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ABSTRAKT

Bakalářská práce řeší téma rozvoje území v kontextu politiky EU. Předmětem teoretické

části práce je oblast investic a jejich financování, hospodaření municipalit, politika EU a

dotační programy pro období 2014 – 2020. V praktické části je rozebrána investice do

rekonstrukce  dopravního  terminálu  ve  městě  Holešov.  Obsahuje  také  alternativy

financování investice. Závěrem je shrnutý vliv investice na rozvoj území.

KLÍČOVÁ SLOVA

Investice, financování investic, hospodaření obcí, politika EU, dotační programy.

ABSTRACT

The bachelor thesis deals with territorial development in the context of EU policy. The

subject  of  the  theoretical  part  of  the  thesis  is  the  sphere  of  investment  and  their

financing, management of municipalities, EU policy and subsidy programs in the period

2014 – 2020. The practical  part  analysis  the investment  in the reconstruction of the

transport  terminal  in  the  town  Holešov.  It  also  includes  alternatives  to  investment

financing. Finally,  an effect of the investment on the development of the territory is

summarized.

KEYWORDS 

Investment, financing investment, management of municipalities, EU policy, subsidy programs.
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1 ÚVOD

Česká republika je od vstupu do Evropské unie ovlivňována její politikou. Bakalářská

práce řeší  téma strategického rozvoje území v kontextu politiky Evropské unie. Pod

toto téma spadá i problematika dotací a jejich využivání. Evropské dotace přispívají k

růstu investic  v  České  republice  a  zároveň k naplňování  cílů  EU. Dotace  jsou také

důležitým zdrojem financí pro obce a mají významný vliv na jejich rozvoj. Podporují

oblasti, které by obce těžko financovaly.

V  úvodu  teoretické  části  je  uvedena  základní  charakteristika  investic,  investičního

rozhodování  a  možnostech  jejich  financování.  Dále  je  zde  řešeno  hospodaření

municipalit, jejich příjmy a výdaje především z pohledu financování veřejných zakázek.

Jednou z možností financování veřejných zakázek jsou dotace, které mají významnou

pozici  v otázce  regionálního rozvoje.  V této části  se práce  věnuje nejen regionální

politice České republiky, ale i regionální politice Evropské unie, která má značný vliv

na  členské  státy  EU.  V  závěru  teoretické  části  jsou  popsány  strukturální  fondy  a

operační programy, skrze které se dotace vyplácejí.  

Předmětem  praktické  části  bakalářské  práce  je  nově  vybudovaný  dopravní  terminál

(autobusové nádraží) ve městě Holešov, které bylo spolufinancováno z fondů Evropské

unie.  Nejprve  je  představeno  město  Holešov,  včetně  jeho  hospodaření.  Následně  je

uveden  podrobný  popis  projektu,  včetně  způsobu  financování.  Kromě  financování

pomocí  evropských  dotací  závěr  práce  popisuje  i  alternativní  způsoby  financování.

Cílem praktické části je analýza investice a zhodnocení jejího vlivu na rozvoj území a

stanovení možných alternativ financování. 
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2 INVESTICE A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Investice  je  základním  pojmem v  oblasti  financování.  "Investice  ve  svém nejširším

významu  jsou definovány jako obětování jisté současné hodnoty ve prospěch budoucí

nejisté  hodnoty". [1] Investice  mají  vliv  na  ekonomický  rozvoj  podniků  a  státu.

Obsahují  však  v  sobě  určitou  výši  rizika.  Investice  dělíme  na  reálné,  finanční  a

nehmotné.  Reálné  zahrnují  investování  do  určitého  předmětu,  nebo  podnikatelské

činnosti. Finanční investice se váží na finanční deriváty. Znakem nehmotných investic

je, že z nich nelze jednoznačně stanovit příjmy. Jsou to například investice do vzdělání a

osobního rozvoje, výzkumu nebo humanitárních organizací. [1]

Souhrnné investice společnosti (brutto, IB) se stanoví podle vzorce:  IB = IN + IR             (1)

• investice čisté (IN) – např. založení nového závodu

• obnovovací  investice  (IR)  –  obnova  opotřebeného  kapitálu,  např.  nahrazení

zastaralých strojů [1]

S dostupnými zdoji se může naložit několika způsoby:

• Spotřebovat je. Zdroje se využijí ihned.

• Vyčkávat. S využitím zdrojů se čeká.

• Spořit. Zdroje se uloží do bank.

• Investovat.  Dostupné zdroje se investují  s očekáváním, že budou v budoucnu

vytvářet zdroje nové. [2]

Investor je v obecném pojetí osoba, která do určitého projektu vkládá své prostředky v

očekávání  zisku,  případně  jiného  prospěchu  (zejména  u  veřejného  sektoru).  Při

rozhodování o investici investor zvažuje především výnos, riziko a likviditu. [3]

2.1 Investiční prostor

Investiční prostor se skládá ze tří částí: výnos, riziko a likvidita. Všechny tyto veličiny

mají v čase nějakou hodnotu. Čas je vymezen počátkem a koncem investiční činnosti. U

stavebních  investic  je  tento  čas  omezen  na  životní  cyklus  projektu  stavby.  Při

investičním rozhodování jde o to, najít co nejpříznivější poměr mezi výnosem, rizikem a

likviditou. Podrobněji jsou tyto veličiny popsány níže. [1]
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Výnos

