 

          25 000 000 
Kč  

          42 000 000 
Kč  

          85 000 000 
Kč  
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B Pozemky ve 
vlastnictví 
soukromého 
investora 

50 000 m2           12 500 000 
Kč  

          21 000 000 
Kč  

          42 500 000 
Kč  

C Pozemky ve 
vlastnictví města a 
soukromého 
investora (pozemky 
pro infrastrukturu) 

10 000 m2             2 500 000 
Kč  

            4 200 000 
Kč  

                             - 
Kč  

SUM Kč               40 000 000 
Kč  

          67 200 000 
Kč  

        127 500 000 
Kč  

SUM 
EUR 

    1 538 462 EUR 2 584 615 EUR 4 903 846 EUR 

 

 

Financování prostřednictvím nástroje JESSICA 

 

Jak již bylo zmíněno výše, předpokládá se, že prostřednictvím nástrojů JESSICA bude financován náklad na 

vybudování infrastruktury v území první etapy o ploše cca. 15 ha, vč. financování ostatních nákladů 

spojených s projektem. Celková investice by se měla pohybovat na úrovni 67,2 Mil Kč. Hodnota pozemků 

vložených do projektu městem a soukromým investorem je cca. 40 Mil Kč. Budoucí prodejní cena 

pozemků je předpokládána na úrovni min. 850 Kč/m2, tzn. 127,5 Mil Kč.  

 

Základní podmínky a data financování jsou uvedeny níže: 

 

Náklady   

Vložené vlastní zdroje města Ostrava (pozemek) 24% 
          26 250 000 
Kč  

Vložené vlastní zdroje soukromého investora (pozemek) 13% 
          13 750 000 
Kč  

Vložené vlastní zdroje UDF (náklady na infrastrukturu, ostatní 
náklady) 63% 

          67 200 000 
Kč  

Celkové předpokládané náklady projektu  100% 
        107 200 000 
Kč  

   

Výnosy     

Celková předpokládaná prodejní cena pozemků   
        127 500 000 
Kč  

Hrubý zisk na projektu z prodeje pozemků   
          20 300 000 
Kč  

Čistý zisk po zdanění   
          17 371 000 
Kč  
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Výnosová míra   18,9% 

IRR   12,2% 
 

Realizace projektu umožní prodej pozemků soukromého investora/investorů a města, které jsou jinak 

obtížně prodejné. Dojde k navýšení hodnoty pozemků, z čehož budou profitovat všichni investoři. Projekt 

počítá s hrubým ziskem ve výši cca. 20,3 Mil Kč. Revitalizované území vytvoří příležitost pro návazné 

investice v hodnotě cca. 1 Mld Kč.  Kromě ekonomických přínosů má projekt i další významné 

neekonomické přínosy, které jsou popsány níže. 

 

Investice do infrastruktury a regenerace území je dnes velmi obtížné financovat z komerčních zdrojů. Díky 

politice komerčních bank dotčených globální ekonomickou krizí není prakticky možné získat projektové 

financování na tento typ projektu. Přestože konečná výnosová míra je poměrně zajímavá, většina 

investorů z řad soukromého sektoru požaduje u podobného typu projektu výrazně vyšší zhodnocení. 

Město i soukromý investor, přestože jsou historickým vlastníkem pozemků by byli nuceni buď investovat 

projekt ze svých zdrojů nebo pozemky prodat v současném stavu. Soukromý investor bude vždy nejprve 

investovat do projektů s vyšším zhodnocením, ale zároveň není ochoten pozemky prodat za velmi nízkou 

cenu, kterou by v tuto chvíli byl schopen nabídnout jiný kupující. Město Ostrava by muselo projekt 

financovat ze svého rozpočtu, ale v tuto dobu je nuceno soustředit se na potřebnější investice v rámci 

města. Z výše uvedených důvodů nelze předpokládat, že k regeneraci území a realizaci projektu by mohlo 

dojít v nejbližších letech, pokud by nebylo využito obdobných zdrojů, které by byly k dispozici 

prostřednictvím nástrojů JESSICA. 

