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123 proplacených žádostí o platbu. 
Na úřad bylo od konce roku 2007 po-
dáno celkem 910 projektů a 366 z nich 
je dnes realizováno v celkové hodnotě 
téměř 9 miliard korun. Víme, že mnozí 
z vás netrpělivě očekávali plný rozjezd 
proplácení dotací od jara tohoto roku. 
Chtěla bych tímto vyjádřit omluvu 
a poskytnout alespoň krátké vysvět-
lení několikaměsíčního zpoždění sys-
tému průběžného proplácení.
Regionální rada se řídí zákonem o ma-
lých rozpočtových pravidlech a meto-
dikou fi nančních toků pro strukturální 
fondy vydanou ministerstvem fi nancí. 
Ze zákona o malých rozpočtových pravi-
dlech vyplývá, že jakékoli porušení po-
vinnosti stanovené zákonem, smlouvou 
nebo rozhodnutím o poskytnutí dota-
ce znamená 100% krácení (odebrání) 
poskytnuté dotace. Vzhledem k tomu, 
že cca v sedmi projektech z deseti se 
příjemci dopustí drobných pochybení, 
která však nemají vliv na realizaci, ani 
z nich nevyplývají žádné závažné po-
stihy, nebylo možné tímto způsobem 
postupovat a zamítnout většinu žádostí 
o platbu. Vyjednali jsme proto s minis-

terstvem fi nancí a Úřadem pro ochra-
nu hospodářské soutěže podmínky, 
za kterých může regionální rada jako ří-
dící orgán programu posoudit formální 
pochybení a v případě porušení zákona 
o zadávání veřejných zakázek postupo-
vat podle tzv. „guidelines“ – tj. pravidel 
Evropské komise pro krácení dotace 
v uvedených případech.
Všichni pracovníci úřadu dnes s velkým 
nasazením pracují na tom, aby pro-
plácení dotací probíhalo co nejrychleji 
a aby se k vám fi nanční prostředky do-
stávaly co nejdříve - i před stanovenou 
lhůtou podle pravidel ROP Jihovýchod. 

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou první tiš-
těný newsletter Regionální rady Ji-
hovýchod. Jsem velmi ráda, že mohu 
k této novince připojit i několik dal-
ších, velmi zajímavých, z realizace 
ROP Jihovýchod. Na začátku července 
jsme oslavili tři roky existence regio-
nální rady a také více než jednu mi-
liardu korun proplacenou v dotacích 
na účty příjemců z ROP Jihovýchod. 
Dnes, ke konci srpna, se blížíme k čís-
lu 1,7 miliardy korun prostřednictvím 
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SCHVÁLENÉ PROJEKTY Z ROP JIHOVÝCHOD 
K 1. ČERVENCI 2009
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pokračování ze strany 1

Uvědomujeme si závažnost součas-
né ekonomické situace a věříme, že 
s plným nasazením dokážeme zkrá-
tit dobu proplácení na minimum, 
abyste neměli dlouhodobě vázané 
vlastní prostředky v projektech. 

V závěru mi však dovolte připome-
nout, že bez vzájemné spoluprá-
ce a respektování daných pravidel 
nelze tyto cíle naplnit. Proto tímto 
děkuji za vaši dosavadní i budoucí 
spolupráci. 

S přáním příjemného konce léta 
Marta Sargánková

PAWEL SAMECKI JMENOVÁN NOVÝM EVROPSKÝM KOMISAŘEM
Po odstoupení Danuty Hübner, zvolené do Evropského parlamentu, byl polskou vládou po dohodě s předsedou 
Komise José Manuelem Barroso do funkce člena Komise jmenován Pawel Samecki. Bude mu svěřeno portfolio 
regionální politiky.
Pawel Samecki je v současné době členem správní rady Národní banky Polska. Před příchodem do Národní banky 
v roce 2004 byl koordinátorem výzkumného projektu v Evropském centru v Natolinu ve Varšavě (2002–2003), dále 
náměstkem na Úřadu výboru pro evropskou integraci (1998–2002) a na ministerstvu fi nancí (1997–1998). Samecki 
je držitelem Ph. D z ekonomie na univerzitě v Lodži. Narodil se dne 12. března 1958, je ženatý a má dvě děti.