Výnos představuje všechny příjmy z projektu, do kterého bylo investováno až do jeho

ukončení  (=  konečný  příjem).  Výnos  není  peněžním  tokem.  Výnosy  mohou  být  z

provozní činnosti – tržby za prodej produktů, finančí – získané z finanční činnosti a

mimořádné – např. z (mimořádného) prodeje nepoužívaných strojů.  [1]

Riziko

V  oblasti  investic  lze  rizko  vyložit  jako  míru  pravděpodobnosti  s  jakou  dojde  k

odchýlení od plánovaného výsledku. Je to zejména inflace,  změny v technologiích a

kapacitě.  Obecně můžeme říci,  že  čím vyšší  riziko,  tím vyšší  očekávaný výnos.  Při

investičním rozhodování by mělo být definováno.  [1]

Rizika, která působí na investici mohou být např. riziko pocházející ze změn úrokových

měr,  rizika inflace, politická rizika, riziko lidských zdrojů, nebo tržní rizika. [2]

Likvidita

Likvidita znamená rychlost přeměny investice do peněžní hodnoty. [1] 

Schématicky lze investiční prostor vajádřit takto: 

Obr. 1: Investiční prostor [1]

2.2 Investice veřejné a soukromé

Jedním z rozdílů mezi investicemi veřejnými a soukromými je otázka zisku. Soukromý

sektor  se  snaží  o  jeho  maximalizaci.  Veřejné  investice  přihlíží  zejména  k

celospolečenskému užitku. Veřejný sektor zajištuje investice, u kterých není možné, aby

je realizoval sektor soukromý, hradí je z veřejných prostředků. Jedná se o projekty, které

negenerují zisk (a to vůbec, nebo jen nízký). Aby bylo zabráněno tržnímu selhální,
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vstupuje na vybrané trhy stát. Podrobněji jsou rozdíly mezi soukromými a veřejnými

projekty uvedeny v kapitole 4. Regionální rozvoj. [4]

Zadávání  veřejných  zakázkek  se  řídí  zákonem  134/2016  Sb.  o  zadávání  veřejných

zakázek. V  § 4 tohoto zákona je zadavatel definován jako:

• "Česká republika

• Česká národní banka

• státní příspěvková organizace

• územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

• jiná právnická osoba, pokud 

◦ byla založena nebo zřízena na účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu,

které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, 

◦ jiný  veřejný  zadavatel  ji   převážně  financuje,  může  v  ní  uplatňovat

rozhodující  vliv  nebo jmenuje  nebo volí  více  než  polovinu  členů  v  jejím

statutárním nebo kontrolním orgánu.

• Zadavatelem  je  osoba,  která  k  úhradě  nadlimitní  nebo  podlimitní  veřejné

zakázky  použije  více  než  20  000  0000  Kč,  nebo  více  než  50  %  peněžních

prostředků, poskytnutých z 

◦ rozpočtu veřejného zadavatele, 

◦ rozpočtu  Evropské  unie  nebo veřejného  rozpočtu  cizího  státu  s  výjimkou

případů, kdy je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie." [5]

• další možní zadavatelé jsou definováni v témže zákoně § 4 odst. 3.,4. a 5. [5]

Dále jsou v § 3 tohoto zákona uvedeny následující druhy zadávacích řízení:

• "zjednodušené podlimitní řízení

• otevřené řízení

• užší řízení

• jednací řízení s uveřejněním

• jednací řízení bez uveřejnění

• řízení se soutěžním dialogem

• řízení o inovačním partnerství
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• koncesní řízení nebo

• řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu" [5]

2.3 Možnosti financování investice

Způsoby  financování  investic  se  liší  v  závislosti  na  tom,  zda  se  jedná  o  investice

veřejné, nebo soukromé. Rozhodnutí veřejného sektoru často podléhá přísnější kontrole

a úspěch jeho rozhodnutí má politický dopad.

Možnosti financování projektů se obecně řadí do dvou kategorií:

• podle tvorby zdrojů na: 

◦ vlastní  :  nerozdělený  zisk,  vlastní  rozpočtové  zdroje,  odpisy,  dlouhodobé

finanční rezervy, emise akcií

◦ cizí  : zahrnují ostatní zdroje neuvedené ve zdrojích vlastních

• podle místa, kde zdroje vznikají na:

◦ interní  :  nerozdělený  zisk  (soukromý  sektor),  vlastní  rozpočtové  zdroje

(veřejný  sektor,  blíže  popsány  v  kapitole  3.  Hospodaření  municipalit),

odpisy, dlouhodobé finanční rezervy

◦ externí  : Financování investice pomocí úvěru. Úvěry splatné od 1 roku do 5

let náleží do střednědobých úvěrů, nad 5 let jsou dlouhodobé. Dlouhodobý

úvěr se poskytuje především jako bankovní, nebo dodavatelský. Cena úvěru

je  dána  úroky.  Finanční  prostředky  jsou  zapůjčeny  s  daným  režimem

splácení. Ten může být individuální, s konstantním úmorem, nebo konstantní

anuitou. Dalšími externími možnostmi financování investice je emise akcií,

emise  obligací,  dotační  zdroje  (blíže  popsány  v  kapitole  3.  Hospodaření

municipalit) a finanční leasing. [1] 
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3 HOSPODAŘENÍ MUNICIPALIT

Municipalita  představuje  výchozí  úrověň  územní  samosprávy.  V  klasifikaci  území

členských  států  EU  se  jedná  o  LAU  –  2  (podrobněji  jsou  klasifikace  rozebrány  v

kapitole  4.  Regionální  rozvoj).  Podle zákonů České republiky  je  primárním prvkem

územmní samosprávy obec, následuje kraj.  Každý celek územní samosprávy má své

vlastní kompetence, do kterých nesmí zasahovat jiný územní samosprávný celek. [6]

Obec

"Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů na územním celku

vymezeném hranicí území obce. Je vymezena jako veřejnoprávní korporace, která má

vlastní  majetek  a  hospodaří  s  ním,  má vlastní  finanční  prostředky  a  sestavuje  svůj

vlastní rozpočet." [6]

Obec má mimo jiné za úkol zabezpečit pro své občany řadu veřejných statků a služeb.