  

Výhody a nevýhody financovaného projektu z hlediska UDF / HF: 

 

+ vyšší podíl vlastních zdrojů (cca. 40%) 

+ relativně nízká míra rizika 

+ relativně krátká doba návratnosti 

+ je využito finanční páky soukromého sektoru 

+ návazné investice v objemu až cca. 1 Mld Kč 

+ významný přínos v regeneraci brownfieldu v důležité rozvojové části města 

+ regenerace území patří mezi klíčové cíle vytýčené IPRM 

+ významné socioekonomické benefity 

+ vytěsňování průmyslových aktivit a dopravy na okraj města díky vzniku rozvojových ploch  

- nemožnost využít komerčního financování 

- současná tržní situace dotčená globální krizí  

 

Rizika projektu 

 

Za hlavní potenciální rizika projektu považujeme: 
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- prodej pozemků v horizontu projektu (5let) 

- konkurence „dumpingových lokalit“ v rámci ČR a Polska 

 

Potenciální rizika projektu jsou podle naše názoru relativně nízká, nicméně v této souvislosti musíme 

podotknout, že hlavním rizikem může být splnění cíle prodeje pozemků do 5 let. V současné době je 

Ostrava silně ovlivněna globální krizí a příchod nových investorů do ČR je ovlivněn konkurencí „levných 

lokalit“ na západě ČR (především díky převisu nabídky nájemních nemovitostí v lokalitě) a zároveň 

v současné době levnějším Polskem. Předpokládáme ale, že z hlediska dlouhodobějšího vývoje se budou 

tyto rozdíly smazávat a Ostrava bude opět díky dostupné a relativně levné pracovní síle v popředí zájmu 

investorů. 

 

K3.4.  Analýza sociálně-ekonomických přínosů a rizik, soulad projektu s IPRM 

 

Vytvoření nových, atraktivních lokalit pro budoucí investory se v tradičně průmyslové oblasti Ostravska 

považuje za klíčové. Vzhledem k rozmístění současných volných ploch v rámci města se lokalita 

v sousedství D47 jeví jako velmi výhodná. Vynikající dopravní obslužnost zajišťuje pohodlný přístup do 

zóny a eliminací vysoké dopravní zátěže v centru. Odklonění všech druhů silniční zátěže z centra je velmi 

důležitým faktorem při posuzování podobných záměrů. V relativně krátké době by tak mohlo dojít ke 

zvýšení kvality života v oblasti. 

 

Zhodnocení souladu projektu s prioritami rozvoje města a kraje 

 

Námi analyzovaný IPRM Pól rozvoje naplňuje cíle z několika oblastí analyzovaných v rámci Strategického 

plánu rozvoje statutárního města Ostravy. Jedná se zejména o následující oblasti a cíle:  

� Územní rozvoj – tj. cíl trvale posilovat metropolitní funkce města 

� Hospodářský rozvoj – tj. cíl vytvářet prostředí pro dynamický rozvoj místní ekonomiky v klíčových 

oborech a nabízet kvalitní zdravotní, sociální a vzdělávací služby 

� Doprava a technická infrastruktura – tj. cíl zajistit podmínky pro rozvoj inteligentních dopravních 

systémů, parkování a zklidnění dopravy 

� Životní prostředí – tj. cíl snížit negativní dopady dopravy 

 

IPRM Pól rozvoje je v rámci části ekonomického rozvoje prioritně zaměřen na řešení problematiky 

investiční přípravy území pro podnikání, vědu, výzkum a inovace a výstavbu podnikatelských nemovitostí. 

 

Jak vyplývá z IPRM a našeho doporučení v Inception Reportu, vzhledem k obecně nízkému počtu 

podnikatelských subjektů v poměru na počet obyvatel, by některé projekty mohly být směřovány 

k přípravě podnikatelských zón, kde by vznikla koncentrace menších a středně velkých společností 
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zabývající se výrobou a poskytováním služeb (např. servisy, drobné dílny, malovýroby, výzkum a vývoj, 

apod.). Projekty by, vzhledem ke své povaze, měly využít relativně velkou plochu regenerovaných 

deprimovaných území. 

