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1 ÚVOD 

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bude charakteristika vybranej investície 

a analýza spôsobu jej financovania a návrh ďalších možných alternatívnych 

modelových riešení financovania. Pre účely tejto práce bude potrebné bližšie vysvetliť 

pojmy obec, rozpočet, dotácie, úver, financovanie. 

Teoretická časť sa bude orientovať na  štruktúru verejnej správy a to konkrétne na  

územne štátnu správu a územnú samosprávu. Vysvetlí fungovanie územnej samosprávy 

a jej finančný systém a strategický plán rozvoja. 

Hospodárenie municipalít bude podrobne rozoberané kapitolou o rozpočte, ktorá 

vysvetlí jeho funkcie, obsah, proces zostavovania a zásady pri  zostavovaní. 

Hospodárenia municipalít sa v neposlednej rade bude týkať záverečný účet a následná 

kontrola hospodárenia. 

V rámci financovania investičných zámerov územného celku sa teoretická časť zameria 

na dotácie, druhy dotácií a úvery, splátkové kalendáre a druhy úverov. 

Praktická časť práce sa bude venovať charakteristike konkrétnej investície a spôsobu 

jej financovania. Zvolenou investíciou bude rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ 

Kneslova 28 v mestskej časti Brno- Černovice. Analyzovaná bude nie len investícia, 

ktorú mestská časť Brno- Černovice financovala vlastnými zdrojmi a dotáciami, ale aj 

financovanie a rozpočet mestskej časti Brno- Černovice. V prípade, že by mestská časť 

neobdržala dotácie táto práca sa bude venovať aj možným alternatívnym modelovým 

riešeniam hlavne pomocou úveru. 

Dôležitú úlohu zohráva aj vplyv investície na rozvoj mestskej časti Brno- Černovice 

preto sa zhodnoteniu vplyvu rekonštrukcie športového areálu bude venovať kapitola 

tejto práce. 
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2 ŠTRUKTÚRA VEREJNEJ SPRÁVY V ČR 

Verejná správa je tvorená zo sústavy orgánov štátnej správy a územnej samosprávy 

a väzieb medzi nimi. Štátna správa je priamo alebo sprostredkovane riadená ústrednou 

vládou. Ústredná vláda predstavuje najvyšší orgán výkonnej a politickej moci. Tento 

orgán koordinuje, zjednocuje a kontroluje činnosti ministerstiev a iných ústredných 

orgánov štátnej správy. [1] 

 

Obrázok č. 1- Rozdelenie verejnej správy ČR [2] 

 

2.1 Územná štátna správa a územná samospráva 

V Českej republike existuje dnes existuje dvojstupňový systém územnej štátnej správy. 

Prvý stupeň tvoria obecné úrady, mestské úrady, magistrátne úrady, ktoré vykonávajú 

v rámci prenesenej pôsobnosti štátnu správu. Druhý stupeň tvoria krajské úrady. 

Základnou jednotkou územnej samosprávy je obec. Vyšším a teda druhým stupňom 

podľa ústavy sú vyššie územné správne celky- kraje. V rámci územnej samosprávy sa 

nejedná o hierarchickú štruktúru pretože každý územný samosprávny celok má vlastnú 

pôsobnosť a kompetencie, do ktorých nemôže zasahovať iný kraj. [1] 
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Obrázok č. 2- Krajské členenie ČR [3] 

 

2.2 Vznik a neskorší vývoj územnej samosprávy 

Vývoj územnej samosprávy má úzku súvislosť s vývojom štátu. „V rámci štátu vznikali 

geograficky menšie útvary, či už z potreby ľudí spolu bližšie komunikovať, alebo pod 

vplyvom kultúrnych, či jazykových faktorov, prípadne vplyvom ekonomických 

podmienok.“ [1]. Tak vznikala územná samospráva: prirodzene alebo umelo. 

 Prirodzeným vznikom územnej samosprávy vznikli mestá, obce a municipality, ktoré 

disponovali väčším alebo menším počtom obyvateľov. V súčasnej dobe je podľa 

zákona č. 128/ 2000 Sb.,O Obcích, v znění pozdějšich předpisů, obec považovaná za 

základný stupeň samosprávy, ktorý zabezpečuje svojim občanom služby. 

Umelý vznik územnej samosprávy je riadený vôľou štátu. Umelo vznikajú vyššie stupne 

územnej samosprávy na regionálnej úrovni, ktoré tvoria skupiny miest a obcí v danej 

oblasti. [1] 

 

2.3 Fungovanie územnej samosprávy 

Každý stupeň územného samosprávneho celku je geograficky vymedzený hranicami a 

žije v ňom spoločenstvo občanov. Každý z týchto stupňov realizuje samosprávu 

verejných záležitostí týkajúcich sa daného samosprávneho celku. Fungovanie územnej 

samosprávy určuje prostredníctvom zákonov legislatíva ČR, na základe ktorej 

s vymedzené právomoci, pôsobnosti, autonómia, zodpovednosť a rozsah samostatnej 

a prenesenej pôsobnosti. [1] 
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V rámci samostatnej pôsobnosti môže obec realizovať napríklad tieto činnosti: 

schvaľovať rozpočet obce a je záverečný účet, zriaďovať trvalé a dočasné peňažné 

fondy, schvaľovať program rozvoja územného obvodu obce a jej častí a pod. 

Obec na svojom území vykonáva štátnu správu vo veciach, ktoré stanoví zákon, tzv. 

prenesená pôsobnosť. Orgány obce sú povinné zabezpečiť úlohy v prenesenej 

pôsobnosti ako napríklad vedenie matriky, stavebný úrad, sociálna problematika atď. 

Obec je spravovaná zastupiteľstvom obce, ďalšími orgánmi obce ako rada obce, starosta 

a obecný úrad. [3] 

 

2.4 Finančný systém územne samosprávnych celkov 

Finančný systém územnej samosprávy tvoria rozpočty a mimorozpočtové fondy obcí 

(krajov). Rozpočty a mimorozpočtové fondy obcí (krajov) sú súčasťou rozpočtovej 

sústavy českej republiky. Zostavovanie rozpočtov obcí (krajov) je povinné zo zákona, 

zatiaľ čo vytvorenie mimorozpočtových fondov náleží do právomoci orgánov obcí 

(krajov). [3] 

Pre efektívne hospodárenie a dosiahnutie čo najlepších výsledkov za účelom 

zabezpečenia všestranného rozvoja územia a potrieb svojich občanov je žiaduce, aby 

finančný systém samosprávnych celkov fungoval na určitých princípoch. 

Prvým princípom je hospodárenie obcí podľa ročného rozpočtu, ktorý sústreďuje 

finančné prostriedky tvorcov. Pri vytváraní mimorozpočtových fondov je nutné dbať na 

to, aby boli vytvorené v obmedzenej miere, aby nedochádzalo k rozdrobeniu 

obmedzených finančných prostriedkov. Medzi ďalšie princípy patria súdržnosť 

finančného systému územnej samosprávy, autonómia rozhodovania orgánov obce, 

transparentnosť finančného systému atď. [4] 

 

2.5 Strategický plán rozvoja územného celku 

Strategický plán rozvoja územného celku patrí medzi základné dokumenty územného 

celku. Strategický plán je koncepčný a rozvojový dokument vytváraný územným 

celkom. Tento dokument vychádza zo súčasného stavu verejných a súkromných aktivít 

demografického, sociálneho, ekonomického, kultúrneho a ekologického charakteru na 

území samosprávneho celku.  

Zmyslom strategického plánu rozvoja je organizácia rozvoja zlaďovaním záujmov 

územného celku takým spôsobom, aby prosperoval ako celok. 

Strategický plán je zostavovaný viacerými autormi s rôznym odborným zameraním. 

Doba spracovania plánu je väčšinou 6 mesiacov až rok. 
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Správny strategický plán obsahuje:  

- vízia- vyjadruje čo chcú autori strategického plánu rozvoja docieliť 

- téza- súhrn kľúčovej oblasti, ktorá je predmetom plánu 

- zhrnutie aktuálneho stavu 

- formulácia cieľových skupín plánu 

- SWOT analýza 

- prehľad jednotlivých oblastí rozvoja 

- harmonogram plnenia plánu 

- záver [5] 
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3 ROZPOČET A JEHO FINANCOVANIE Z VLASTNÝCH 

ZDROJOV 

Úlohou tejto kapitoly bude definovať rozpočet, jeho obsah a jednotlivé spôsoby 

zostavovania rozpočtu. 

 

3.1 Rozpočet územných samosprávnych celkov 

„Rozpočty územných samosprávnych celkov  tvorí v ČR spolu so štátnym rozpočtom a 

rozpočtami štátnych fondov prepojenú sústavu, v ktorej sú jednotlivé články samostatné 

a zároveň medzi sebou previazané. Rozpočet je všeobecne chápaný ako peňažný fond, 

finančný plán, bilancia či nástroj presadzovania cieľov verejnej politiky.“ [6] V rámci 

sústavy verejných rozpočtov, sú na úrovni územných samosprávnych celkov 

zostavované rozpočty. Rozpočty obcí a krajov tzn. územné rozpočty sú označované ako 

decentralizované peňažné fondy.  

 

Rozpočet a celý rozpočtový proces je nástroj, ktorý ladí plánované príjmy a výdaje 

územného celku. Vyjadruje finančný plán, ktorým sa činnosť tohto samosprávneho 

celku riadi. Obec prostredníctvom svojho rozpočtu zabezpečuje nie len vlastnú činnosť 

ako napríklad miestnu dopravu, obecnú políciu, ale aj činnosti delegované štátom ako 

je zdravotníctvo či školstvo. [1]„Obec je na svojom území tiež povinná pre svojich 

občanov zabezpečiť potrebný rozsah a štruktúru verejných statkov a verejných služieb.“ 

[7] Rozpočet je nástrojom pre realizáciu finančného plánu územnej samosprávy, 

nástrojom presadzovania preferencií a záujmov obyvateľstva daného územia. 