Veřejným  statkem  se  rozumí  takový,  který  se  při  spotřebě  nezmenšuje,  a  který  je

nedělitelný  jako  např.  bezpečnost,  informační  systém,  nebo  prostor  autobusového

nádraží.  Na  regionální  úrovni  jsou  řešeny  především  veřejné  statky  regionálního

charakteru. [6]

"Veřejný  statek  je  komodita,  kterou  poskytuje  stát  svým  občanům  bezplatně,  z

prostředků, které získá výběrem daní." [4]

3.1 Fiskální federalismus

Fiskální federalismus se zabývá systémem veřejných financí ve vztahu mezi  vládou a

samosprávními celky. Jde tedy o  jednotlivé úrovně rozpočtové soustavy státu. Existují

tři modely fiskálního federalismu dle vazeb – vertikální, horizontální a kombinovaný. V

České republice je model kombinovaný s decentralizačními prvky (před rokem 1990

bylo  vše  plánováno  centrálně).  Decentralizace  v  tomto  případě  znamená,  že

odpovědnost za zajištění veřejných statků se přesouvá na regionální úroveň - na obce.

[6]
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Obr. 2: Kombinovaný fiskální federalismus v ČR [6]
SR – státní rozpočet

MR – místní rozpočet

R-Kraj - rozpočet kraje

3.2. Rozpočet územních samosprávných celků

Obce  a  kraje  sestavují  své  vlastní  rozpočty.  Tyto  rozpočty  jsou  nazývány  jako
decentralizované  peněžní  fondy.  Soustřeďují  příjmy  vzniklé  přerozdělováním  v
rozpočtové  soustavě  i  příjmy  z  vlastní  činnosti  obce,  nebo  kraje.  Při  sestavování
rozpočtu se ekonomické subjekty (včetně obcí a krajů) střetávají  s tzv.  rozpočtovým
omezením. To znamená, že na jedné straně se snaží vytvořit co nejvyšší zdroje na straně
příjmů což je většinou v rozporu s financováním plánů na straně výdajů. [6]

Jednou  z  funkcí  obecních  a  krajských  rozpočtů  je  prosazování  záměrů  regionální

politiky. Slouží k uskutečňování rozvoje daného území v ekonomické a sociální oblasti.

Zabývá se například otázkou veřejných statků a služeb, zdroji pro různorodé činnosti

obce, daněmi a poplatky. Z funkcí rozpočtu vycházejí tři úrovně:

• rozhodovací:  výběr  cílů  pro  umístění  zdrojů  podle  toho,  čeho  hodlá  územní

celek dosáhnout

• řídící:  jde  o  přiřazování  zdrojů  dílčím  organizačním  jednotkám,  aby  mohly

dosáhnout požadovaných cílů
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• kontrolní:  věnuje  se  celkovým  příjmům  a  výdajům  a  tomu,  kdo  finanční

prostředky vydává, v jaké výši a za jakým účelem; informuje o finanční situaci

obce (kraje) [6]

Rozpočet územního celku se zpravidla dělí na rozpočet běžného hospodaření a rozpočet

investičního hospodaření, tedy běžný (provozní) a kapitálový rozpočet. Běžný rozpočet

je  přehled  běžných  příjmů  a  běžných  výdajů,  ze  kterých  se  většina  každým rokem

opakuje.  Jde  o neinvestiční  příjmy a  výdaje.  Běžný rozpočet  se  sestavuje  buď jako

vyrovnaný, nebo jako deficitní.  Investiční příjmy a výdaje se nachází  v kapitálovém

rozpočtu.  Obvykle  jsou  jednorázového  charakteru.  Kapitálový  rozpočet  může  být

vyrovnaný, deficitní, nebo přebytkový. [6]

V kompetenci zastupitelstva je také možnost vytvářet mimorozpočtové fondy. Mohou

být účelové, nebo neúčelové. Během rozpočtového období ale nelze přesouvat finanční

prostředky mezi různými fondy. Kladnou vlastností je, že úspory z mimorozpočtových

fondů lze převádět do následujícího roku. Většina měst a krajů nejčastěji zřizuje fond

rezerv  a  rozvoje.  Tam  jsou  střádány  finanční  prostředky  například  pro  financování

investic, nebo schodku rozpočtu. [6]

3.2.1 Příjmy obcí

Příjmy regionů a obcí jsou rozděleny do několika skupin. Následuje jejich přehled s 

popisem.