 

Využití brownfieldů mimo centra měst by mělo využít pákového efektu při přenesení dopravy na kapacitní 

tranzitní trasy umožnit tak snížení dopravní zátěže v centrech měst s částečným dopadem i na snížení 

nedostatku parkovacích míst v centrech měst. 

 

K3.5.  Doporučení dalších kroků promotérů projektu ve vztahu k programu JESSICA 

 

S ohledem na současný stav přípravy projetu navrhujeme tyto kroky: 

 

1. Uzavření dohody mezi městem Ostrava a soukromým majitelem pozemků o společném postupu 

2. Zpracovat podrobnou finanční analýzu projektu (feasibility study) 

3. Řešení částečné majetkové roztříštěnosti „zajištěním“ pozemků (např. smlouva o smlouvě budoucí 

kupní) 

4. Zahájení práce na přípravě projektové dokumentace na vybudování infrastruktury vč. příslušných 

povolení (EIA, Územní rozhodnutí, apod.) 

 

Z hlediska kroků, které je potřeba podniknout pro to, aby projekt mohl být případně financován zdroji 

JESSICA, považujeme za nejdůležitější nastavení modelu spolupráce soukromého investora investorů 

s městem Ostrava a podniknutí aktivních kroků k další přípravě území. Chybějící minoritní pozemky by 

bylo ideální zajistit v tomto období (například smlouvou o smlouvě budoucí kupní), tak aby je bylo 

v budoucnu možné vykoupit. Vzhledem k plánu HF investovat zdroje v letech 2011 a 2012, je potřeba 

zejména příprava detailnější feasibility study projektu a s tím související podrobné finanční analýzy. Před 

dalším posuzováním by měly být ze studie nebo další dokumentace zřejmé jasné členění budoucích 

pozemků, způsob přivedení infrastruktury vč. komunikací, případně další revitalizační práce. Vzhledem 

k časové náročnosti procesu EIA a územního rozhodnutí pro výstavbu infrastruktury doporučujeme také 

zahájení těchto prací.  

 

 

Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1 – Finanční analýza projektu Havířov, Section A 

Příloha č. 2 – Finanční analýza projektu Opava, Sportovně-rekreační zóna 

Příloha č. 3 – Finanční analýza projektu Ostrava, Průmyslová zóna Hrušov 
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Příloha 1, Finanční analýza projektu “Havířov” 

Základní charakteristiky projektu 

 

 
 

  
Budova 

  
Předchozí 
využití 

  
Budoucí 
využití 

Podlaží 
  
Plocha 
podlaží 

  
Plocha 
celkem 

  
Rok 
výstavby 

  
Hodnota před 
rkcí 

  
Náklady na rkci 

  
Hodnota + 
náklady 

  
Nájem roční 

  
Yield 

  
Pozn 

 Nadzemní Podzemní 

A 
Zámečnická 
dílna Tenis hala 1 0 1500 1500    9 300 000 Kč       6 750 000 Kč       16 050 000 Kč        1 260 000 Kč  7,9% památka 

B Lampovna 
Squash 
hala 3 1 1350 3000    17 700 000 Kč     12 600 000 Kč       30 300 000 Kč        2 520 000 Kč  8,3% památka 

C 
Kombajnová 
dílna 

Restaurace
, bowling 1 0 520 520       3 068 000 Kč       2 288 000 Kč         5 356 000 Kč           374 400 Kč  7,0% památka 

F 
Administrativ
ní budova 

Knihovna+
AB 3 1 1185 3300     17 820 000 Kč     16 170 000 Kč       33 990 000 Kč        2 772 000 Kč  8,2% rkce  

G 
Administrativ
a a šatny 

AB+fitcentr
um 3 1 908 3800 1985   20 520 000 Kč     22 420 000 Kč       42 940 000 Kč        3 648 000 Kč  8,5% rkce  

H 
Řetízkové 
šatny 

Kult. 
centrum 
Havířov 3 1 1470 2800     15 120 000 Kč     13 720 000 Kč       28 840 000 Kč        2 688 000 Kč  9,3% 

rkce 
obtížná 

Celkem Kč           14920    83 528 000 Kč     73 948 000 Kč     157 476 000 Kč     13 262 400 Kč  8,4%   