NOVÝ OBCHVAT PRO BOHDALOV
27. 7. 2009 byl za účasti hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka slav-
nostně otevřen a řidičům začal s měsíčním předstihem sloužit tři kilometry dlou-
hý nový obchvat obce Bohdalov.
Stavba trvala 22 měsíců a kraj Vysočina a Evropská unie prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Jihovýchod za ni zaplatily téměř 112 milionů korun. Nová komuni-
kace výrazně uleví průtahu obcí, kterou denně projede více než tři tisíce vozidel.
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FINANČNÍ OBJEM PROJEKTŮ SCHVÁLENÝCH VÝBOREM 
REGIONÁLNÍ RADY K 1. ČERVENCI
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Během posledních dvou let Regionální rada Jihovýchod schválila dotace ve výši 8,6 miliard korun pro téměř 400 projektů.

Největší objem dotací (3,8 mld. Kč) je určen pro rozvoj dopravy v regionu Jihovýchod, další téměř tři miliardy jsou rozděleny pro 
projekty rozvoje měst a obcí a cestovní ruch je podpořen téměř 1,5 miliardou korun. 

Celkový počet hodnocených projektů se blíží 900. Ještě zbývá rozdělit 12 miliard korun pro projekty regionu Jihovýchod.

20. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY JIHOVÝCHOD
20. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod se uskuteční v pondělí 31. 8. 2009 v hotelu Vivaldi v Rančířově u Jihlavy.
Na programu jednání bude především: -  schválení nových projektů v oblastech podpory:

• 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu,
• 3.1 Rozvoj urbanizačních center,

-  vyhlášení výzvy k předkládání strategických projektů cestovního ruchu.
O výsledcích zasedání vás budeme informovat v dalším čísle newsletteru.
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PRAKTICKÝ PRŮVODCE ADMINISTRACÍ PROJEKTU 

PUBLICITA PROJEKTŮ
V minulém čísle jsme se společně zabývali 
elektronickým podáváním monitorovacích 
zpráv a hlášení prostřednictvím systému 
BENEFIT7. V tomto díle si přiblížíme publi-
citu projektů, kterou považujeme za jednu 
z příjemnějších částí administrace projektů.

Proč je nutná publicita?
Česká republika má v letech 2007–2013 je-
dinečnou příležitost získat z Evropské unie 
prostřednictvím operačních programů ve-
liké množství fi nancí na svůj rozvoj. Kon-
krétně v případě ROP Jihovýchod se jedná 
přibližně o 20 miliard korun. V podstatě 
jediné, co EU v rámci publicity očekává, 
je řádné zviditelnění a označení projektů, 
které jsou z evropských zdrojů fi nancová-
ny. Povinná publicita vyplývá z Nařízení 
komise č. 1828 z roku 2006. Hlavním zá-
měrem tohoto nařízení je informovat širo-
kou veřejnost o možné fi nanční pomoci, 
nabízené ze strany Evropské unie. 
Co je to publicita? 
Je to soubor pravidel, kdy a jakým způsobem 
je vhodné nebo povinné dotovaný projekt zvi-
ditelnit pro veřejnost. Pomocníkem při plnění 
těchto povinností je příručka Pravidla pro pub-
licitu, kterou pro příjemce připravilo oddělení 
publicity a technické pomoci našeho úřadu.
Povinnosti příjemce
Každý příjemce je zodpovědný za infor-
mování veřejnosti o podpoře, kterou ob-
držel z fondů Evropské unie.
Základní symboly, které musí být 
vždy uveřejněny:
•  symbol Evropské unie – vždy v souladu 

s grafi ckými normami;

MOŽNÉ TYPY PUBLICITY
Každý příjemce volí typ publicity podle za-
měření svého projektu a jeho potřeb. 