Daňové příjmy

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

samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů určuje,

které daně plynou do rozpočtu obcí a regionů. Jde o daně lokální, sdílené (daně z příjmu

fyzických  a  právnických  osob,  DPH),  svěřené  (daň  z  nemovitých  věcí),  nebo

modifikace  předchozích  daní.  U  lokálních  daní  o  sazbě  (popřípadě  osvobození)

rozhoduje  obec,  nebo  kraj.  Svěřené  daně  směřují  ze  100%  do  obecního  rozpočtu.

Sdílené daně se přepočítávají podle několika kritérií (prostý počet obyvatel, přepočtený

počet  obyvatel,  počet  žáků  škol  zřizovaných  obcí  a  rozloha  obce)  a  do  obecního

rozpočtu plyne pouze procentuální část. [7]

Nedaňové příjmy

Jedná se o skupinu příjmů, které obce (na rozníl od daňových příjmů) mohou daleko

více  ovlivňovat.  Jde  o  příjmy  z  vlasního  podnikání,  uživatelské  poplatky,  příjmy  z

vlastní správní činnosti, ze sdružování finančních prostředků, z mimorozpočtových
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fondů, ze sbírek a darů. Sdružování finančních prostředků je výhodné zejména pro malé

obce, které tak mohou hradit veřejné služby, na které by jinak neměly dostatek financí.

Jde například o společný provoz hasičského sboru, výstavby cyklostezek apod.[6]

Úvěry a půjčky

Jiným možným zdrojem jsou příjmy, které mají návratný charakter. Jsou to úvěry, emise

komunálních obligací nebo akcií a návratné půjčky a finanční výpomoci. Důležitou roli

hrají podmínky úvěru. Jsou to zejména doba splatnosti úvěru, způsob stanovení úrokové

sazby a podmínky splácení. Další kategorií  jsou pak půjčky v devizách – zde je ale

navíc  riziko  pohybu  kurzů.   Jiné   možnosti  jsou  komunální  leasing  a  partnerství

soukromého a veřejného sektoru. [6]

Dotace

Pojem  dotace  v  ekonomii  znamená  peněžní  dar  určitému  subjektu.  Má  nenávratný

charakter. Podmínkou pro získání dotace je většinou splnění dotačních kritérií. Dotace

lze rozdělit na dvě kategorie – v rámci jednoho státu a evropské. Dále se na dotace lze

dívat  jako  na  nárokové  a  nenárokové.  Nárok  vzniká  automaticky  bez  žádosti  u

nárokového  typu.  U  nenárokového  musí  obec  podat  žádost  a  splnit  daná  kritéria.

Dotační kritéria mimo jiné mohou stanovit účel využití. Jedná se o běžné (provozní) a

kapitálové (investiční). Následuje přehled dotací, které mohou využívat obce. [6]

• Dotace ze schváleného zákona o státním rozpočtu – nárokové.

• Dotace ze všeobecné pokladní správy. Jedná se o účelové dotace. Z této oblasti

lze vyplácet i mimořádné dotace nebo návratné finanční výpomoci.

• Nenárokové dotace z rozpočtů některých ministerstev.

• Dotace  ze  státních  mimorozpočtových  fondů  jsou  především  účelové  a

kapitálové.

• Krajské dotace.

• Dotace ze strukturálních fondů Evropské Unie. [6]

3.2.2 Výdaje obcí

Územní  celky mají  povinnost  zajišťovat  množství  veřejných statků.  Jde  například  o

zajištění  statků  v  oblasti  školství,  sociálí  péče,  kultury,  městské  dopravy,  nebo

bezpečnosti. Odpovědnost za zajištění podobných statků a služeb vychází ze samostatné

působnosti  obce.  Dále  mají  obce  odpovědnost  za  výdaje  vycházející  z  přenesené

působnosti. Struktura výdajů obcí je závislá na mnoha hlediscích jako je velikost obce,
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technická vybavenost, stav životního prostředí aj. Výdaje můžeme dělit podle několika

aspektů, základními jsou:

• ekonomický aspekt: běžné a kapitálové výdaje

• aspekt rozpočtové struktury: druhové a funkční výdaje

• podle infrastruktury: sociální a ekonomické výdaje 

• dle úlohy veřejných financí: stabilizační, alokační, redistribuční výdaje [6]

Statky a služby, které poskytuje veřejný sektor, náleží do čtyř skupin, ketré se často

překrývají:

• statky a služby, ze kterých plyne prospěch všem bez rozdílů a bez zpoplatnění;

např.: veřejné osvětlení, bezpečnost

• statky  a  služby  poskytovány  jedincům,  které  ale  přináší  užitek  pro  širší

veřejnost; např.: lékařská péče, vzdělávání

• poskytování statků a služeb, u kterých by hrozilo monopolní postavení firmy

zajišťující tyto statky a služby; např.: zásobování vodou

• statky a služby, které jsou nutné pro život, ale které by byly nedostupné pro

chudší obyvatele, kdyby je zajišťoval soukromý sektor; např.: základní školy

[6]
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4 REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Regionální  politika  se  zaměřuje  na  odstranění  negativních  faktorů  tržní  ekonomiky

(pomocí regulace), dosažení ekonomického růstu a zdokonalení sociálního uspořádání

ekonomických efektů. Zajištění ekonomických nebo sociálních výhod v určitém tržním

prostředí  je  princip  pojetí  regionální  politiky  k  ekonomickému  vývoji.  Hlavním

orgánem regionálního rozvoje je v České republice Ministerstvo pro místní rozvoj. [8]

V tabulce níže jsou uvedeny některé rozdíly mezi soukromými a veřejnými projekty.