Celkem 
EUR               €     3 212 615   €       2 844 154     €          510 092      
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Příloha 1, Finanční analýza projektu “Havířov” 

Souhrn dat projektu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Současná tržní hodnota nemovitostí ve vlastnictví soukromého investora      83 528 000 Kč  

Náklady na rekonstrukci       73 948 000 Kč  

Současná hodnota včetně nákladů na rekonstrukci   157 476 000 Kč  

  

Předpokládaný roční výnos z nájmu       13 262 400 Kč  

Yield projektu  8,4% 

Standardní požadovaný komerční yield projektu 12,5% 

Tržní výnosová hodnota nemovitostí po rekonstrukci   106 099 200 Kč  

Standardní hodnota financovatelná komerční bankou (70% tržní hodnoty, případně nákladů)      74 269 440 Kč  

Nákladová mezera  -   83 206 560 Kč  

  

Výše úvěru      73 948 000 Kč  

Doba splácení 15 

Úroková sazba 4,60% 

Splátka úvěru roční  -      6 933 000 Kč  

Hodnota nemovitostí po 15 letech    141 728 400 Kč  

IRR 3,25% 
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Příloha 1, Finanční analýza projektu “Havířov” 

Predikce cash flow 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Náklady 73 948 000 KČ 

Výše úvěru 73 948 000 KČ 

úroková sazba 4,60% 

doba splácení 15 

Roční splátka -6 933 000 KČ 

Nájem 13 262 400 KČ 

Rok Výnos z nájmu Splátka úvěr Splátka jistiny Úrok Hrubý příjem Bilance Odpisy Daň Čistý příjem 

1 13 262 400 KČ -6 933 000 KČ -3 531 392 KČ -3 401 608 KČ 6 329 400 KČ 6 329 400 KČ -2 464 933 KČ -1 479 172 KČ 4 850 228 KČ 

2 13 527 648 KČ -6 933 000 KČ -3 693 836 KČ -3 239 164 KČ 6 594 648 KČ 12 924 048 KČ -2 464 933 KČ -1 564 710 KČ 5 029 938 KČ 

3 13 798 201 KČ -6 933 000 KČ -3 863 753 KČ -3 069 248 KČ 6 865 201 KČ 19 789 249 KČ -2 464 933 KČ -1 652 804 KČ 5 212 397 KČ 

4 14 074 165 KČ -6 933 000 KČ -4 041 485 KČ -2 891 515 KČ 7 141 165 KČ 26 930 414 KČ -2 464 933 KČ -1 743 543 KČ 5 397 622 KČ 

5 14 355 648 KČ -6 933 000 KČ -4 227 393 KČ -2 705 607 KČ 7 422 648 KČ 34 353 062 KČ -2 464 933 KČ -1 837 022 KČ 5 585 627 KČ 

6 14 642 761 KČ -6 933 000 KČ -4 421 854 KČ -2 511 146 KČ 7 709 761 KČ 42 062 823 KČ -2 464 933 KČ -1 933 336 KČ 5 776 425 KČ 

7 14 935 616 KČ -6 933 000 KČ -4 625 259 KČ -2 307 741 KČ 8 002 616 KČ 50 065 440 KČ -2 464 933 KČ -2 032 588 KČ 5 970 028 KČ 

8 15 234 329 KČ -6 933 000 KČ -4 838 021 KČ -2 094 979 KČ 8 301 329 KČ 58 366 768 KČ -2 464 933 KČ -2 134 883 KČ 6 166 446 KČ 

9 15 539 015 KČ -6 933 000 KČ -5 060 570 KČ -1 872 430 KČ 8 606 015 KČ 66 972 784 KČ -2 464 933 KČ -2 240 330 KČ 6 365 685 KČ 

10 15 849 796 KČ -6 933 000 KČ -5 293 356 KČ -1 639 644 KČ 8 916 796 KČ 75 889 579 KČ -2 464 933 KČ -2 349 044 KČ 6 567 752 KČ 