 

3.1.1 Rozpočet ako bilancia 

Rozpočet ako bilancia slúži ako bilancia príjmy a výdaje za rozpočtové obdobie zhodné 

s rozpočtovým obdobím celej sústavy verejných  rozpočtov v ČR. V ČR je rozpočtové 

obdobie rovnaké ako kalendárny rok. Hospodárenie obce je možné charakterizovať 

vzťahom: 

 

                                                            F1+ P- V = F2                                                                          (1) 

 

Kde F1 predstavuje stav finančných prostriedkov na začiatku rozpočtového obdobia, P 

sú príjmy a V sú výdaje, F2 označuje stav peňažných prostriedkov v rozpočte na konci 

rozpočtového obdobia. [1] 
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3.1.2 Rozpočet ako finančný plán 

Ďalšou funkciou rozpočtu ako nástroja finančného hospodárenia predstavuje jeho úloha 

ako finančného plánu, ktorý by mal zaistiť  solventnosť obcí a to tak, že pripúšťa iba tie 

výdaje obce, ktoré sú kryté: 

 

- príjmami, ktoré je možné reálne očakávať 

- existujúcimi rezervami 

- eventuálne pôžičkami, ktoré je možné získať a splatiť [1] 

 

3.1.3 Rozpočet ako nástroj presadzovania municipálnej a regionálnej  

politiky 

Medzi funkcie územných rozpočtov ako nástrojov pre prevedenie koncepcie 

ekonomického a sociálneho rozvoja patria: 

 

- stanovenie priority v rámci lokálnych verejných statkov a služieb, ktoré obec 

poskytuje 

- alokácia zdrojov medzi rôzne činnosti obce 

- rozhodnutie o úrovni zdanení a výšky poplatkov 

- poskytovanie úplných informácií o finančnej situácii a plánoch obce 

 

Z týchto funkcií, ktoré plní rozpočet vyplývajú tri roviny rozpočtu: 

rozhodovacia, riadiaca a kontrolná.  

 

Rozhodovacia funkcia je rozhodovaní cieľov územného celku a prevádza výber 

a umiestenie zdrojov medzi jednotlivé výdaje.  

 

V riadiacej funkcii ide o alokáciu zdrojov medzi jednotlivé organizačné jednotky obce, 

ktoré by mali mať dostatočné prostriedky na zaistenie požadovaných výstupov. 

 

Kontrolná funkcia je legalizáciou toho, koľko finančných prostriedkov územný celok 

získa a vydá. Stanovuje aj to, kto môže peniaze vydávať, v akej výške a na aký účel. [1] 

 

3.2 Obsah obecného rozpočtu 

Obsah obecného rozpočtu tvoria príjmy, výdaje a ostatné bežné operácie. Ostatné bežné 

operácie vrátane tvorby a použitia peňažných fondov sa radia do obecného rozpočtu 

pokiaľ neprebiehajú mimo rozpočet. [6] 
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3.2.1 Príjmy obecného rozpočtu 

Príjmy rozpočtu obce zahŕňajú predovšetkým príjmy z vlastného majetku 

a majetkových práv, príjmy z výsledkov vlastnej hospodárskej činnosti právnických 

osôb, príjmy z vlastnej správnej činnosti, dotácie zo štátneho rozpočtu a zo štátnych 

fondov, dotácie z rozpočtov kraja, prijaté peňažné dary a iné príjmy. 

Príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, kapitálové príjmy, prijaté transfery 

a príjmy z miestnych poplatkov. [4] 

 

Daňové príjmy sú zväčša najväčším prínosom pre územné rozpočty a ich výška je 

stanovená zákonom o rozpočtovom určení daní.  

Daňové príjmy obcí tvoria: 

 

- daň z nehnuteľných vecí- sú pre obec, v ktorej sa nehnuteľnosti nachádzajú 

- daň z pridanej hodnoty 

- daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktorú odvádza 

zamestnávateľ 

- daň z príjmov fyzických osôb vybrané zrážkou 

- daň z príjmu právnických osôb [8] 

 

Nedaňové príjmy obcí pozostávajú z úrokov bankových účtov a ich vývoj závisí na 

vývoji úročenia bankových produktov. 

 

 Kapitálové príjmy tvoria príjmy z predaja dlhodobého majetku, príjmy z predaja 

dlhodobého finančného majetku. 

 

Prijaté transfery pozostávajú predovšetkým z príspevku zo štátneho rozpočtu na správu 

obce a dotácie. 

 

Príjmy z miestnych poplatkov si môže do určitej miery určovať obec. Tieto príjmy sa 

riadia zákonom č. 565/ 1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdejších předpisů. 

Poplatky, ktoré môže obec vyberať sú napríklad poplatky zo psov, za užívanie 

verejného priestranstva, za ubytovacie kapacity a pod. [9] 

 

3.2.2 Výdaje obecného rozpočtu 

Výdaje rozpočtu obce zahŕňajú hlavne záväzky vyplývajúce pre obec z plnenia 

povinností uložených zákonom, výdaje na vlastnú činnosť, výdaje spojené s výkonom 

štátnej správy, záväzky z uzavretých zmluvných vzťahov, výdaje na emisie vlastných 

dlhopisov a na úhradu výnosov. Obec hradí zo svojho rozpočtu aj splátky prijatých 

pôžičiek a úverov. [4] 
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Výdaje sa delia na: bežné výdaje a kapitálové výdaje. 

 

Bežné výdaje sú typicky platy zamestnancov v pracovnom pomere vrátane ďalších 

výdajov s tým spojených. Ďalšími bežnými výdajmi sú nájmy, opravy a údržba, 

neinvestičné transfery a prostriedky, neinvestičné nákupy ako napríklad potraviny, 

ochranné pomôcky, energie, pohonné hmoty a pod. 

 

Medzí kapitálové výdaje sa radia nákupy dlhodobého nehmotného majetku, ako 

napríklad software, nákupy dlhodobého hmotného majetku. Ďalej do kapitálových 

výdajov patria akcie, rôzne investičné transfery a prostriedky. 

 

3.3 Rozpočtový proces  

Rozpočtový proces je proces platný pre zostavovanie, prejednávanie, schvaľovanie, 

plnenie a kontrolu rozpočtu. Počas tohto procesu je nutné dodržiavať isté zásady ako 

zásadu úplnosti, zásadu každoročného zostavovania a schvaľovania, zásadu 

vyrovnanosti, zásadu publicity a zásadu prehľadnosti. Zásada úplnosti znamená, že sa 

v rozpočte musia objaviť všetky operácie, zásada vyrovnanosti hovorí o potrebe 

zostavovať vyrovnaný rozpočet dlhodobo, zásada publicity určuje, že rozpočet má byť 

verejný a zásada prehľadnosti udáva, že každý rozpočet má určitú štruktúru. 

 

Základnými legislatívnymi normami, ktorými sa hospodárenie obce riadi sú: 

zákon č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

zákon č. 243/ 2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým štátnim fondům, 

zákon č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích obecních zřízeních, 

zákon č. 565/ 1990 Sb,. zákon o místních poplatcích, 

zákon č.172/ 1991 Sb., zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do majetku obcí 

 

Priebeh rozpočtového procesu je možné rozdeliť do niekoľkých fáz. Najskôr je 

zostavovaný návrh rozpočtu, ktorý v prípad väčších obcí tvorí finančný odbor obecného 

úradu. Návrh rozpočtu je následne prejednaný a schvaľovaný zastupiteľstvom obce. Zo 

schváleného rozpočtu potom vychádza hospodárenie obce v nasledujúcom období. 

Prípadné úpravy rozpočtu v priebehu obdobia sú realizované výkonných a volených 

orgánov obce. V priebehu hospodárskeho roku prebieha priebežná kontrola plnenia 

rozpočtu. Po skončení hospodárskeho roku je rozpočet a hospodárenie obce podrobené 

následnej kontrole, v podobe zostavenia záverečného účtu. Záverečný účet je zostavený 

finančným odborom a je predložený ku schváleniu obecnému zastupiteľstvu. 
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Obrázok č. 3- Rozpočtový proces [1] 

 

3.4 Rozpočtové provizórium obce 

Rozpočtové provizórium nastane v prípade, že zastupiteľstvo obce neschváli nový 

rozpočet pred 1. januárom nového rozpočtového obdobia a hospodárenie daného 

územia sa bude musieť riadiť pravidlami rozpočtového provizória. Pravidlá 

rozpočtového provizória potrebné k zaisteniu plynulosti hospodárenia stanoví 

zastupiteľstvo obce. Rozpočtové príjmy a výdaje uskutočnené v dobe rozpočtového 

provizória sa stávajú príjmami a výdajmi rozpočtu po jeho schválení. Výdaje v období 

rozpočtového provizória nesmú prekročiť jednu dvanástinu výdajov rozpočtu 

schváleného pre predchádzajúci rok. [4] 

 

3.5 Zmeny rozpočtu 

Zmena rozpočtu sa prevádza rozpočtovým opatrením podľa časovej postupnosti. 

Rozpočtové opatrenie sa prevádza pred prevedením rozpočtovo nezaisteného výdaja. 

Pre prevedenie rozpočtovo nezaisteného výdaja je možné rozpočtové opatrenie 

realizovať len v prípade živelnej pohromy alebo havárií ohrozujúcej životy a majetok. 

Pri plnení peňažnej povinnosti uloženej právomocným rozhodnutím, pri obdržaní 

dotácie pred koncom kalendárneho roku, alebo pokiaľ sa jedná o finančné prostriedky. 

Rozpočtovým opatrením je presun rozpočtových prostriedkov, použitie nových, 
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rozpočtom nepredvídaných príjmov k úhrade nových, rozpočtom nezaistených výdajov 

a viazaní rozpočtových výdajov. [4] 

 

3.6 Záverečný účet 

Každé hospodárenie územných samosprávnych celkov musí byť na konci každého 

rozpočtového obdobia hodnotené a analyzované. Táto analýza a hodnotenie sa 

u verejných rozpočtov nazýva záverečný účet. [10] 

Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdajov v plnom členení 

podľa rozpočtovej skladby, údaje o hospodárení s majetkom a o ďalších finančných 

operáciách, aby bolo možné zhodnotiť finančné hospodárenie územného 

samosprávneho celku. Súčasťou záverečného účtu je vyúčtovanie finančných vzťahov 

k štátnemu rozpočtu, rozpočtom krajov, obcí, štátnym fondom, Národnému fondu 

a iným rozpočtom a k hospodáreniu ďalších osôb. Územný samosprávny celok zverejní 

návrh záverečného účtu vrátane správy o výsledku preskúmania hospodárenia na 

svojich internetových stránkach a na úradnej doske najmenej 15 dní pred zahájením 

jeho prejednania na zasadnutí zastupiteľstva územného samosprávneho celku. [4] 

 

3.7  Kontrola hospodárenia územných celkov 

Kontrola hospodárenia územných celkov spadá do právomocí ich orgánov. Kontrola 

hospodárenia sa delí na vnútornú a vonkajšiu. Vnútornú kontrolu vykonáva územný 

celok vtedy, keď kontroluje vlastnými orgánmi hospodárenie, ktoré súvisí s jeho 

vlastným majetkom. Územný celok je povinný zriadiť ako svoje kontrolné orgány 

finančný výbor a kontrolný výbor. Právomoci kontroly sa riadia: zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích, zákon č. 129/ 2000 Sb., o krajích. [11] 

 

Predmetom preskúmania sú taxatívne vymedzené údaje o ročnom hospodárení 

územného celku, ktoré tvoria súčasť záverečného účtu. 