Publicita dle Nařízení 
V případě, že dotace na projekt překro-
čí částku 500 000 EUR a projekt spočívá 
ve fi nancování infrastruktury nebo sta-
vebních prací, je příjemce povinen během 
realizace projektu umístit v jeho místě 
velkoplošný reklamní panel. Požadavky 
na provedení billboardu, jeho velikost 
a obsah, jsou opět přesně specifi kovány 
v Pravidlech pro publicitu, str. 8–9. 
Vzor: 

 

Za stejných podmínek jako u velkoploš-
ného panelu je pak příjemce povinen 
po dokončení projektu nainstalovat stálou 
vysvětlující tabulku – pamětní desku, jejíž 
specifi kaci naleznete na str. 10–11. 
Další možná publicita 
Velkoplošný reklamní panel a pamětní 
desku si příjemce může zvolit jako formu 
propagace i tehdy, pokud jeho projekt ne-
spadá pod výše zmíněné nařízení. 
Další možné formy publicity mohou být 
například:
•  plakáty, brožury, letáky, oznámení, tis-

kové zprávy;
•  inzerce, reklamní spoty, propagační CD, 

DVD;

•  odkaz na EU – tzn. slovní spojení Evrop-
ská unie;

•  odkaz na příslušný fond, ze kterého je 
projekt fi nancován – Evropský fond pro 
regionální rozvoj; 

•  prohlášení zdůrazňující přínos evrop-
ských peněz – Investice do vaší budouc-
nosti. 

Zde existuje pouze jediná možná výjimka, 
a to v případě malých propagačních před-
mětů, kde může příjemce použít jen sym-
bol Evropské unie a odkaz na EU – slovní 
spojení Evropská unie.
•  zobrazení logotypu ROP Jihovýchod - 

dle jeho grafi ckého manuálu;
•  logo kraje, na jehož území je projekt 

realizován – platí pouze v případě, že 
na projekt byly poskytnuty fi nanční pro-
středky také z krajských rozpočtů.

Pokud příjemce připravuje cizojazyčné 
verze dokumentů, vždy použije symbol EU 
+ 3 věty a logotyp ROP Jihovýchod v an-
glické verzi.
Příjemce musí dodržovat grafi cké normy 
a pouze povolená provedení jak u sym-
bolu EU, tak logotypu ROP Jihovýchod, 
případně logotypů krajů. Jejich popis 
a možnosti použití nalezne v Pravidlech 
pro publicitu na str. 20–52  a jsou také 
ke stažení na http://www.jihovychod.cz/
cs/tiskove-centrum/logotypy.
Vzor:
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•  internetové stránky, konference, semi-
náře, výstavy apod.

Metodické pokyny vztahující se k pu-
blicitě 
Od 11. 3. 2009 platí Metodický pokyn 
č. 3/2009 EX, který upravuje pravidla ROP 
Jihovýchod pro použití velkoplošných re-
klamních panelů (billboardů) u projektů 
oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v ces-
tovním ruchu, kde jsou billboardy aktivi-
tou projektu. Je nutné se tímto metodic-
kým pokynem řídit. 
DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ: 
Přesnou specifi kaci publicity projektu 
je potřeba uvést již v koncepci projek-
tu, předkládané jako součást žádosti 
o dotaci. Pokud tedy příjemce do apli-
kace Benefi t7 zadá, že bude realizovat 
např. billboard, musí jej opravdu zrea-
lizovat. Pokud příjemce v průběhu re-
alizace projektu zjistí, že jím zvolená 
publicita není nejvhodnější a bude ji 
chtít změnit, je nutné, aby podal ofi ci-
ální Žádost o změnu v projektu na pří-
slušném OIP.
Publicita projektů je příjemná zále-
žitost, ale pozor, její nedodržení, či 
špatné provedení a neopravení může 
vést až ke krácení dotace!
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k publi-
citě vašeho projektu, neváhejte kontakto-
vat kteréhokoliv z kolegů oddělení publi-
city, rádi vám pomohou.
Oddělení publicity a technické pomoci:
Ing. Kateřina Kurková
vedoucí oddělení
tel.: 532 193 544
e-mail: kurkova@jihovychod.cz

Mgr. Milena Marešová
referentka, tisková mluvčí
tel.: 532 193 552
e-mail: maresova@jihovychod.cz
Kateřina Dobešová
referentka
tel.: 532 193 556
e-mail: dobesova@jihovychod.cz

Jana Kopřivová, DiS.
referentka
tel.: 532 193 545
e-mail: koprivova@jihovychod.cz   
Bc. Martin Šťastný
referent, správce webových stránek
tel.: 532 193 567
e-mail: stastny@jihovychod.cz