11 16 166 792 KČ -6 933 000 KČ -5 536 850 KČ -1 396 150 KČ 9 233 792 KČ 85 123 371 KČ -2 464 933 KČ -2 461 142 KČ 6 772 650 KČ 

12 16 490 127 KČ -6 933 000 KČ -5 791 545 KČ -1 141 455 KČ 9 557 127 KČ 94 680 498 KČ -2 464 933 KČ -2 576 748 KČ 6 980 379 KČ 

13 16 819 930 KČ -6 933 000 KČ -6 057 956 KČ -875 044 KČ 9 886 930 KČ 104 567 428 KČ -2 464 933 KČ -2 695 991 KČ 7 190 939 KČ 

14 17 156 329 KČ -6 933 000 KČ -6 336 622 KČ -596 378 KČ 10 223 329 KČ 114 790 757 KČ -2 464 933 KČ -2 819 004 KČ 7 404 325 KČ 

15 17 499 455 KČ -6 933 000 KČ -6 628 107 KČ -304 893 KČ 10 566 455 KČ 125 357 212 KČ -2 464 933 KČ -2 945 926 KČ 7 620 529 KČ 

          

 229 352 213 KČ -103 995 001 KČ -73 948 000 KČ -30 047 001 KČ 125 357 212 KČ  -36 974 000 KČ -32 466 242 KČ 92 890 969 KČ 
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Příloha 2, Finanční analýza projektu “Opava”, Sportovně rekreační zóna 

Základní charakteristiky projektu 
 
Souhrn dat   

   

Náklady   

Vložené vlastní zdroje města Opava (pozemek, příprava projektu) 12%         37 000 000 Kč  

Celkové předpokládané náklady projektu 88%       280 000 000 Kč  

Celková hodnota projektu         317 000 000 Kč  

   

Výnosy     

Celkové předpokládané průměrné příjmy projektu           20 942 328 Kč  

Celkové předpokládané průměrné náklady projektu   - 5 235 582 Kč  

Předpokládaný roční příjem projektu           15 706 746 Kč  

   

Financování   

Výše úvěru         280 000 000 Kč  

Doba splácení   20 

Úroková sazba   2,80% 

Splátka úvěru roční   - 18 474 115 Kč  

Hodnota nemovitostí po 20 letech         238 000 000 Kč  

      

IRR   1,08% 
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Příloha 2, Finanční analýza projektu “Opava”, Sportovně rekreační zóna 

Predikce cash flow 

 

Náklady 280 000 000 KČ 

Výše úvěru 280 000 000 KČ 

úroková sazba 2,80% 

doba splácení 20 

Roční splátka -18 474 115 KČ 

Výnos 24 220 000 KČ 

 

Rok Výnos z provozu Provozní náklady Splátka úvěr Splátka jistiny Úrok Hrubý příjem Bilance Odpisy Daň Čistý zisk 

1 24 220 000 KČ -6 055 000 KČ -18 474 115 KČ -10 634 115 KČ -7 840 000 KČ -309 115 KČ -309 115 KČ -9 333 333 KČ 198 333 KČ -110 781 KČ 

2 24 704 400 KČ -6 176 100 KČ -18 474 115 KČ -10 931 870 KČ -7 542 245 KČ 54 185 KČ -254 930 KČ -9 333 333 KČ 330 544 KČ 384 730 KČ 

3 25 198 488 KČ -6 299 622 KČ -18 474 115 KČ -11 237 962 KČ -7 236 152 KČ 424 751 KČ 169 822 KČ -9 333 333 KČ 465 876 KČ 890 627 KČ 

4 25 702 458 KČ -6 425 614 KČ -18 474 115 KČ -11 552 625 KČ -6 921 489 KČ 802 728 KČ 972 550 KČ -9 333 333 KČ 604 404 KČ 1 407 133 KČ 

5 26 216 507 KČ -6 554 127 KČ -18 474 115 KČ -11 876 099 KČ -6 598 016 KČ 1 188 265 KČ 2 160 815 KČ -9 333 333 KČ 746 206 KČ 1 934 472 KČ 