 

Správa o výsledku preskúmania hospodárenia musí obsahovať miesto, kde sa prieskum 

uskutočnil, popis zistených chýb a nedostatkov, záver preskúmania. Záver preskúmania 

musí obsahovať vyjadrenie, či boli alebo neboli zistené chyby a nedostatky. [12] 

 

3.8 Rozpočtové zásady 

Rozpočtové zásady predstavujú súhrn poznatkov z minulých rokov vývoja rozpočtovej 

sústavy. Medzi hlavné zásady sa radia: 
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Zásada o ročnej platnosti verejných rozpočtov hovorí o zostavení a prijatí rozpočtov 

vždy len na jeden rozpočtový rok. Rozpočtový rok je v ČR zhodný s kalendárnym 

rokom.  

Zásada včasnosti verejných rozpočtov, podľa ktorej je potrebné dbať na to, aby bol 

rozpočet schválený a stanoveným spôsobom uverejnený pred začiatkom nového 

kalendárneho roku.  

 

Zásada časového ohraničenia verejných rozpočtov úzko súvisí so zásadou o ročnej 

platnosti rozpočtu. Podstatou tejto zásady je povinnosť orgánov prijať a vynaložiť 

finančné prostriedky v danom rozpočtovom roku. 

 

Zásada reálnosti a pravdivosti verejných rozpočtov uvádza, že rozpočty majú 

obsahovať reálne predpokladané príjmy a výdaje. Orgány obcí by mali stanoviť 

minimálnu výšku nutných príjmov a maximálnu výšku výdajov potrebných 

k uspokojeniu potrieb v danom rozpočtovom roku. 

 

Zásada jednotnosti a prehľadnosti verejných rozpočtov sa prejavuje v zhodnej právnej 

klasifikácii a triedení príjmov a výdajov verejných rozpočtov. Rozpočtová skladba 

určuje jednotné triedenie verejných príjmov a výdajov, ktorá platí pre všetky verejné 

rozpočty. 

 

Zásada neúčelovosti príjmov a účelovosti verejných rozpočtov udáva, že príjmy by 

nemali byť predom určené na stanovené účely a naopak výdaje by mali byť použité na 

predom stanovené potreby obyvateľov. 

 

Ďalšie zásady sú: zásada dlhodobej  vyrovnanosti, zásada publicity, zásada efektívnosti 

a hospodárnosti, zásada prednosti výdajov pred príjmami, zásada obmedzenia 

presunov. [6] 

 

3.8 Mimorozpočtové fondy 

Súčasťou finančného systému územných samosprávnych celkov sú aj mimorozpočtové 

finančné fondy, ktoré si môžu obce zriadiť podľa vlastného uváženia. Fondy môžu byť 

účelové alebo neúčelové. 

 

Peňažné fondy môžu byť naplňované z rôznych zdrojov. Najčastejším finančným 

zdrojom sú prebytky hospodárenia z minulých rokov, príjmy bežného roku a prevody 

prostriedkov z rozpočtu bežného roku. Mimorozpočtové fondy na úrovni obcí má právo 

zriaďovať zastupiteľstvo obce. [10] 
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U mimorozpočtových fondov sa častejšie uplatňuje účelové určenie, kedy finančné 

prostriedky môžu byť použité iba na predom stanovené účely. To však môže viesť 

k situácii, kedy na jednom účelovom fonde prostriedky prebývajú a na druhom 

účelovom fonde je ich nedostatok. Pravidlá hospodárenia väčšinou nedovoľujú presuny 

finančných prostriedkov medzi jednotlivými fondami. Toto opatrenie je možné 

realizovať až pri schvaľovaní rozpočtového návrhu na nasledujúce rozpočtové obdobie, 

U mimorozpočtových fondov nevyužité finančné prostriedky neprepadávajú a môžu 

byť použité v nasledujúcom rozpočtovom období. Vzhľadom k obmedzeným 

finančným prostriedkom územnej samosprávy je sústava mimorozpočtových fondov 

tiež často obmedzená. [3] 
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4 FINANCOVANIE ROZVOJOVÝCH STRATÉGIÍ 

Z DOTÁCIÍ 

 

Táto kapitola vysvetľuje čo sú dotácie a ako sa delia. Ďalej sa zaoberá dotáciami zo 

štátneho rozpočtu ČR a dotáciami z fondov EÚ. 

 

4.1 Dotácie 

Dotácie sú peňažné prostriedky štátneho rozpočtu, štátnych finančných aktív alebo 

Národného fondu poskytnuté na stanovený účel. Dotácie sú v českom právnom ráde 

upravené zákonom č. 218/ 2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákonom 

č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. [13] 

 

Zásady pre poskytovanie dotácií neumožňujú viacročnú podporu. To jednoznačne 

vyplýva zo systému schvaľovania alokácií finančných prostriedkov v rámci štátneho 

rozpočtu, kde zásadne Parlament rozhoduje o ročnom rozpočte, tzn. Nie je možné 

prijímať záväzky na viacročné obdobie. [14] 

 

4.2 Druhy dotácií 

Dotácie môžu byť poskytované buď priamo z republikového rozpočtu, alebo môžu byť 

poskytované prostredníctvom zvláštneho fondu. Podľa toho, či má obec automaticky 

nárok na dotáciu, alebo sa o ňu musí uchádzať, môžeme dotácie tiež rozdeliť na 

nárokové a nenárokové. 

 

4.2.1 Nárokové a nenárokové dotácie 

Nárokové dotácie sú poskytované automaticky, bez toho aby sa o ne museli obce 

uchádzať, a to na základe poskytnutia určitej verejnej služby, ktorú daná obec 

vykonáva. Ide o prenesený výkon štátnej správy, napríklad školstva, sociálnej 

starostlivosti a pod. Spravidla sú dané zákonnými predpismi a zo strany štátu sa jedná 

o mandátne výdaje. 

 

Nenárokové dotácie sú spojené s nutnosťou podania žiadosti, ktorá však nemusí byť 

uspokojená. Objem týchto prostriedkov je závislý na objeme prostriedkov štátu, 

vlastných zdrojoch obcí, množstvom požiadavkou, zadlženosti obce a regionálnej 

politiky. Nenárokové dotácie odrážajú štátom podporované aktivity obcí. Väčšinou sú 

poskytované prostredníctvom vyhlasovaných programov, o ktoré sa hlási veľký počet 
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záujemcov. Z tohto dôvodu musia byť stanovené objektívne kritéria pre výber 

príjemcov dotácií. 

4.2.2 Bežné dotácie 

Bežné dotácie môžu byť účelové, to znamená, že sa poskytuj na konkrétny účel podľa 

vybraných ukazateľov alokácie, napr. dotácie na jedného žiaka základnej školy, alebo 

neúčelové, ktoré sa poskytujú na základe súboru ukazateľov, napr. ukazateľ počtu 

obyvateľov a sú poskytované na financovanie bežných, pravidelne sa 

opakujúcich neinvestičných potrieb v rozpočtovom období.  

 

4.2.3 Kapitálové dotácie 

Kapitálové dotácie sú dotácie, ktoré sa neopakujú, tzn. sú jednorázové. Sú určené na 

financovanie dlhodobých investičných potrieb. Neúčelové kapitálové dotácie sa 

vyskytujú len výnimočne. 

 

Kapitálové účelové dotácie sú poskytované na konkrétny investičný zámer, obec tak 

musí preukázať, že dotácie použila na stanovený účel. V opačnom prípade je obec 

povinná dotáciu vrátiť do rozpočtu, ktorý dotáciu poskytol. To isté platí aj pre prípadne 

nevyužitú časť financií z dotácie. Poskytovanie kapitálových účelových dotácií môže 

mať podmienku finančnej spoluúčasti obce z vlastných zdrojov. Spoluúčasť môže byť 

rovnakým podielom, alebo určitým percentom. 

 

4.2.4 Podmienené dotácie 

Podmienené dotácie sa vyznačujú spolufinancovaním obce ako príjemca dotácie, kedy 

veľkosť spoluúčasti je stanovená percentuálne, niekedy aj absolútnou hodnotou. 

Podmienené dotácie sa delia na rovnocenné a nerovnocenné. 

 

Finančné zdroje podmienených rovnocenných dotácií sa skladajú z dvoch polovíc. Prvá 

polovica je tvorená z dotácií a druhá polovica z vlastných zdrojov obce, ako príjemcu 

dotácie. Zdroje financií sú tak rovnocenné. 

 

Nerovnocenné podmienené dotácie stanovujú podiel spoluúčasti obce z vlastných 

zdrojov, ktorý je buď väčší alebo menší ako podiel dotácie. [13] 
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Obrázok č. 4- Delenie dotácií 

 (Zdroj: vlastné spracovanie na základe [6]) 

  

4.3 Dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu ČR 

Štátny rozpočet poskytuje predovšetkým nenávratné dotácie, ktoré môžu byť 

poskytnuté ako bežné dotácie, kapitálové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, 

ktoré sú väčšinou bezúročné a sú spravidla poskytované účelovo. [15] 

Medzi dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu patria: 

- dotácie schválené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok, v rámci 

rozpočtových kapitol, ktoré spravujú príslušné ministerstvá (dotácie bežné 

a kapitálové) 

- dotácie z kapitoly všeobecná pokladňová správa štátneho rozpočtu vrátenie 

mimoriadnych neplánovaných dotácií 

- dotácie zo štátnych účelových fondov (dotácie bežné a kapitálové) 

- dotácie a návratné finančné výpomoci územným samosprávnym celkom na 

inú než podnikateľskú činnosť 

- dotácie a nenávratné finančné výpomoci právnickým a fyzickým osobám na 

podnikateľskú činnosť 

- dotácie občianskym združeniam a príspevky politickým stranám 

- dotácie štátnym fondom 

- dotácie nadáciám a nadačným fondom 

- dotácie dobrovoľným zväzkom obcí 
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- dotácie fyzickým osobám, ktoré nevyvíjajú podnikateľskú činnosť, na 

výstavbu, opravy, modernizáciu a rekonštrukciu bytového fondu a na 

výstavbu technickej infraštruktúry [15] 

 

4.3.1 Dotácie poskytnuté krajom a mestom 

Dotácie je taktiež možné získať z rozpočtu kraja. Konkrétne pre Juhomoravský kraj 

s dotácie poskytované v súlade s Programem rozvoj Jihomoravského kraje, prípadne 

inými rozvojovými dokumentami tak  aby bol zaistení všeobecný rozvoj územia. 