Tab. 1: Srovnání veřejných a soukromých projektů v teorii regionálního rozvoje [8]
Soukromé projekty. Veřejné projekty.

Hlavní cíl. Maximalizace zisku. Maximalizace 
celospolečenského užitku.

Převažující 
charakter projektů.

Komerční služby, výrobní závody, 
sportovní střediska.

Dopravní infrastruktura, 
občanská vybavenost, 
životní prostředí.

Délka projektů. Zejména krátkodobá a střednědobá. Zejména dlouhodobá.

Příprava projektu. Operativní rozhodování podle 
aktuální situace.

Dlouhodobý rozhodovací a
schvalovací proces.

Podklady pro 
přípravu.

Předinvestiční studie, studie 
proveditelnosti, technická 
dokumentace a další individuálně 
potřebné studie.

Využívání postupů 
vycházející z regionální 
politiky EU a postupy 
soukromého sektoru.

Forma realizace. Vlastní nebo pomocí subdodávek. Realizace subdodávkami 
podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek 
(Zákon č. 134/2016 Sb.).

Forma 
financování.

Např. nerozdělený zisk, odpisy, emise
akcií, úvěr.

Rozpočtové příjmy, 
soukromé zdroje, dotace.

Vyhodnocení . Dle interních požadavků, obecně není
předepsáno.

Definováno 
poskytovatelem financí.

Udržení výsledků. V závislosti na ziskovosti projektu. Malá možnost tvorby 
obnovovacích investic.

Závislost na 
politické situaci.

Vázanost především přes právní 
podmínky podnikání.

Závislost především skrze 
regionální a obecní 
samosprávu.
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Obvykle se v daném čase a místě realizuje více projektů. Ty se navzájem mohou chovat

jako substituční – vylučují se, neutrální – vzájemně se neovlivňují a komplementární –

projekty, které se vzájemně doplňují. [8]

4.1 Dokumenty regionálního rozvoje

Základním dokumentem v regionální politice na úrovni státu je  Strategie regionálního

rozvoje ČR. Jelikož je Česká republika členem Evropské unie, dokument zohledňuje  i

politiku EU. Strategie regionálního rozvoje je provázána s dokumentem Evropa 2020.

Programové nástroje jsou především operační programy a další programy financované

Evropskou  unií  (nyní  pro  období  2014-2020).  Strategie  regionálního  rozvoje  tedy

představuje základ pro jejich obsahové zaměření. Národní dotační programy v období

2014-2020  na  podporu  regionálního  rozvoje  představují  z  hlediska  objemu  financí

doplňkovou funkci. Základní cíle podle dokumentu  Strategie regionálního rozvoje ČR

pro toto období jsou:

• Růst konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu regionů

• Omezení zvětšování negativních regionálních rozdílů

• Upevnění enviromentální udržitelnosti

• Optimalizování institucionálního rámce pro rozvoj regionů [9]

Základ  pro  tvorbu  regionální  politiky  (priority,  opatření,  nástroje)  tvoří  pro  období

2014-2020 analytická část dokumentu  Strategie regionálního rozvoje ČR. Ta hodnotí

stav regionálního rozvoje v ČR  včetně evropských souvislostí. [10]

Dalšími  dokumenty  týkající  se  regionálního  rozvoje  České  republiky  jsou  Státní

program  regionálního  rozvoje,  Strategie  rozvoje  kraje,  Program  rozvoje  územního

obvodu kraje, Program rozvoje obce a Program rozvoje mikroregionů. [8]

4.2 Regionální politika EU

Regionální  politika  EU  (nebo  také  politika  hospodářské  a  sociální  soudržnosti)  se

zaměřuje  na  podporu  hospodářského  rozvoje,  zaměstnanosti  a  zkvalitňování  života,

pomocí  investic  do  místních  projektů.  Je  to  prostředek  pro  naplňování  cílů

vycházejících z dokumentu Evropa 2020. Nástrojem regionální politiky EU je Evropský

fond pro  regionální  rozvoj  (EFRR),  Evropský sociální  fond (ESF)  a  Kohezní  fond.

Regionální politika EU má v období 2014 – 2020 tyto cíle:

• Investice pro růst a zaměstnanost.
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• Evropská územní spolupráce. [11]

Pro uskutečňování regionální politiky EU jsou regiony rozděleny do tří kategorií, kde

kritérium je hrubý domácí produkt (dále také HDP) regionu vzhledem k průměru EU:

• méně rozvinuté regiony, HDP menší než 75 % průměru EU

• přechodné regiony, HDP v rozmezí 75 – 90 % průměru EU

• více rozvinuté regiony, HDP vyšší než 90 % průměru EU 

Do kategorie více rozvinutých regionů v ČR patří v programovém období 2014-2020

pouze Praha. Zbytek území ČR patří do méně rozvinutých regionů. [12]

Sjednocený postoj k rozvoji území je ukotven v Dohodě o partnerství. Tento dokument

zpracovává  členský  stát  EU  a  jde  o  výchozí  dokument  pro  získávání  financí  z

Evropských strukturálních fondů v období 2014 - 2020. Analyzuje socioekonomický

stav a tendence státu. Vymezuje cíle a priority pro období 2014 – 2020 a cíle směřování

financí z Evropských strukturálních fondů. [12]

Dalším dokumentem týkající se evropské regionální politiky je Evropa 2020, ve kterém

jsou  uvedeny  tyto  priority:  inteligentní  (znalostní  a  inovační)  a  udržitelný

(konkurenceschopný a ekologický) ekonomický růst s podporou začleňování.  Územní

agenda EU 2020 zohledňuje územní dimenzi. Významným dokumentem je i  Barcova

zpráva, která byla podkladem pro reformu regionální politiky pro období 2014 – 2020.