OSLAVANY MAJÍ DÍKY 
ROPU ZREKONSTRUO-
VANOU SILNICI

Dne 17. 7. 2009 proběhlo za přítomnosti 
hejtmana Jihomoravského kraje Michala 
Haška slavnostní otevření zrekonstruo-
vané silnice II/393 v Oslavanech v délce 
1,085 km. Tento projekt byl podpořen z Re-
gionálního operačního programu Jihový-
chod dotací přesahující 40 milionů korun.
Základním záměrem projektu bylo odstranění 
zcela nevyhovujícího stavu silniční komuni-
kace II/393 na průtahu Oslavany. Projekt při-
spěl k plynulému vedení veškerého provozu 
na této komunikaci, odstranění negativních 
vlivů silniční dopravy na bezpečnost dopravy 
a ke zlepšení podmínek pro hospodářský roz-
voj regionu. Jeho dalším, neméně význam-
ným cílem, bylo snížení negativních dopadů 
na životní prostředí, plynoucích z nevyhovu-
jícího krytu vozovky a s tím související vysoké 
hlučnosti a prašnosti.

DALŠÍ MOŽNOSTI 
FINANCOVÁNÍ OBCÍ

Program dlouhodobých úvěrů OBEC 2 
pro fi nancování infrastruktury obcí pro-
střednictvím Českomoravské záruční 
a rozvojové banky, a.s., zahajuje příjem 
žádostí od 17. 8. 2009.
Cílem programu je fi nancování investic 
k zachování a rozvoji infrastruktury obcí 
zvyšujících kvalitu života obyvatel. Příjem-
cem úvěru mohou být obce, svazky obcí 
a vodohospodářské akciové společnosti 
s kapitálovou účastí obcí.
Charakteristika produktu:
• výše úvěru: 8–250 milionů korun;
•  úroková sazba: pevná po celou dobu 

splácení úvěru;
•  doba splatnosti: 10–15 let od data pod-

pisu smlouvy o úvěru (úvěr lze bez sank-
ce předčasně splatit);

•  čerpání úvěru: až po dobu 30 měsíců 
od data podpisu smlouvy o úvěru;

•  odklad splátek jistiny úvěru: až o 36 měsíců.

Bližší informace získáte na www.cmzrb.cz
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JAK KONTROLUJEME ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 
VAŠICH PROJEKTŮ?
V rámci konzultací s žadateli, hodnoce-
ní zaregistrovaných projektů a násled-
ných kontrol během realizace u pod-
pořených projektů posuzují referenti 
Odboru implementace projektů ROP 
JV (dále jen OIP) způsobilost resp. ne-
způsobilost předkládaných výdajů.
Při kontrolách se řídíme následujícími doku-
menty, ze kterých pramení struktura ne/způ-
sobilých výdajů:
•  Metodická příručka způsobilých výdajů pro 

programy spolufi nancované ze strukturál-
ních fondů a Fondu soudržnosti pro období 
2007–2013 vydaná ministerstvem pro míst-
ní rozvoj;

•  Prováděcí dokument ROP JV kapitola 5; popř. 
Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV;

•  znění konkrétní výzvy, které může obsaho-
vat užší vymezení ne/způsobilého výdaje, 
než jaké je defi nováno v Prováděcím doku-
mentu ROP JV;

•  metodické pokyny. 
Nezpůsobilé výdaje rozlišujeme podle 
jejich povahy a způsobu vzniku na:
•  výdaje nepřímo defi nované jako způsobilé, 

např. provozní výdaje, výdaje vzniklé před 
registrací projektu s výjimkou výdajů na pro-
jektovou dokumentaci u projektů nezaklá-
dajících veřejnou podporu apod.;

•  výdaje defi nované jako způsobilé pouze 
do určité procentní výše a hodnota přesa-
hující toto procento je automaticky zařazo-
vána do nezpůsobilých výdajů – např. ná-
kup pozemků v částce nad 10 % celkových 
způsobilých výdajů apod.;

•  výdaje původně způsobilé, jejichž nezpůso-
bilost vzniká v průběhu realizace projektu, 
zpravidla nedodržením podmínek stanove-

ných v dokumentech ROP JV, např. pochy-
bením ve výběrových řízeních, realizací jiných 
výstupů, než uvedených v žádosti apod.