Juhomoravský kraj ponúka dotácie v oblastiach: životné prostredie, vidiek 

a poľnohospodárstvo, regionálny rozvoj, vzdelávanie, šport apod. Tieto dotácie sú 

nenárokové. Dotácie môžu taktiež pochádzať z rozpočtu mesta. V prípade štatutárneho 

mesta Brno existuje niekoľko oblastí s dotačnými programami. 

Medzi dotačné programy Juhomoravského kraja v roku 2019 patria: 

- Podpora zvýšení odbornú způsobilosti členů jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí Jihomoravského kraje 

- Podpora činností destinačních organizací v turistických oblastech 

Jihomarovského kraje v roce 2019 

- Individuální dotace JMK 2019 

- Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji  roce 

2019 

- Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019 

- Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů Jihomoravského kraje na 

období2017- 2020 

- Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na 

území Jihomoravského kraje v roce 2019 

- Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském 

kraji pro rok 2019 

- Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019 

- Program podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019 

- Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných 

jednot a obcí v Jihomoravském kraji v roce  2019 

- Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center 

v Jihomoravském kraji v roce 2019 

- Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých 

lyžařsských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2019 [16] 
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V rámci dotácií z rozpočtu štatutárneho mesta Brna sú dané programy vyhlásené pre 

oblasti: 

a) oblasť školstva, mládeže a telovýchovy 

- dotácie na projekty a na prevádzkové náklady v oblasti voľnočasových aktivít 

detí a mládeže 

- dotácie na projekty a na prevádzkové náklady v oblasti telovýchovných 

a športových aktvít 

b) oblasť kultúry 

-dotácie na projekty a na celoročnú činnosť kultúry 

c) oblasť životného prostredia  

- dotácie na podporu projektov ekologickej výchovy v meste Brno 

- dotácie na podporu aktivít k oživeniu plôch verejnej zelene 

- dotácie na podporu vytvárania zelených striech 

- dotácie na podporu využitia zrážkových vôd 

d) oblasť sociálnej starostlivosti 

- dotácie neštátnym neziskovým organizáciám na sociálne služby- Program I, 

Program II 

- dotácie organizáciám pôsobiacich v oblasti národnostných menšín a v oblasti 

etník 

- dotácie na projekty v oblasti prevencie kriminality 

- -dotácie na projekty protidrogovej politiky v meste Brno 

e) oblasť zdravia 

- dotácie na činnosť doplňujúcu zdravotnícke služby na území mesta Brno 

- dotácie na prevenciu násilia v rodine- problematika domáceho násilia 

f) oblasť pamiatkovej starostlivosti 

- dotácie na zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok 

g) oblasť podpory verejných a spoločenských akcií 

h) dotácie na podporu nákupu elektronického neprenosného lístka MHD pre zóny 

100 a 101 

i) dotácie na podporu prihlásenia k trvalému pobytu v štatutárnom meste Brno [17] 

 

4.3.2 Podmienky pre poskytnutie dotácií z rozpočtov Juhomoravského 

kraja a mesta Brno 

Poskytovanie dotácií sa riadi zásadami pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Brno 

a rozpočtu Jmk, medzi tieto zásady patrí: poskytnutie dotácií len na základe žiadosti. 

Žiadosť pre poskytnutie dotácií musí obsahovať všetky povinné prílohy a musí byť 

podaná v stanovenom termíne a je podpísaná oprávnenou osobou, vrátane priloženia 

prípadnej plnej moci. [18] 
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4.4 Dotácie EÚ 

V roku 2004 vstúpila Česká republika do Európskej únie. Dotácie EÚ sa riadia 

programovým obdobím, ktoré trvá sedem rokov, aktuálne programové obdobie je od 

roku 2014 do roku 2020. So vstupom do EÚ získali obce možnosť čerpať finančné 

prostriedky zo štrukturálnych fondov a fondov súdržnosti. Na obdobie 2014 -2020 

Česká republika získala viac než 617 miliárd Kč. [19] 

V programovom období 2014- 2020 sú vymedzené programy uznesením vlády ČR č. 

867 z dňa 28. novembra 2012. Jedná sa o nasledujúce programy rozdelené do skupín 

Národné operačné programy, programy cezhraničnej spolupráce a programy 

nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. 

 

4.4.1 Národné operačné programy 

Patria sem:  

- Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

- Operační program Zaměstnanost 

- Operační program Doprava 

- Operační program životní prostředí 

- Integrovaný regionální operační program 

- Operační program Praha- pól růstu ČR 

- Operační program Technická pomoc 

- Operační program Rybářství 2014- 2020 

- Program rozvoje venkova 

 

4.4.2 Programy cezhraničnej spolupráce 

Do programov cezhraničnej spolupráce spadajú: 

- Interreg V-A Česká republika- Polsko 

- Interreg V-A Slovenská republika- Česká republika 

- Interreg V-A Rakousko- Česká republika 

- Program přeshraniční spolupráce česká republika- Svobodný stát Bavorsko 

Cíl EÚS 2014-2020 

- Program spolupráce Svobodný stát Sasko. Česká republika 2014- 2020 
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4.4.3 Programy nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce 

- Interreg CENTRAL EUROPE 

- Interreg DANUBE 

- Interreg EUROPE 

- ESPON 2020 

- INTERACT III 

- URBACT III [20] 

 

 

4.4.4 Finančné prostriedky fondov EÚ 

Fondy Európskej únie zahŕňajú širokú škálu nástrojov finančnej a technickej pomoci. 

Slúžia predovšetkým k podpore hospodárskeho rastu členských štátov, zlepšovanie 

vzdelanosti obyvateľov a znižovanie sociálnych nerovností. Niektoré nástroje tiež 

pomáhajú kandidátskym zemiam pri ich príprave na ich vstup do EÚ.  

Členské zeme EÚ môžu využívať zdroje európskych fondov iba na základe 

vypracovaných a schválených operačných programov, ktoré sa vždy pripravujú 

odznovu na každé programovacie obdobie. Pri čerpaní finančnej podpory fondov EÚ je 

zodpovednosť za riadenie a správne využívanie týchto peňazí presunutá na členský štát, 

ktorý ich čerpá. Ten zrieďuje ďalšie inštitúcie a orgány,  ktoré sa zaoberajú činnosťami 

nutnými k tomu, aby sa peniaze z fondov dostali k príjemcom podpory. [21] 

 

4.5 Motivácia k získaniu dotácií 

Obec ako samosprávny územný celok hospodári s určitým obnosom vlastných príjmov, 

ktoré získava z daňových príjmov a vlastných nedaňových príjmov, tieto príjmy avšak 

bývajú nedostačujúce.  

Dotácie vznikli v dôsledku nerovnováhy v určitých oblastiach medzi zdaniteľnými 

kapacitami a potrebou výdajov obcí. Pre zmiernenie nerovností štát poskytuje dotácie  

a prispieva tak na výdaje, ktoré vznikli prevodom kompetencií na obce, udržuje tak 

základné verejné statky na zrovnateľnej kvalite. 

Vďaka kapitálovým dotáciám sú obce schopné realizovať projekty, ktoré by bez dotácií 

finančne neboli schopné zrealizovať. Väčšinou ide o budovanie verejnej kanalizácie, 

rekonštrukcie starých obecných úradov a kultúrnych domov či vybudovanie športovísk. 

Prevažne sa jedná o ochranu životného prostredia, podporu aktívneho životného štýlu 

a rozvoje obcí. [3] 
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5 FINANCOVANIE ROZVOJOVÝCH STRATÉGIÍ 

Z ÚVEROV 

Kapitola sa sústreďuje na vymedzenie pojmu úver, municipálny úver, charakterizuje 

druhy splátkových kalendárov úverov ich výpočet, a druhy úverov. 

5.1 Úver 

Úver je služba, ktorá označuje poskytnutie peňazí od finančnej inštitúcie klientovi 

k pokrytiu jeho potrieb. Úver je vždy spoplatnená služba. [22] 

Na českom finančnom trhu sa rozlišujú dva základné typy úverových produktov: 

bankové a nebankové úvery. Tieto typy úverových produktov sa líšia podmienkami 

potrebnými pre ich poskytnutie. Banky majú vždy vyššie požiadavky na bonitu 

a zaistenie, avšak majú výrazne nižšie úrokové sadzby ako nebankové úvery. 

Každý bankový úver podlieha kontrole Českej národnej banky a na nebankový segment 

dozerá Česká obchodná inšpekcia. [23] 

 

5.2 Municipálne financovanie úverom 

Komunálnu sféru tvorí špecializovaná skupina klientov obchodných bank, ňou sú mestá 

a obce- municipality. Financovanie tejto sféry obchodnými bankami vyžaduje znalosť 

štruktúry územného rozpočtu, trendov vývoja príjmov a výdajov územných celkov, 

a produktové dopyty municipalít po finančných zdrojoch. 

Pri poskytovaní úveru mestám a obciam existuje špecifická oblasť zaisťovania úverov. 

Financované projekty sú podrobené ekonomickej analýze, podľa ktorej je zvolená 

vhodná forma efektívneho riešenia financovania. Banka sa pri financovaní 

municipálnych projektov zaoberá finančným plánom na určité obdobie zostaveným na 

základe výberu projektu a možnosti financovania projektu z vlastných finančných 

prostriedkov municipality alebo úverovými zdrojmi podľa platobnej schopnosti 

municipality. [24] 

V súčasnosti banky ponúkajú municipalitám zvýhodnené podmienky úveru ako 

napríklad výrazne nižšia úroková sadzba ,programy vytvorené priamo pre municipality. 