[13]

Regionální politika EU je založena na následujících principech:

• základní  :

◦ Princip programování: EU stanovuje víceleté programové období (nyní 2014

– 2020).

◦ Princip adicionality: znamená, že EU financuje projekty jen z části a zbytek

prostředků doplňuje členský stát.

◦ Princip koncentrace: finance mají být směřovány do problémových regionů.

◦ Princip  partnerství:  do  procesu  zapojuje  příjemce  –  národní,  regionální,

místní i soukromé instituce.

• doplňkové  :

◦ Princip  subsidiarity:  projekty  jsou  posuzovány  a  sledovány  orgány  na

nejnižším řídícím stupni.
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◦ Princip  monitorování  a  vyhodnocování:  hodnocení  projektů  je  předběžné

(ex-ante), průběžné (interim) a zpětné (ex-post). [4]

4.3 NUTS, LAU - klasifikace území

Evropský statistický úřad (Eurostat) vytvořil v roce 1988 pro statistické účely systém

klasifikace území členských států tzv. NUTS – Nomenklatura územních statistických

jednotek.  Vyrovnávání  rozdílů  mezi  regiony  (hospodářské,  sociální  a  další)  patří  k

hlavním cílům regionální politiky EU. Klasifikace NUTS se využívá v oblasti statistiky

při stanovení potřeb regionů. Klasifikace území je významná při přidělování prostředků

ze strukturálních fondů EU – finanční  podpora směřuje do konkrétního regionu.  Na

regionální  úrovni  bylo  NUTS nahrazeno  LAU – místní  administrativní  jednotka.  V

České republice byl systém přijat se vstupem do EU a jeho národní odnož se nazývá

CZ-NUTS. Zařazení území pod správnou úroveň je dáno stanoveným rozhraním počtu

obyvatel.   Charakteristika jednotlivých úrovní  klasifikace je  uvedena níže v tabulce.

[14]

Tab. 2: Charakteristika úrovně NUTS, LAU [14]
Úroveň Charakteristika

NUTS 0 Stát

NUTS 1 Území

NUTS 2 Oblast – sdružené kraje

NUTS 3 Kraj

LAU-1 Okres

LAU-2 Obec

Česká republika je rozdělena na následující NUTS 2:

• Severozápad

• Jihozápad

• Střední Čechy

• Praha

• Severovýchod

• Jihovýchod

• Střední Morava

• Moravskoslezsko [4]
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5 POLITIKA EU A DOTAČNÍ PROGRAMY

Hlavní  investiční  politikou  EU  je  politika  soudržnosti,  která  směřuje  k  odstranění

nerovnosti ekonomické, územní a sociální v méně rozvinutých územích. Usiluje tedy o

posílení konkurenceschopnosti firem, vytváření nových pracovních míst a zlepšování

kvality  života občanů.   Politiku  naplňuje  především prostřednictvím strukturálních  a

investičních fondů. Uplatňuje se zde princip solidarity. [12]

5.1 Evropské strukturální a investiční fondy

Evropská unie sestavuje svůj vlastní rozpočet. Rozpočet EU se stanovuje jednak pro

víceleté období (Víceletý finanční rámec) a následně v souladu s ním na jednotlivé roky.

O rozpočtu rozhoduje Evropský parlament, Evropská rada a Evropská komise. Výdaje v

rozpočtu tvoří především programy a priority, které si EU stanovila pro dané období.

[15]  Příjmy  jsou  rozděleny  na  tradiční  vlastní  zdroje  (vybrané  cla),  podíl  na  DPH

členských  států,  podíl  na  hrubém národním důchodu jednotlivých  členských států  a

ostatní příjmy. [16]

V tabulce níže je popsána pozice ČR vzhledem k rozpočtu EU. Je v ní uvedeno, kolik

prostředků Česká republika vložila do rozpočtu EU a jaké množství financí z něj naopak

čerpala v období 2014 – 2017.

Tab. 3: Pozice ČR vzhledem k rozpočtu EU v mil eur [17]
2014 2015 2016 2017

Příjmy z 
rozpočtu EU

4 350,9 7 034,7 4 617,2 3 716,4

Platby do 
rozpočtu EU

1 615,4 1 535,7 1 634,7 1 610,7 

Čistá pozice 2 735,5 5 499,0 2 982,5 2 105,7 

Víceletý  finanční  rámec  (dále  také  VFR)  stanovuje  limity  pro  výdaje  EU v  daném

období. Pro programové období 2014 – 2020 přijala rada VFR dne 2. prosince 2013. V

roce 2015 bylo nařízení o Víceletém finančním rámci změněno – nevyužité prostředky

určené na závazky z roku 2014 byly převedeny do let 2015, 2016 a 2017. Každý rok

musí Evropská komise provést technické úpravy VFR pro rok n+1 v závislosti na vývoji

cen a hrubém národním důchodu (dále také HND) v Evropské unii. Pro programové

období 2021 – 2027 předložila Evropská komise návrh Víceletého finančního rámce na

jaře  roku  2018.  Následující  obrázek  udává  přehled  Víceletého  finančního  rámce  (v

běžných cenách), který prošel technickou úpravou na rok 2019. [18]

24



Obr. 3: Finanční rámec 2014-2020 v mil. Eur [18]

Prostředky vymezené pro naplňování politiky soudržnosti pro programové období 2014-

2020  jsou  vypláceny  pomocí  tzv.  Evropských  strukturálních  a  investičních  fondů.