Referenti OIP provádí kontrolu způsobi-
losti výdajů projektu v několika fázích
Tou základní je fáze hodnocení projektu, kdy 
hodnotitelé vycházejí z dostupných informací 
poskytnutých žadatelem v žádosti Benefi t7, 
eCBA analýze, stavební dokumentaci, roz-
počtu a dalších povinných popř. nepovin-
ných přílohách. Objeví-li hodnotitel položku, 
na kterou nelze o dotaci žádat, přeřadí ji 
do nezpůsobilých výdajů. U některých polo-
žek však na první pohled není zcela zřejmé, 
zda se jedná o způsobilý či nezpůsobilý výdaj. 
Příčinou bývá nejednoznačný popis obsa-
hu aktivit dané položky. Takovým případem 
je např. položka „stavební dokumentace“ 
u projektů zakládajících veřejnou podporu. 
Z žádosti jasně nevyplývá, co je předmětem 
„stavební dokumentace“, zda se jedná o do-
kumentaci pro žádost o stavební povolení, či 
dokumentaci prováděcí.
U projektů zaměřených na marketing 
a propagaci se často setkáváme s tvrzením, 
že přesné výstupy projektu budou určeny 
na základě marketingové strategie a žadatel 
v danou chvíli ví pouze to, že budou vytvoře-
ny letáky, brožury, billboardy atd. propagující 
danou destinaci, památky kulturní či přírodní 
a další zajímavosti v regionu. Druhy těchto 
propagačních materiálů jsou obecně způso-
bilým výdajem, nicméně záleží také na tom, 
co je konkrétním předmětem prezentovaných 
informací, zda tyto informace naplňují cíle 
stanovené projektem a nemají komerční po-
vahu – u projektu, který nezakládá veřejnou 
podporu apod.

Způsobilé výdaje a ex-ante kontrola
Zde provádíme opětovnou kontrolu výdajů, 
během které, a to i díky konzultacím s  pří-
jemcem, můžeme zjistit, zda příslušný výdaj je 
či není způsobilý. 
V případě zjištění nezpůsobilosti kon-
krétního výdaje provádějí referenti OIP 
škrty v rozpočtech, čímž se snižuje i výše 
dotace. 
Vhodným momentem pro diskuzi ohledně 
nejasností vyplývajících z projektu, a to nejen 
ve vztahu k nezpůsobilým výdajům, je právě 
fyzická část kontroly ex-ante. V případě, že 
charakter, podoba či obsah výdaje (zejména 
v oblasti podpory 2.2) vychází z předchozích 
kroků, jež příjemce učinil v průběhu realizace 
a které neměl možnost jednoznačně (z objek-
tivních důvodů) upřesnit v rámci žádosti o do-
taci, doporučujeme, aby se při jakýchkoli 
nejasnostech neodkladně obrátil s do-
tazem na příslušené referenty OIP, a to 
nejpozději před uskutečněním tohoto 
výdaje.
Závěrečným krokem kontroly způsobi-
lých výdajů je kontrola příslušného výdaje, 
jeho účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti 
v rámci kontroly žádosti o platbu včetně před-
ložených dokladů souvisejících s výdajem. 
V této chvíli máme k dispozici konkrétní vý-
stupy, které můžeme porovnat s původními 
informacemi deklarovanými v žádosti o dota-
ci a s naplněním cíle stanoveného v projektu.

Ing. Renata Pavlů
vedoucí oddělení 
hodnocení projektů Jihlava
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NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE 
PRO BRNO
Projekt Obnova vozového parku drážních vo-
zidel – nákup nízkopodlažních tramvají získal 
dotaci ve výši 498,4 milionů korun při celko-
vých nákladech 658,2 milionů korun. Těmito 
náklady se řadí mezi největší projekty v rámci 
Regionálního operačního programu Jihový-
chod. Předkladatelem a realizátorem projektu 
je Dopravní podnik města Brna, a.s. Předmě-
tem projektu je pořízení devíti nízkopodlažních 
vícečlánkových tramvají pro městskou hro-
madnou dopravu ve statutárním městě Brně. 
Vlastní realizace projektu probíhala v období 
od října 2008 do července 2009 a nyní je již 
aktivní posilou brněnské MHD devět nízko-
podlažních tramvají typového označení Ško-
da 13T vyrobených plzeňskou fi rmou ŠKODA 
TRANSPORTATION, a.s.
Generálního ředitele Dopravního pod-
niku města Brna, a.s., Ing. Bedřicha Pro-
keše, jsme se zeptali, co bylo impulzem pro 
projektový záměr a jak probíhala realizace 
projektu.
Pane řediteli, kam až sahá historie vaší 
žádosti o dotaci?
Počátek tohoto projektu sahá až do roku 
2005, kdy byl naším zřizovatelem, tj. Statutár-
ním městem Brnem, prostřednictvím Zastupi-
telstva schválen dlouhodobý strategický plán 
rozvoje tramvajové dopravy včetně obnovy 
vozového parku tramvají. V roce 2006 pak 
byla po poměrně obsáhlém výběrovém říze-
ní uzavřena rámcová smlouva se společností 
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. na dodávku 
až 100 kusů nízkopodlažních tramvají v prů-
běhu 10 let. 
Když se pak v roce 2008 objevila možnost 