Splátkové kalendáre úveru sa delia na: splátkové kalendáre s konštantným úmorom, 

splátkové kalendáre s konštantnou anuitou a individuálne splátkové kalendáre. 
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5.2.1 Individuálny splátkový kalendár  

Individuálny splátkový kalendár závisí od  jednania municipality s bankou. Veľkosť 

a termíny jednotlivých splátok sú stanovené podľa predloženého podnikateľského 

zámeru. 

 

5.2.2 Splátkový kalendár s konštantným úmorom  

Splátky s konštantným úmorom označujú pravidelné rovnomerné splátky úveru, úroky 

sú vypočítavané pre každý rok zvlášť zo zostatku úveru.  Úroky sú súčasťou daňových 

nákladov. Pri rovnomernom splácaní úveru je výška úrokov v prvom roku najvyššia 

a potom klesá. Výpočet pravidelnej splátky pri rovnomernom splácaní je možný 

pomocou vzťahu: 

                                                              U= D/ n                                                         (2) 

kde U je splátka alebo tzv. úmor v Kč, D je dlh v Kč a n je počet období splácania úveru, 

môžu to byť roky, štvrťroky, mesiace. 

Výpočet úrokov z úveru je pri rovnomernom ročnom splácaní vyjadrený vzorcom: 

                                                             u= Dn × r                                                        (3) 

kde u označuje úrok v Kč, Dn výška dlhu v príslušnom roku v Kč, r je ročná úroková 

sadzba v %/ 100. 

 

5.2.3 Splátkový kalendár s konštantnou anuitou 

Konštantná anuita je súčtom splátky a úroku a v príslušnom období predstavuje 

rovnakú sumu. Pre potreby stanovenia hospodárskeho výsledku je nutné oddeliť výšku 

splátky a úroku v príslušnom období. Úrok bude stanovený pre prvý rok podľa vzorca 

(3) a splátka v prvom roku bude rozdielom medzi anuitou a úrokom, tým bude 

vypočítaná výška úmoru pre prvý rok. Celý postup sa bude opakovať pre každý rok 

splácania úveru. Výpočet konštantnej anuity: 

                                              A= [(1+r)n × r/ (1+r)n -1] × D                                      (4) 

kde A je ročná anuita v Kč/ rok, D veľkosť dlhu v Kč, r ročná úroková sadzba 

v stotinách (p/ 100) a n doba splatnosti v rokoch. 

V prípade konštantnej anuity, ktorá trvá menej než jeden rok: 

                                             a= [A/ [m× ( 1+ (m+1)/ 2m ×r) ]]                                          (5) 
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kde A označuje ročnú anuitu v Kč/ rok, m počet v období v roku, r ročnú úrokovú 

sadzbu v stotinách (p/ 100). [25] 

 

5.3 Druhy municipálnych úverov 

Úver je návratný príjem rozpočtu obce, a je využívaný v prípade, že obci chýbajú 

potrebné zdroje finančných prostriedkov. Obec môže využívať rôzne druhy úverov a to 

krátkodobý so splatnosťou do jedného roku, strednodobý so splatnosťou do štyroch 

rokov, dlhodobý so splatnosťou do desiatich rokov, výnimočne do pätnástich rokov. Pre 

obec sú dôležité podmienky úveru ako doba splácania úveru, podmienky splácania 

dlhovej služby a spôsob stanovenia úrokovej sadzby. 

Krátkodobý úver sa využíva k preklenutiu časového nesúladu medzi tokom príjmov 

a výdajov rozpočtu obce počas rozpočtového obdobia. 

Strednodobý úver je využívaný na financovanie investičných akcií, u ktorých sa dá 

predpokladať zhodnotenie v blízkej budúcnosti a kapitálových výdajov.  

Dlhodobý úver je využívaný ako účelovo viazaný investičný úver. 

Využívanie strednodobých a dlhodobých úverov býva úzko zviazané s investičnou 

politikou municipality a kapitálovou časťou rozpočtu. Obce vzhľadom k svojej bonite 

a zákonom zaručenými príjmami poskytované úvery so zvýhodnenou úrokovou 

sadzbou. 

Konkrétne úrokové sadzby sú stanovené jednotlivými peňažnými ústavmi podľa druhu 

úveru, účelu na, ktorý je úver poskytnutý, doby úveru a formy ručenia. Obce väčšinou 

ručia svojim majetkom a budúcimi príjmami rozpočtu. [26] 
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6 ANALÝZA PRÍJMOV A VÝDAJOV ROZPOČTU MČ 

BRNO- ČERNOVICE 

 

Táto kapitola sa zaoberá rozpočtom  a jeho vyrovnanosti mestskej časti Černovice 

štatutárneho mesta Brna. Rozpočet Černovíc je každý rok schvaľovaný mestským 

zastupiteľstvom. V rámci tohto rozpočtu sú schvaľované príjmy a výdaje mestskej časti. 

 

6.1  Deskripcia mestskej časti a jej história 

Štatutárne mesto Brno je rozdelené na niekoľko mestských častí. Mestská časť Brno- 

Černovice leží na juhovýchode Brna a je tvorená mestskou štvrťou Černovice, ktorá 

bola pôvodne samostatnou obcou a bola k Brnu pripojená v roku 1919. Katastrálne 

územie Černovíc má rozlohu 6, 29 km2. Samosprávna mestská časť vznikla 24. 

novembra 1990 a  súčasnej dobe tu žije viac ako 8000 obyvateľov. 

 

Pre účely senátnych volieb je územie mestskej časti Brno- Černovice zaradené do 

volebného obvodu číslo 58. 

 

Mestská časť Brno- Černovice hraničí s ďalšími mestskými časťami Brna a to na 

východe s mestskou časťou Brno- Slatina, na severe s mestskou časťou Brno- Židenice, 

na západe s mestskými časťami Brno- Stred a Brno- Juh, pričom jej západné hranice 

prebiehajú po západnom (pravom)  brehu rieky Svitavy a na juhu hraničí s mestskou 

časťou Brno- Tuřany. [27] 

 

 

                                   Obrázok č. 5 – Mapa mestských častí Brna [25] 
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Vznik Černovíc sa datuje pred viac než 700 rokmi. V roku 1645 bola obec značne 

poškodená švédskymi vojskami, ktoré obliehali Brno. Severne od starých Černovíc bola 

v rokoch 1861- 1863 vybudovaná zemská psychiatrická liečebňa (dnes Psychiatrická 

nemocnica Brno) s osovo komponovanými novo renesančnými objektami. V roku 1959 

začalo na východnom okraji vznikať prvé brnenské panelové sídlisko. [28] 

 

V mestskej časti Brno- Černovice je v súčasnej dobe výborná občianska vybavenosť. 

Mestská časť disponuje štyrmi materskými školami, dvoma základnými školami, troma 

strednými školami a jednou základnou umeleckou školou. Pýchou Černovíc je niekoľko 

sakrálnych pamiatok, športových klubov, športovísk, klzisko, knižnica, veľký počet 

detských ihrísk, parkov a v roku 2018 bola slávnostne otvorená II. etapa lesoparku. [29] 

 

6.2 Analýza vyrovnanosti rozpočtu 

Rozpočet mestskej časti Brno- Černovice bol v rokoch 2014- 2019 schválený 

zastupiteľstvom MČ Brno- Černovice ako schodkový, čo dokazuje nasledujúca 

tabuľka. Deficitný rozpočet bol zostavovaný z dôvodu plánovaných investičných 

výdajov. Schod bol pokrytý finančnými prostriedkami z minulých rokov alebo úverom.  

 

Tabuľka č. 1 – Príjmy a výdaje v rokoch 2014- 2019- schválené rozpočty v tis. Kč 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Príjmy 

celkom 

42 788 42 380 44 064 49 868 59 263 50 628 

Výdaje 

celkom 

87 273 75 517 87 685 71 168 84 763 64 344 

Saldo 

príjmov a 

výdajov 

-44 485 -33 137 

 

-43 621 -21 300 -25 500 -13 716 

Financovanie 44 485 33 137 43 621 21 300 25 500 13 716 

 

 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 
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Tabuľka č. 2- Príjmy a výdaje v rokoch 2014- 2018 

- skutočné plnenie rozpočtu v tis. Kč 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Príjmy celkom 55 889 69 446 66 304 60 808 89 973 

Výdaje celkom 74 447 76 610 86 344 70 588 93 340 

Saldo príjmov a 

výdajov 

-18 558 -7 164 -20 040 -9 780 -3 367 

Financovanie 18 558 7 164 20 040 9 780 3 367 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 

 

Analýza sa zaoberá len rokmi 2014- 2018. Skutočné plnenie rozpočtu tak bolo 

v jednotlivých rokoch schodkové. Vývoj vyrovnanosti rozpočtu je zobrazený 

v nasledujúcom grafe. 

 

 

Graf č. 1: Vyrovnanosť rozpočtu v tis. Kč 

 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 

 

V priebehu rozpočtového obdobia sa prevádzajú rozpočtové opatrenia, ktoré podliehajú 

schváleniu zastupiteľstva mestskej časti. Prebytok, ktorý vznikol pri skutočnom 

hospodárení bol v daných rokoch prevádzaný do fondu rezerv. Prostriedky tohto fondu 

boli v prípade schodkového rozpočtu alebo schodkového vývoja hospodárenia zahrnuté 

do rozpočtu, tzv. financovanie. 
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Vlastný predpoklad výšky príjmov a výdajov je prevádzaný na základe údajov 

jednotlivých kapitol rozpočtu minulého roku upraveného o skutočnosti, ktoré sú na 

budúci rok naplánované alebo s najväčšou pravdepodobnosťou očakávané. Záleží 

potom na rade vonkajších a vnútorných okolností, či a na koľko bude odhad rozpočtu 

skutočne naplnený. 