6 26 740 837 KČ -6 685 209 KČ -18 474 115 KČ -12 208 630 KČ -6 265 485 KČ 1 581 513 KČ 3 742 328 KČ -9 333 333 KČ 891 362 KČ 2 472 875 KČ 

7 27 275 654 KČ -6 818 913 KČ -18 474 115 KČ -12 550 471 KČ -5 923 644 KČ 1 982 626 KČ 5 724 954 KČ -9 333 333 KČ 1 039 953 KČ 3 022 578 KČ 

8 27 821 167 KČ -6 955 292 KČ -18 474 115 KČ -12 901 884 KČ -5 572 230 KČ 2 391 760 KČ 8 116 714 KČ -9 333 333 KČ 1 192 062 KČ 3 583 823 KČ 

9 28 377 590 KČ -7 094 398 KČ -18 474 115 KČ -13 263 137 KČ -5 210 978 KČ 2 809 078 KČ 10 925 792 KČ -9 333 333 KČ 1 347 776 KČ 4 156 854 KČ 

10 28 945 142 KČ -7 236 286 KČ -18 474 115 KČ -13 634 505 KČ -4 839 610 KČ 3 234 742 KČ 14 160 534 KČ -9 333 333 KČ 1 507 183 KČ 4 741 924 KČ 

11 29 524 045 KČ -7 381 011 KČ -18 474 115 KČ -14 016 271 KČ -4 457 844 KČ 3 668 919 KČ 17 829 453 KČ -9 333 333 KČ 1 670 371 KČ 5 339 290 KČ 

12 30 114 526 KČ -7 528 631 KČ -18 474 115 KČ -14 408 727 KČ -4 065 388 KČ 4 111 779 KČ 21 941 232 KČ -9 333 333 KČ 1 837 435 KČ 5 949 214 KČ 

13 30 716 816 KČ -7 679 204 KČ -18 474 115 KČ -14 812 171 KČ -3 661 944 KČ 4 563 497 KČ 26 504 729 KČ -9 333 333 KČ 2 008 467 KČ 6 571 964 KČ 

14 31 331 153 KČ -7 832 788 KČ -18 474 115 KČ -15 226 912 KČ -3 247 203 KČ 5 024 250 KČ 31 528 979 KČ -9 333 333 KČ 2 183 566 KČ 7 207 815 KČ 

15 31 957 776 KČ -7 989 444 KČ -18 474 115 KČ -15 653 265 KČ -2 820 849 KČ 5 494 217 KČ 37 023 196 KČ -9 333 333 KČ 2 362 830 KČ 7 857 047 KČ 

16 32 596 931 KČ -8 149 233 KČ -18 474 115 KČ -16 091 557 KČ -2 382 558 KČ 5 973 584 KČ 42 996 779 KČ -9 333 333 KČ 2 546 361 KČ 8 519 945 KČ 

17 33 248 870 KČ -8 312 217 KČ -18 474 115 KČ -16 542 120 KČ -1 931 994 KČ 6 462 538 KČ 49 459 317 KČ -9 333 333 KČ 2 734 265 KČ 9 196 802 KČ 

18 33 913 847 KČ -8 478 462 KČ -18 474 115 KČ -17 005 300 KČ -1 468 815 KČ 6 961 271 KČ 56 420 587 KČ -9 333 333 KČ 2 926 647 KČ 9 887 918 KČ 

19 34 592 124 KČ -8 648 031 KČ -18 474 115 KČ -17 481 448 KČ -992 667 KČ 7 469 978 KČ 63 890 566 KČ -9 333 333 KČ 3 123 619 KČ 10 593 597 KČ 

20 35 283 967 KČ -8 820 992 KČ -18 474 115 KČ -17 970 929 KČ -503 186 KČ 7 988 860 KČ 71 879 426 KČ -9 333 333 KČ 3 325 291 KČ 11 314 151 KČ 