čerpat fi nanční prostředky ze zdrojů Evropské 
unie v rámci Programu regionálního rozvoje 
ROP Jihovýchod a výzvy zaměřené přímo 
na obnovu drážních vozidel využívaných 
ve veřejné dopravě, chopili jsme se této šance 
urychlit naše strategické záměry a nabídnout 
obyvatelům a návštěvníkům Brna větší množ-
ství nových moderních vozidel, než které by-
chom byli schopni pořídit z vlastních zdrojů. 
Průměrné stáří tramvají v okamžiku přípravy 
projektové žádosti bylo 38 let a podíl nízko-
podlažních tramvají byl pouhých 17,5%. Pří-
padná fi nanční podpora z Evropských fondů 
mohla tyto parametry zlepšit. V rámci úvod-
ních jednání celé věci velmi prospěl vstřícný 
postoj vedení Statutárního města Brna.
Jak probíhala vlastní realizace projektu?
Ihned po zveřejnění výzvy byl v DPMB sesta-
ven tříčlenný tým odborníků, který během 
dvou měsíců připravil veškeré podklady a za-
pracoval projektovou žádost včetně všech 
potřebných příloh. Podaná projektová žádost 
pak byla v říjnu loňského roku schválena Vý-
borem Regionální rady k poskytnutí dotač-
ních prostředků a mohli jsme zahájit realizační 
fázi. 
Ještě do konce minulého roku proběhlo vý-
běrové řízení, které navázalo na rámcovou 
smlouvu, a potvrdilo schopnost dodavate-
le ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. dodat 9 
kusů nízkopodlažních tramvají ŠKODA 13T 
v požadovaných technických parametrech. 
Jednotlivé tramvaje pak byly do areálu DPMB 
dodány v průběhu dubna a května letošního 
roku. Po dodání musela být u každé tramvaje 
provedena technicko-bezpečnostní zkouška, 
na jejímž základě pak byl vydán Drážním úřa-
dem průkaz způsobilosti. Po obdržení všech 

dokladů jsme tramvaje ihned nasazovali 
do každodenního provozu. 
V těchto dnech již všechny tramvaje nakou-
pené v rámci projektu spolufi nancovaného 
Evropskou unií brázdí brněnskou kolejovou síť 
a rozšiřují počet nových moderních tramvají 
ŠKODA 13T na devatenáct. 
Proč jste zvolili právě nízkopodlažní vo-
zidla?
Nákup nízkopodlažních vozidel je v měst-
ské dopravě tou správnou cestou, kterou se 
snažíme jít nejen v případě tramvají, ale také 
v případě autobusů a trolejbusů. Přináší lepší 
komfort a dostupnost veřejné dopravy ne-
jen osobám se sníženou schopností pohybu 
a orientace, ale také rodičům s dětmi v kočár-
cích a všem ostatním cestujícím. Umožňuje 
rychlejší nástup a výstup, a tím samozřejmě 
rychlejší odbavení vozů v zastávkách. Čím více 
máme nízkopodlažních vozidel, tím více spo-
jů můžeme v jízdních řádech garantovat jako 
nízkopodlažní a zajistit tak našim klientům 
neustálé zlepšování služeb. 
Velmi důležité jsou také ekonomické přínosy. 
Vícečlánková nízkopodlažní tramvaj typu 13T 
spotřebuje o 2kWh na jeden kilometr pro-
vozu méně než souprava tramvají typu T3. 
Celkově se tak jedná o energetickou úsporu 
ve výši 25 %.
Děkujeme za rozhovor.
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PENZION RYTÍŘSKO
Projekt Penzion Rytířsko III získal dotaci 
z ROP Jihovýchod ve výši 3,5 milionů korun 
při celkové investici 5,9 milionů korun.
Zeptali jsme se vedoucí provozu a záro-
veň manažerky projektu Penzion Rytíř-
sko Renaty Varhaníkové, jaká je historie 
penzionu Rytířsko.
Bývalý lovecký zámeček a statek v osadě Ry-
tířsko, spadající do obce Jamné, okres Jihlava, 
byl po 2. světové válce zestátněn a využíván 
pro ubytování lesních dělníků. Po roce 1989 
objekty opustil jejich poslední uživatel, Lesy 
ČR, a v rámci restituce je získal ve velmi zde-
vastovaném stavu soukromý majitel. V roce 
2004 objekty koupil můj otec, Ing. Josef 
Vencovský, a společnými silami jsme je začali 
rekonstruovat. Jsme malý rodinný podnik. 
V roce 2005 jsme zahájili první etapu rekon-
strukce a v červnu 2007 jsme již otevírali re-
stauraci a ubytování pro 24 osob. Do konce 
roku 2007 jsme ještě dokončili krytý bazén 
se saunou a zrekonstruovali stodolu, z níž 
vznikly stáje pro koně. V roce 2008 jsme roz-
šířili ubytovací kapacitu na 40 lůžek.