 

6.3 Analýza príjmov 

Medzi zdroje rozpočtu MČ Brno- Černovice majú predovšetkým patriť príjmy, ktoré sú 

dostatočne výnosné, závislé na aktivite obce. Prípravná fáza rozpočtu na nasledujúci 

rok začína tri mesiace pred skončením kalendárneho roka. Spracuje sa predpoklad 

príjmovej časti rozpočtu vzhľadom k rozpočtovému určeniu daní na daný rok- daňové 

príjmy. V oblasti nedaňových príjmov sa spracuje predpoklad týchto príjmov, ďalej je 

nutné spracovať predpoklad dodatočných zdrojov financovania (príspevky, dotácie, 

dary atď.). Zastupiteľstvo MČ Brno- Černovice určí priority rozpočtu, prípadne 

menovité akcie, ktoré budú do návrhu rozpočtu zaradené.  

 

Úlohou analýzy príjmovej stránky bude určiť najvýznamnejšie zdroje financovania 

obecných výdajov. Pre budúcu činnosť je dôležitá nie len ich aktuálna výška, ale aj 

stabilita. Určením faktorov ovplyvňujúcich vývoj rozpočtových príjmov je možné 

predpokladať ich vplyv na zmenu štruktúry rozpočtu. 

 

Medzi hlavné zdroje príjmov MČ Brno- Černovice patria daňové príjmy, nedaňové 

príjmy, kapitálové príjmy, prijaté transfery a peňažné fondy. 

 

 

Graf  č. 2: Vývoj príjmov v rokoch 2014- 2018-  plánovaný rozpočet a skutočnosť 

v tis. Kč 

 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30] 
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6.3.1 Daňové príjmy 

Daňové príjmy mestskej časti Brno- Černovice v sledovaných rokoch predstavujú 

približne 10 % rozpočtových príjmov, tieto príjmy sú prevažne tvorené z dane z príjmu 

právnických osôb, poplatkov za psy, poplatky za užívanie verejného priestranstva, 

poplatky z ubytovacích kapacít a správne poplatky. 

 

Tabuľka č. 3- Vyrovnanosť daňových príjmov 2014- 2018 v tis. Kč 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Schválený 

rozpočet 

1 395 1480 1670 1712 1 822 

Skutočnosť 7 013 5322 8253 5 747 6 416 

 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Vyrovnanosť daňových príjmov v tis. Kč 

 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 
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6.3.2 Nedaňové príjmy 

Medzi ďalšie príjmy MČ Brno- Černovice patria nedaňové príjmy. Podieľajú sa na 

celkovom plnení príjmovej stránky rozpočtu čiastkou okolo 4- 5 miliónov Kč, čo tvorí 

približne 8% celkových príjmov. Doplnkové zdroje príjmov sú stabilne tvorené 

príjmami z poskytovania služieb a výrobkov, príjmy z prenájmov pozemkov, príjmy 

z prenájmu ostatných nehnuteľností, príjmy z úrokov, prijaté sankčné platby, prijaté 

neinvestičné dary, prijaté poistné plnenia a prijaté nekapitálové príspevky a náhrady. 

Vývoj príjmov z úrokov z bankových účtov bude záležať na vývoji úročenia bankových 

produktov. 

Tabuľka č. 4- Vývoj nedaňových príjmov 2014- 2018 v tis. Kč 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Schválený 

rozpočet 

5 237 3196 3 812 3852 5 055 

Skutočnosť 5 263 3393 4 173 5131 9086 

 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 

 

 

 

 

Graf č. 4: Vývoj nedaňových príjmov v tis. Kč 

 ([Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 
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6.3.3 Kapitálové príjmy 

Kapitálové príjmy tvoria len veľmi malú časť príjmov MČ Brno- Černovice, čo 

znamená že príjmy v sledovanom období nijako významne neovplyvňujú. Tieto príjmy 

tvoria prijaté dary na obstaranie dlhodobého majetku. 

 

Tabuľka č. 5: Kapitálové príjmy- skutočnosť v tis. Kč 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Kapitálové 

príjmy 

0 0 405 850 200 000 0 

 

([Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 

 

 

6.3.4 Prijaté transfery 

Každoročne sa na základe zákona o štátnom rozpočte schvaľujú dotácie a transfery. 

V prípade MČ Brno- Černovice sú najpodstatnejším príjmom. Dotácie a transfery sú 

rozhodujúcim zdrojom pre financovanie rozvojových projektov. Do prijatých 

transferov sú zaradené neinvestičné prijaté transfery z všeobecnej pokladne správy SR, 

neinvestičné prijaté transfery zo SR a SF, ostatné neinvestičné transfery zo SR- SPOD, 

neinvestičné prijaté transfery od krajov, prevody z vlastných fondov- BO, prevody 

medzi SMB a MČ- príjmy, investičné prijaté transfery zo štátnych fondov, investičné 

prijaté transfery od krajov. Predovšetkým sa jedná o dotácie na konkrétne projekty 

alebo zámery. Tie zároveň prísne určujú podmienky a spôsob čerpania finančných 

prostriedkov vrátane spôsobu kontroly. 

 

Tabuľka č. 6: Prijaté transfery- skutočnosť 2014- 2018 v tis. Kč 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Prijaté 

transfery 

54 112 60 730 53 470 49 729 74 470 

 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 

 6.3.5 Peňažné fondy MČ Brno- Černovice 

Mestská časť má zriadené dva peňažné fondy a to fond rezerv a rozvoja a sociálny 

fond. Kvôli zameraniu bakalárskej práce bude analyzovaný len fond rezerv a rozvoja 

(ďalej len FRR). V rámci FRR analýza zistila, že  obec na konci roku 2017 plne 

vyčerpala tento fond a zrušila účet vedenia fondu. 
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Tabuľka č. 7- Vývoj prostriedkov FRR- skutočnosť v tis. Kč 

 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počiatočný stav 8 184,559 10 733,547 13 244, 067 13 243, 998 0 

Konečný stav 10 733,547 13 244, 067 13 243,998 0 0 

 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 

Vývoj FRR je graficky znázornený v nasledujúcom grafe: 

 

Graf č. 5- Vývoj prostriedkov FRR  

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 

 

6.4 Analýza výdajov 

Úlohou tejto kapitoly je zostaviť štruktúru rozpočtových výdajov a zistiť, ktoré činnosti 

MČ Brno- Černovice sú najnákladnejšie a aké faktory ich ovplyvňujú. 

 

MČ Brno- Černovice je oprávnená vynakladať svoje finančné prostriedky vždy len 

prostredníctvom svojho výdajového rozpočtu a to bez ohľadu na to, odkiaľ získava 

peniaze, ktoré používa. Nezáleží na tom , či peniaze pochádzajú z rozpočtového príjmu 

bežného roku, alebo z príjmov získaných v minulých obdobiach a sústredených na 

peňažných fondoch. Peniaze bežného fondu musia byť zaradené do príjmov bežného 
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rozpočtu a až potom je možné ich odtiaľ použiť vo výdajoch. V priebehu roka sa 

zhromažďujú podnety a námety do rozpočtu nasledujúceho roka od občanov, členov 

zastupiteľstva, spolkov, združení a organizácií pôsobiacich v MČ Brno- Černovice, 

politických strán a ostatných právnych subjektov. 

 

Výdaje MČ Brno- Černovice sú rozdelené do tried: bežné výdaje a kapitálové výdaje. 

 

6.4.1 Bežné výdaje 

Bežné výdaje MČ Brno- Černovice predstavujú v sledovanom období približne 60 % 

celkových výdajov. Medzi bežné výdaje radia prevádzkové náklady, nákupy služieb, 

organizáciu kultúrnych podujatí pre občanov, opravy, platy zamestnancov v pracovnom 

pomere a s tým spojené ďalšie výdaje. 

 

Tabuľka č. 8: Vývoj bežných výdajov v tis. Kč 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Schválený 

rozpočet 

66 322 37 815 43 034 44 986 47 023 

Skutočnosť 54 266 42 634 43 381 45 917 49 429 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 

 

 

Graf č. 6: Vývoj bežných výdajov v tis. Kč 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 
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6.4.2 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje tvoria 40 % z celkových výdajov mestskej časti. Sú to výdaje spojené 

s investovaním do vylepšenia občianskej vybavenosti mestskej časti a revitalizáciou 

území. 

Tabuľka č. 9: Vývoj kapitálových výdajov v tis. Kč 

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Schválený 

rozpočet 

20 951 36 591 43 540 25 071 36 685 

Skutočnosť 20 181 33 976 42 963 24 670 43 911 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 

 

 

 

 

Graf č. 7: Vývoj kapitálových výdajov v tis. Kč 

 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 

 

6.5 Analýza príjmov a výdajov 

Všetky príjmy rozpočtu podliehajú prerozdeľovaniu v rámci celkového rozpočtu. Mimo 

účelových dotácií a niekoľkých typov úverov neexistuje účelové viazanie finančných 

prostriedkov na výdaje rozpočtu. Z prevádzkových činností, u ktorých síce nie v plnej 

výške, ale časť úhrady svojich výdajov získa z daňových a nedaňových príjmov. 
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Ostatné verejné služby je nutné financovať z iných príjmova to predovšetkým 

z prijatých transferov. MČ Brno- Černovice má podľa zákona č. 450/ 2001 Sb., 

o daních, v znění pozdejších předpisů, po skončení rozpočtového obdobia nechať 

preskúmať svoje hospodárenie za uplynulý rok krajským úradom v Brne. 

V sledovanom období tj. v rokoch 2014- 2018 bolo vždy preskúmanie ukončené 

záverom „bez výhrad“. 

 

Analýza peňažného fondu zistila, že v k 31.12. 2017 mestská časť Brno- Černovice 

úplne vyčerpala Fond rezerv a rozvoja. Po úplnom vyčerpaní fondu, zrušila vedenie 

účtu na ktorom fond disponoval. 
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7 ANALÝZA INVESTÍCIE MČ BRNO- ČERNOVICE  

Táto kapitola sa zaoberá analýzou investície s názvom: „Rekonstrukce sportovního 

areálu ZŠ Brno, Kneslova 28“. Zhotoviteľom tejto rekonštrukcie bola firma 

PROSTAVBY, a.s, so sídlom Dědina 447 v Otnicích. Firma má niekoľkoročnú prax 

v športových stavbách a výborné referencie. Vlastníkom športového areálu je MČ 

Brno- Černovice. 

 

7.1 Deskripcia športového areálu, Kneslova 28 

Športový areál je umiestený v stredovej časti Černovíc, na pozemku ZŠ Kneslova. 