Zmíněné fondy jsou řízeny v kooperaci Evropské komise a členských států. Prostředky,

které spravuje přímo Evropská komise tvoří granty, půjčky, záruky a vlastní kapitál. Pro

strukturální a investiční fondy bylo vyčleněno 351.8 miliardy €  pro období 2014-2020

a tvoří jej pět fondů: 

• Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

• Evropský sociální fond (ESF)

• Fond soudržnosti (FS)

• Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

• Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) [12]

Oproti  předchozím  programům  se  programové  období  2014-2020  liší  mimo  jiné  v

územní dimenzi. Územní dimenze umožňuje zohlednění odlišností území a soustředění

prostředků z Evropských strukturálních a investičních fonů v charakteristických typech

území. Je realizováná přes projekty ve specifických výzvách (mimo integrované
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projekty)  a  integrované  nástroje.  V  České  republice  jsou  stanoveny  následující

integrované nástroje:

• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – pro územní působnost MAS s max.

počtem obyvatel 100 000, min. počtem obyvatel 10 000 a obcí s max. počtem

obyvatel 25 000.

• Integrované územní investice (ITI) – jsou zacíleny na největší města ČR (Praha,

Brno, Ostrava, Plzeň).

• Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – jsou možné realizovat ve městech

České  Budějovice,  Jihlava,  Karlovy  Vary,  Mladá  Boleslav,  Zlín,  Liberec,

Jablonec nad Nisou.  [19]

•

Obr. 4: Povinnná struktura CLLD, ITI, IPRÚ [19]

Díky  integrovaným  nástrojům  (ITI,  IPRÚ,  CLLD)  je  možné  financování  aktivit  z

různých podporovaných oblastí a operačních programů. [19]

Komunitně vedený místní rozvoj a integrované územní investice jsou přímo součástí

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Evropské  rady  č.  1303/2013  o  společných

ustanoveních evropských strukturálních a investičních fondů. V Dohodě o partnerství

mezi  Českou republikou a  Evropskou unií  jsou uvedeny všechny nástroje.  V České

republice  jsou  integrované  nástroje  (v  souvislosti  s  regionálním  rozvojem)  spojeny

především s využíváním fondů Evropské unie. [13]
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Integrované  nástroje  jsou  uskutečňovány  na  základě  Integrované  strategie,  která  je

primárně založena na potřebách území (např. problémy a potenciál území). Dále musí

dodržovat  podmínky  Evropských  strukturálních  a  investičních  fondů  a  jiných

strategických dokumentů (evropské, národní, krajské, místní).  [19]

Dokument Národní rozvojový plán definuje plán členského státu EU vedoucí k dosažení

prostředků  z  Evropských  strukturálních  fondů.  Hodnotí  hospodářský,  sociální  a

politický  stav  a  vývoj  země  a  její  cíle  v  nadcházejících   letech.  Zahrnuje  koncept

operačních programů, které mají zajistit naplnění stanovených cílů. [20]

Jednou z výchozích podmínek pro získání finanční podpory jsou schválené operační

programy.  Náleží  do  souboru  programových  dokumentů  pro  Strukturální  fondy

Evropské unie. Operační programy se dělí na:

• Regionální operační programy – uplatňované na nižší než státní úrovni

• Sektorový  operační  programy –  zaměřuje  se  na  určitý  sektor,  nebo  sektory;

zpracovává se na úrovni státu [14]

Národní operační programy pro období 2014-2020 jsou dané usnesením č. 867 vlády

České  republiky  ze  dne  28.  11.  2012.  Za  jejich  přípravu  nesou  odpovědnost

ministerstva, ke kterým příslušná problematika náleží. Koordinátorem je Ministerstvo

pro místní rozvoj. Národní operační programy ČR jsou následující:

• Operační program Podnikání a inovace pro konkurencischopnost (OP PIK)

• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)

• Operační program Zaměstnanost (OP Z)

• Operační program Doprava (OP D)

• Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

• Integrovaný regionální operační program (IROP)

• Operační program Praha – pól růstu ČR (OP Praha)

• Operační program Technická pomoc (OP TP)

• Operační program Rybářství 2014-2020 (OP Rybářství)

• Program rozvoje venkova (PRV) 

Alokace České republiky v programovém období 2014 – 2020 je 23, 96 mld eur. [12]
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Alokaci prostředků pro období 2014 – 2020 znázorňuje následující graf:

Obr. 5: Alokace programů 2014-2020 [mld. €] [12]

Informační  systém  pro  sledování  Evropských  strukturálních  a  investičních  fondů  v

obdobbí  2014  -2020  je  program MS2014+.  Byl  vytvořen  Ministerstvem pro  místní

rozvoj  na  základě  zkušeností  z  předcházejícího  období.  Jedná  se  o  databázi,  která

umožňuje  sdílení  údajů,  které  souvisí  s  uskutečňováním  Dohody  o  partnerství  a  s

Evropskými  strukturárními a investičními fondy. Má zajistit efektivní administraci a

zároveň zajišťuje její plnou elektronizaci. Je určen pro řídící orgány, žadatele a příjemce

dotací ze strukturálních investičních fondů. [12]