A co je záměrem vašeho projektu Pen-
zion Rytířsko III?
Třetí etapa je zaměřena na vybudování kon-
gresového centra s kapacitou 60 osob v pří-
zemí stávající stodoly a navýšení ubytovací 
kapacity na 64 lůžek v půdní vestavbě této 
budovy. Dále počítáme s rozšířením stávají-
cích stájí o kryté úvaziště pro koně. 
Cílem projektu je vybudovat v malé osadě 
Vysočiny centrum pro relaxaci a odpočinek 
s možností vzdělávání, nabídnout komplexní 
služby širokému spektru zákazníků a v nepo-
slední řadě ukázat krásy našeho kraje. Služby 
jsou určeny pro opravdu širokou veřejnost - 
obchodníky, rodiny s dětmi, turisty, cyklisty, 
obyvatele okolních obcí, vyznavače agroturis-
tiky a mnohé další. 
V rámci rekonstrukcí chceme navázat na stá-
vající stavby tak, abychom zachovali krásu 
historických budov. V kongresovém centru 
tak budou například zachovány původní his-
torické klenby. Celý areál bude laděný tak, 
aby se u nás zákazníci, ať už jednotlivci nebo 
fi rmy, cítili co nejlépe, rádi se k nám vraceli 
a my jim dokázali nabídnout vše potřebné. 
K tomu nám také nahrává příhodná poloha 
a skvělá dostupnost penzionu, 800 m od D1 
mezi Brnem a Prahou, exit 119.
Jak jste daleko s realizací projektu? 
Stavební práce projektu byly zahájeny le-
tos v únoru. Nejdříve byly prováděny práce 
na koňském úvazišti, v polovině dubna 2009 
začaly práce na zastřešení terasy, částečné 
výměně krovu a výměně krytiny v podkroví. 
Do konce roku 2009 bychom rádi dokončili 
vikýře a zahájili montáže sádrokartonových 
konstrukcí v podkroví, zajistili zhotovení nos-
né konstrukce v podkroví, vyzdívky v podkro-

ví, betonáž schodiště do podkroví a opravu 
fasády včetně nátěru ve dvorní části. Termín 
dokončení projektu je listopad 2011, rádi by-
chom však projekt dokončili dříve.
Jak se vám daří administrovat projekt 
a spolupracovat s Úřadem regionální 
rady Jihovýchod? 
Jsme v první fázi projektu, stavební práce pro-
bíhají teprve půl roku. V červnu  jsme podávali 
první žádost o platbu a monitorovací zprávu, 
kterou jsme vzhledem k provedeným pracím 
měsíc před podáním navyšovali. Spolupracu-
ji s Lucií Oháňkovou v Jihlavě, která mi vždy 
ochotně zodpověděla všechny mé dotazy. 
Myslím, že administrativní část projektu není 
pro žádného příjemce jednoduchá, ale jak 
dokument Benefi t 7 tak i ostatní dokumenty 
vše poměrně dobře regulují a popisují.
Děkujeme za rozhovor.
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