Zámerom bolo vybudovať moderný školský areál, určený pre potreby školy. Jednalo sa 

o rekonštrukciu stávajúceho športového zariadenia. Tento športový areál sa skladá 

z niekoľkých športovísk, a je bezbariérový. 

Pre atletiku bola vybudovaná nová bežecká dráha so šprintérskou rovinkou a sektorom 

pre ďaleký a vysoký skok. 

Ihrisko pre malý futbal je umiestené vo vnútri atletického oválu a je na kratších stranách 

zabezpečené sieťovým záchytným systémom s hliníkovými stĺpmi, na južnej  strane 

vedľa atletickej dráhy je umiestené viacúčelové ihrisko a východným smerom od 

atletickej dráhy sa nachádza zastrešená tribúna. [31] 

 

  

Obrázok č. 6: Športový areál, Kneslova 28, Brno-Černovice [32] 

 

 



45 

 

7.2 Výberové konanie na zhotoviteľa  

Predmetom plnenia verejnej zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii 

športového areálu ZŠ, Kneslova 28, Brno- Černovice. Zadávacie riadenie bolo zvolené 

ako zjednodušené podlimitné na základe zjednanej ceny v zmluve o dielo 7 884 897,9 

Kč bez DPH. Verejnú zákazku získala firma PROSTAVBY, a.s. so sídlom v Dědina 

447. Odôvodnením výberu tejto firmy ako najvhodnejšej ponuky predchádzali 

odmietnutia súčinnosti 2 predchádzajúcich firiem. Firma VYSSPA Sports Technology 

s.r.o. oznámila, že nebudú z kapacitných dôvodov poskytovať riadnu súčinnosť. 

Spoločnosť, ktorá skončila na druhom mieste Stavby Krajča s.r.o. sa ospravedlnila 

z verejnej zákazky a neuzavrela zmluvu o dielo. Následne bola zaslaná výzva 

k uzavretiu zmluvy ďalšiemu v poradí- PROSTAVBY, a.s, ktorý potvrdil potrebnú 

súčinnosť. 

O túto verejnú zákazku sa uchádzalo 5 firiem: 

Tabuľka č. 10- Identifikačné údaje všetkých uchádzačov a ich ponuková cena 

 

p.č. Uchádzač Ponuková cena 

(Kč bez DPH) 

1 VYSSPA Sports Technology, s.r.o. 6 083 695,19  

2 MERAT, s.r.o. 6 995 624,00 

3 Stavby Krajča, s.r.o. 7 449 700,00 

4 PROSTAVBY, a.s. 7 884 897, 90 

5 EKKL, a.s 8 298 457, 72 

(Zdroj: vlastné spracovanie na základe [33]) 

 

Uchádzači EKKl, a.s a MERAT, s.r.o. boli vylúčení kvôli nedodržaniu podmienok 

zadávacej dokumentácie. [33] 

 

7.3 Rozpočet na športový areál 

Položkový rozpočet (príloha č.) športového areálu je súčasťou zmluvy o dielo 

podpísanej dňa 4.10.2016. Zmluvu podpísali MČ Brno Černovice, Bolzanova 1, 618 00 

Brno zastúpené pánom starostom ako objednávateľ a firmy PROSTAVBY, a.s., so 

sídlom v Dědine 447, Otnicích ako zhotoviteľ. 
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Cena za prevedenie športového areálu, Kneslova 28 bola vykalkulovaná nasledovne: 

Tabuľka č. 11- Cena za prevedenie športového areálu v Kč 

Rozpis ceny  

HSV 6 720 019,81 

PSV 1164 878,09 

Celkom 7 884 897,90 

Rekapitulácia daní  

Základ pre základnú DPH 7 884 897,90 

Základná DPH (21 %) 1 665 828,56 

Cena celkom s DPH 9 540 726,46 

 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa [34]) 

 

7.4 Financovanie rekonštrukcie športového areálu 

Cena športového areálu bola vykalkulovaná podľa položkového rozpočtu na 9 540 727 

Kč. MČ Brno- Černovice po splnení podmienok získala dotáciu vo výške 3 milióny Kč 

z JmK a 1,5 milióna dotácia z OŠMT (Odbor školství mládeže a tělovýchovy) Dotácia 

OŠMT je dotácia od štatutárneho mesta Brna mestskej časti Brno- Černovice. 

Z vlastných zdrojov MČ Brno- Černovice využila 5 682 404 Kč na samotnú 

rekonštrukciu a na všetky výdaje s tým súvisiace. 

Tabuľka č. 12- Financovanie rekonštrukcie športového areálu 

Položka Cena v Kč 

Cena celkom za rekonštrukciu (s DPH) 9 540 727 

Dotácia z Jmk (dotácia z kraja) 3 000 000 

Dotácia z OŠMT (dotácia z mesta) 1 500 000 

Vlastné zdroje 5 682 404  

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa [30]) 

V rámci dotácie z Jmk, prebehlo 4. októbra 2016 symbolické poklepanie základného 

kamea športového areálu hejtmanom Michala Haška spolu so svojím námestkom 

Markom Šlapalom. 



47 

 

 

Obrázok č. 7- Symbolické poklepanie základného kameňa [31] 

 

7.5 Alternatívne financovanie 

Na rekonštrukciu športového areálu boli MČ Brno- Černovice poskytnuté dve dotácie: 

dotácia vo výške 3 milióny Kč poskytnutá Jmk a dotácia 1. 5 milióna Kč poskytnutá 

štatutárnym mestom Brno. Táto kapitola bude riešiť možné alternatívy vo financovaní 

tejto verejnej zákazky, v prípade neposkytnutia jednej alebo obidvoch dotácií. 

Zamietnutie žiadosti o poskytnutie dotácie nastane nesplnením nejakého kritéria 

napríklad, že žiadosť neobsahuje všetky povinné prílohy. Ako možné alternatívy boli 

vypracované štyri modelové riešenia, ktoré zvolili ako náhradu za dotácie municipálny 

úver. 

V tejto kapitole bude posudzovaný aj vplyv municipálneho úveru v danej výške na 

hospodárenie a rozpočet MČ Brno- Černovice. Úroková sadzba 3,2 % vo všetkých 

modelových riešeniach je rovnaká a bola vybraná na základe obdobných municipálnych 

úverov MČ Brno-Černovice spolu so zvoleným splátkovým kalendárom s konštantnou 

anuitou. Pre výpočet anuity bude použitý vzorec (4) a úroku (3). 

 

7.5.1 Prvé modelové riešenie alternatívneho financovania 

Prvé modelové riešenie  obsahuje dotáciu 3 milióny Kč od JmK, ale ako náhradu za 

dotáciu z OŠMT 1,5 milióna kvôli nesplneniu podmienok pre jej poskytnutie zvolilo 

municipálny úver s úrokovou sadzbou 3,2 %. Vzhľadom k sume úveru bol zvolený 

strednodobý municipálny úver s dĺžkou splatnosti 4 roky. Splatnosť 4 roky bola 

stanovená na základe schopnosti mestskej časti túto čiastku splatiť z FRR v prípade 

nedostačujúcich príjmov. 
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Tabuľka č.13- Výpočet splátkového kalendára pre prvé modelové riešenie v Kč 

 

Rok Dlh Úrok 3,2 % Splátka Anuita 

1 1 500 000 48 000 357 472 405 472 

2 1 142 528 36 561 368 911 405 472 

3 773 617 27 756 380 717 405 472 

4 392 900 12 573 392 200 405 472 

(Zdroj- vlastný výpočet pomocou vzorcov (3), (4)) 

 

Toto modelové riešenie bude mať vplyv na bežné výdaje, z ktorých sa platí úrok a na 

financovanie obce z ktorého hradia splátky úverov. Zostatky investičných pôžičiek 

a úverov MČ Brno-Černovice sa v roku 2016 (rok realizácie verejnej zakázky) 

13 640 887,9 Kč zvýšia o 1 500 000 Kč.  

 

7.5.2 Druhé modelové riešenie alternatívneho financovania 

Druhé modelové riešenie pracuje s municipálnym úverom vo výške 4 500 000 Kč ako 

plnou náhradou za dotácie, kvôli zamietnutiu žiadostí z dôvodu nesplnenia podmienok. 

V tomto prípade sa investovaná čiastka z vlastných zdrojov MČ Brno- Černovice 

nemení avšak úver dlhodobo ovplyvní rozpočet obce. V tomto prípade je zvolený 

dlhodobý municipálny úver.  
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Tabuľka č. 14- Výpočet splátkového kalendára pre druhé modelové riešenie v Kč 

 

Rok Dlh Úrok 3,2 % Splátka Anuita 

1 4 500 000 144 000  388 936 532 936 

2 4 111 064 131 554 401 382 532 936 

3 3 709 682 118 710 414 226 532 936 

4 3 295 456 105 455 427 481 532 936 

5 2 867 975 91 775 441 161 532 936 

6 2 426 814 77 658 455 278 532 936 

7 1 971 536 63 089 469 847 532 936 

8 1 501 690 48 054 484 882 532 936 

9 1 016 808 32 538 500 398 532 936 

10 516 410 16 525 516 411 532 936 

(Zdroj- vlastný výpočet pomocou vzorcov (3), (4)) 

 

Rozpočet MČ Brno- Černovice bude ovplyvnený na 10 rokov a markantne sa zvýšia 

výdaje. Zostatky investičných pôžičiek a úverov MČ Brno-Černovice  v roku 2016 (rok 

realizácie verejnej zákazky) 13 640 887,9 Kč narastú o 4 500 000 Kč. V roku 2021 by 

mala MČ Černovice splatené všetky investičné pôžičky a úveru ale tento úver predĺži 

zadlženosť obce o rokov. 