 588 482 297 KČ -147 120 574 KČ -369 482 297 KČ -280 000 000 KČ -89 482 297 KČ 71 879 426 KČ  -186 666 667 KČ 33 042 552 KČ 104 921 978 KČ 
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Příloha 3, Finanční analýza projektu “Ostrava”, Průmyslová zóna Hrušov 

Základní charakteristiky projektu 

 

Pozemky Předchozí využití Plocha 
pozemků 

Hodnota pozemků 
před revitalizací 

Náklady na 
výstavbu 
infrastruktury, 
ostatní náklady 

Prodejní cena 
pozemků 

Hrubý zisk z 
prodeje po 
investici do 
infrastruktury 

A Pozemky ve vlastnictví 
města Ostrava 

100 000 m2           25 000 000 Kč            42 000 000 Kč            85 000 000 Kč            18 000 000 Kč  

B Pozemky ve vlastnictví 
soukromého investora 

50 000 m2           12 500 000 Kč            21 000 000 Kč            42 500 000 Kč              9 000 000 Kč  

C Pozemky ve vlastnictví 
města a soukromého 
investora (pozemky pro 
infrastrukturu) 

10 000 m2             2 500 000 Kč              4 200 000 Kč                               - Kč  -           6 700 000 Kč  

SUM Kč               40 000 000 Kč            67 200 000 Kč          127 500 000 Kč            20 300 000 Kč  

SUM EUR     1 538 462 EUR 2 584 615 EUR 4 903 846 EUR 780 769 EUR 

 



EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 

Implementace finančního nástroje JESSICA 
v Moravskoslezském kraji 
 
PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA 18. Listopadu 2009 
 

 
Strana 86/88 

Příloha 3, Finanční analýza projektu “Ostrava”, Průmyslová zóna Hrušov 

Souhrn dat 

 

Náklady   

Vložené vlastní zdroje města Ostrava (pozemek) 24%           26 250 000 Kč  

Vložené vlastní zdroje soukromého investora (pozemek) 13%           13 750 000 Kč  

Vložené vlastní zdroje UDF (náklady na infrastrukturu, ostatní náklady) 63%           67 200 000 Kč  

Celkové předpokládané náklady projektu           107 200 000 Kč  

   

Výnosy     

Celková předpokládaná prodejní cena pozemků           127 500 000 Kč  

Hrubý zisk na projektu z prodeje pozemků             20 300 000 Kč  

Čistý zisk po zdanění             17 371 000 Kč  

   

Výnosová míra   18,9% 

IRR   12,2% 
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Příloha 3, Finanční analýza projektu “Ostrava”, Průmyslová zóna Hrušov 

Predikce cash flow 

 

Náklady infrastruktura  67 200 000 CZK      
Hodnota pozemků před 
investicí  40 000 000 CZK      

Hodnota pozemků po investici 127 500 000 CZK      

Výnos z investice a prodeje pozemků 87 500 000 CZK      

         

Rok Prodej Výnos z prodeje Náklady Hrubý zisk Odpisy  
infrastruktury 

Základ daně Daně 
(zisk, převod) 

Čistý zisk 

1 10% 8 750 000 CZK -60 480 000 CZK -51 730 000 CZK -2 240 000 CZK -53 970 000 CZK -120 000 CZK -51 850 000 CZK 

2 20% 17 500 000 CZK -1 680 000 CZK 15 820 000 CZK -2 240 000 CZK -40 390 000 CZK -240 000 CZK 15 580 000 CZK 

3 20% 17 500 000 CZK -1 680 000 CZK 15 820 000 CZK -2 240 000 CZK -26 810 000 CZK -240 000 CZK 15 580 000 CZK 

4 25% 21 875 000 CZK -1 680 000 CZK 20 195 000 CZK -2 240 000 CZK -8 855 000 CZK -300 000 CZK 19 895 000 CZK 

5 25% 21 875 000 CZK -1 680 000 CZK 20 195 000 CZK -2 240 000 CZK 9 100 000 CZK -2 029 000 CZK 18 166 000 CZK 

         
  87 500 000 CZK -67 200 000 CZK 20 300 000 CZK -11 200 000 CZK  -2 929 000 CZK 17 371 000 CZK 
 