 

7.5.3 Tretie modelové riešenie alternatívneho financovania 

V treťom modelovom riešení je municipálny úver vo výške 6 622 034  Kč, táto suma je 

polovicou peňažného fondu rezervy a rozvoja (FRR)  MČ Brno- Černovice. Polovica 

bola stanovená, kvôli možnosti splatenia úveru v prípade nedostatočných príjmov 

a druhú polovicu si mestská časť Brno- Černovice ponechá kvôli rezerve. Výška 

investovania z vlastných zdrojov MČ Brno- Černovice výrazne zníži. Úver bude mať 

dlhodobý vplyv na rozpočet obce a bude výraznejší než v druhom modelovom riešení. 
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Tabuľka č. 15- Výpočet splátkového kalendára pre tretie modelové riešenie v Kč 

 

Rok Dlh Úrok 3,2 % Splátka Anuita 

1 6 622 034 211 905 572 344 784 249 

2 6 049 690 193 590 590 659 784 249 

3 5 459 031 174 689 609 560 784 249 

4 4 849 472 155 183 629 066 784 249 

5 4 220 406 135 053 649 196 784 249 

6 3 571 211 114 279 669 970 784 249 

7 2 901 241 92 840 691 409 784 249 

8 2 209 832 70 715 713 534 784 249 

9 1 496 298 47 882 736 367 784 249 

10 759 930 24 318 759 931 784 249 

 

(Zdroj- vlastný výpočet pomocou vzorcov (3), (4)) 

Vďaka úveru sa znížia náklady na rekonštrukciu z vlastných zdrojov MČ Brno- 

Černovice o 2 763 711 Kč za predpokladu, že nebudú MČ Brno- Černovice poskytnuté 

žiadne dotácie. Tento rozdiel by pokryl anuitu na 3 a pol roka. Zadlženosť MČ Brno- 

Černovice sa však predĺži o 10 rokov a zostatky investičných pôžičiek a úverov MČ 

Brno-Černovice  v roku 2016 (rok realizácie verejnej zákazky) tzn. 13 640 887,9 Kč sa 

zvýšia o 6 622 034 Kč. 

 

7.5.4 Štvrté modelové riešenie  alternatívneho financovania 

Štvrté modelové riešenia analyzuje možnosť financovania rekonštrukcie športového 

areálu výhradne z vlastných prostriedkov MČ Brno Černovice. Zloženie celkovej ceny 

by predstavovalo 5 682 404 Kč ako kapitálový výdaj a 4 500 000 Kč z FRR. 

V takomto prípade by sa kapitálové výdaje MČ Brno- Černovice oproti pôvodnému 

financovaniu nezmenili. V roku 2016 (rok realizácie verejnej zákazky) v FRR podľa 

tabuľky č. 9 bolo 13 244 067 Kč. Ak by použili FRR na financovanie tejto zákazky 

výška peňažných prostriedkov v FRR by bola 8 744 067 Kč. Vzhľadom na, to že 

v roku 2017 MČ Brno- Černovice úplne vyčerpalo FRR, je problematické odhadnúť 
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vzhľadom na financovanie zákazky v roku 2017 z FRR a úplne vyčerpanie fondu, či 

by to bolo pre MČ Brno- Černovice výhodné. 

7.6 Porovnanie alternatívnych modelových riešení financovania 

Na základe analýzy alternatívnych modelových riešení financovania rekonštrukcie 

športového areálu, ZŠ Kneslova bola vytvorená nasledujúca tabuľka: 

 

Tabuľka č. 16- porovnanie alternatívnych riešení financovania v Kč 

 

Riešenie 1 2 3 4 

Dotácia 3 000 000 0 0 0 

Úver 1 500 000 4 500 000 6 622 034 0 

Dĺžka splácania 

úveru [roky] 

4 10 10 0 

Anuita 405 472 532 936 784 249 0 

Vlastné zdroje 5 682 404 5 682 404 2 918 693 5 682 404 

Z FRR 0 0 0 4 500 000 

Stav inves. 

pôžičiek MČ 

Černovice (2016) 

15 140 887,9 18 140 887,9 20 262 921,9 13 640 887,9 

(Zdroj: vlastné spracovanie na základe tabuľky č. 7, 13-15) 

 

 Najvýhodnejším riešením je modelové riešenie alternatívneho modelového 

financovania č. 1, toto riešenie síce obsahuje úver vo výške 1 500 000 Kč, ale na základe 

výšky fondu rezervy a rozvoja, ktorá predstavuje 13 244 067 Kč, je mestská časť 

schopná tento ver splatiť z FRR v prípade nedostačujúcich príjmov. 

Druhým najvýhodnejším riešením je alternatívne modelové riešenie č. 4. Toto riešenie 

obsahuje financovanie z vlastných zdrojov a fondu rezervy a rozvoja. MČ Brno- 

Černovice by nebola zaťažená úverom a stav investičných pôžičiek by sa nezmenil. 

Toto riešenie nebolo najvýhodnejšie z dôvodu plného vyčerpania fondu rezervy 

a rozvoja hneď ďalší rok, tzn. 2017. 

Tretím najvýhodnejším riešením je modelové riešenie č. 2, ktoré využíva úver vo výške 

4 500 000 Kč, ktorý  v prípade nízkych príjmov je MČ Brno- Černovice schopná splatiť 

z FRR. Toto riešenie je výhodnejšie než riešenie č.3, ktoré je najnevýhodnejšie, kvôli 
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rozdielu výšky úveru a teda aj anuity. V modelovom  riešení  č. 3 by síce kleslo 

financovanie z vlastných zdrojov, ale aj v prípade pokrytia 3 a pol roka anuity z 

ušetrených vlastných zdrojov, je stále cenový rozdiel anuít v prospech riešenia č. 2. 

7.7 Zhodnotenie vplyvu investície na rozvoj MČ Brno- Černovice 

Dôvodom pre rekonštrukciu športového areálu, ZŠ Kneslova 28 bol nedostatočný 

technický stav a nedostačujúce vybavenie. Zlepšením technického stavu sa zvýšila 

bezpečnosť a rekonštrukciou vznikol výborne vybavený multifunkčný športový areál. 

Športový areál prevažne využíva škola, ale po  vyučovacích hodinách je prístupný aj 

pre verejnosť.  

Od rekonštrukcie športového areálu síce neubehlo veľa času, ale ZŠ Kneslova 28, hodlá 

aj naďalej organizovať každý rok  olympiádu pre žiakov základných a materských škôl,  

či športový deň detí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 8- Olympiáda ZŠ Kneslova 28, MČ Brno- Černovice [35] 

 

V MČ Brno- Černovice je niekoľko športových klubov, ktoré môžu využívať športový 

areál. Dva priamo sídlia na Kneslovej 28. SKMG Černovice je športový klub, ktorý sa 
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venuje gymnastike. SKB Černovice je basketbalový klub, ktorý multifunkčné ihrisko 

využíva pravidelne vo vhodnom počasí.  

Nové vybavenie prinieslo nové možnosti v rámci športu a tým aj väčší záujem 

verejnosti nie len obyvateľov MČ Brno- Černovice ale aj iných mestských častí. 

Zvýšení záujem verejnosti o športový areál kladne vplýva aj na ekonomický rast 

v rámci zvýšených tržieb podnikov v MČ Brno- Černovice ako sú napríklad reštaurácia, 

večierky, krčmy, pizzéria a pod. 

Vzhľadom na to, že sa jedná o multifunkčný športový areál je dôležitým vplyvom aj 

pozitívny vplyv na zdravie, pohyb a zdravý životný štýl. V rámci využívania areálu 

hlavne žiakmi základnej školy, je vplyv na zdravie a zdravý životný štýl o to 

významnejší. 
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8 ZÁVER 

Bakalárska práca sa zaoberala analýzou a charakterizovaním vybranej investície 

„Rekonštrukcia športového areálu, ZŠ Kneslova 28, Brno- Černovice“. Financovanie 

a návrh ďalších možných alternatívnych modelových riešení financovania boli tiež 

predmetom práce. Pre účely tejto práce boli vysvetlené pojmy obec, rozpočet, dotácie, 

úver, financovanie. 

Teoretická časť sa zaoberala štruktúrou verejnej správy, územne štátnej správy 

a územnej samosprávy. Bolo vysvetlené fungovanie územnej samosprávy a jej finančný 

systém a strategický plán rozvoja. 

V rámci hospodárenia municipalít bolo objasnené čo je rozpočet, aké ma funkcie, aký 

je jeho obsah, čo tvorí príjmy a výdaje rozpočtu, ako sa zostavuje a aké pri tom platia 

zásady. Záverečný účet a kontrola hospodárenia boli významnou časťou tejto kapitoly. 

Financovanie investičných zámerov územného celku riešila kapitola o dotáciách 

a úveroch. V nich bolo objasnené čo sú dotácie, aké sú druhy dotácií a odkiaľ sú 

poskytnuté, V rámci úverov sa teoretická časť zamerala na vymedzenie pojmu, aké sú 

druhy úverov, aké sú splátkové kalendáre na čom závisia. 

Predmetom praktickej časti bola MČ Brno- Černovice a charakteristika konkrétnej 

investície a spôsobu jej financovania. V rámci zvolenej investície prebehlo výberové 

konanie na zhotoviteľa. MČ Brno- Černovice zvolilo firmu PROSTAVBY, a.s až na 

tretí pokus kvôli nesúčinnosti predošlých dvoch uchádzačov. Cena rekonštrukcie 

športového areálu bola vykalkulovaná v položkovom rozpočte v zmluve o dielo 

s firmou PROSTAVBY, a.s. ako so zhotoviteľom. 

Investícia „Rekonštrukcia športového areálu, ZŠ Kneslova 28“ bola podrobená analýze 

jej financovania a boli navrhnuté alternatívne možnosti riešenia jej financovania. 

V prípade financovania municipálnym úverom bola stanovená úroková sadzba 3,2 % 

a spôsob splácania splátkovým kalendárom s konštantnou anuitou na základe 

predošlých municipálnych úverov MČ Brno- Černovice. 

 Najlepším riešením alternatívneho modelového riešenia financovania bolo riešenie č. 

1, ktoré obsahovalo úver vo výške 1 500 000 Kč %dobou splatnosti 4 roky. Analýzou 

prešiel aj rozpočet a hospodárenie mestskej časti Brno- Černovice a boli rozobraté 

príjmy, výdaje a peňažné fondy.  

Ako vplyv investície na rozvoj MČ Brno- Černovice, bol zhodnotený ekonomický rast 

podnikov mestskej časti, vďaka zvýšenému záujmu o športový multifunkčný areál nie 

len zo strany obyvateľov MČ Brno- Černovice, ale aj širšej verejnosti po rekonštrukcii, 

ktorá zlepšila technický stav a vybavenie športového multifunkčného areálu. 
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ČR- Česká republika 

EU- Europská unie 

FRR- Fond rezerv a rozvoje 

JMK- Jihmoravský kraj 

OŠMT- Odbor školství mládeže a tělovýchovy 

MČ- městská část 

Kč- Koruna česká 

 

 