Operační  programy (a  projekty  skrze  ně  realizované)  musejí  respektovat  mimo jiné

horizontální priority EU, které jsou podstatné pro rozvoj společnosti. V období 2014 –

2020 se jedná o rovnocenné možnosti - nediskriminace a udržitelný rozvoj. To znamená,

že má být  zajištěna  rovnost  lidí  bez ohledu na pohlaví,  náboženství,  rasu,  postižení

apod. Udržitelný rozvoj pak dává požadavek na soulad mezi ekonomickou, sociální a

environmentální oblastí. [21]

Programové období 2021-2027 řeší  Česká republika od roku 2016. Ministerstvo pro

místní rozvoj zpracovává dokument Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v

ČR po roce 2020 jehož součástí bude také analýza dosavadního vývoje a předpověď
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tendencí  a  budoucích trendů.  Na základě  této analýzy budou stanoveny priority  pro

nové programové období. [22]

Na začátku roku 2019 vláda rozhodla o struktuře operačních programů pro období 2021 
– 2027. Předběžně se jedná o tyto operační programy:

• Konkurenceschopnost

• Doprava

• Životní prostředí

• Výzkum a vzdělávání

• Lidské zdroje

• Integrovaný regionální operační program

• Technická pomoc a kvalita správy

• Přeshraniční spolupráce [23]

5.2 Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program se zaměřuje především na vyvážený rozvoj

území,  zlepšení  infrastruktury,  podporu  udržitelného  rozvoje  v  obcích,  městech  a

regionech,  zlepšení  veřejných  služeb  a  veřejné  správy.  Částečně  navazuje  na

programové období 2007-2013. [12]

Témata Politiky soudržnosti se uplatňují ve stanovených cílech IROP. Veškerou alokaci

pro IROP spolufinancuje Evropský fond pro regionální rozvoj.  [24]

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zaměření: Doprava v regionech, zlepšení veřejných služeb, veřejná správa

Alokace: 4,64 mld €

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj

Podporované oblasti: 

1. Konkurenceschopnost, bezpečnost a dostupnost regionů: specifické cíle se týkají

dopravních terminálů, telematiky, bezpečnosti dopravy, nízkoemisních vozidel a

plnících stanicí, výstavby, rekonstrukce a modernizace silnic a cyklodopravy. 

2. Zlepšení  kvality  života  obyvatelů  a  veřejných  služeb:  patří  zde  zajišťování

sociální  inkluze,  podpora  aktivit  ve  sféře  sociálního  podnikání,  poskytování

zdravotních služeb, vzdělávání, snižování energetické náročnosti bydlení.
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3. Efektivnost veřejných institucí a správy území: specifické cíle se vztahují k růstu

efektivity  a  transparentrnosti  veřejné  správy,  tvorbě  a  využití  dokumentů

územního rozvoje, ochraně a rozvoji kulturního dědictví.

4. Komunitně  řízený  místní  rozvoj:  mobilizace  místního  potenciálu,  zkvalitnění

schopností administrativy a řízení. 

5. Technická pomoc: uplatnění programu, zabezpečení kvalitního řízení. [24]

Rozdíly oproti 2007-2013: Snížení počtu programů a jeden hlavní program, terénní a

komunitní přístup v sociální integraci, rozšíření nástrojů pro sociální integraci. [12]

Pod oblast  konkurenceschopnost,  bezpečnost  a  dostupnost  regionů spadá mimojiné i

specifický cíl Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.  Jako dílčí cíle definuje např.:

zvýšení počtu osob využívající  veřejnou dopravu, vytvoření bezpečné a bezbariérové

dopravy ve prospěch udržitelných forem dopravy, zabezpečení dostupnosti zaměstnání a

vzdělávání,   zvýšení  počtu  vozidel  MHD  s  alternativními  pohony,  nebo  podporu

cyklostezek a cyklotras. Za přispění zmíněného cíle, by mělo dojít k posílení využívání

šetrnější formy dopravy – MHD, cyklistiky a pěší chůze. V návaznosti na to, by mělo

dojít  ke  snížení  negativních  enviromentálních  dopadů  (hluk,  emise,  otřesy  apod.).

Dominantní cílové skupiny jsou lidé cestující za prací, vzděláním a službami, turisté a

obecně lidé využívající veřejnou dopravu. Mezi příjemce podpory patří: Ministerstvo

dopravy, kraje, svazky obcí, obce, instituce zřizované kraji, obcemi, nebo svazky obcí,

organizace zabezpečujcí dopravní obslužnost a provozovatelé železniční dopravy nebo

dráhy. Pro oblast  konkurenceschopnost, bezpečnost a dostupnost regionů je vyčleněn

druhý největší objem financí z podporovaných oblastí IROP. [24]

Činnosti  prováděné  orgány  IROP mají  být  co  nejvíce  efektivní  a  splňovat  princip

subsidiarity.  Pracovníci  orgánů  IROP se  zavazují  k  nestrannosti,  rovnému  přístupu,

prevenci korupce či střetu zájmů a jiným etickým zásadám. Prováděcí struktura IROP je

následující:

• Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj

• Zprostředkovatel: Centrum pro regionální rozvoj ČR

• Zprostředkovatel  ITI:  magistráty  měst  Praha,  Brno,  Ostrava,  Plzeň,  Ústí  nad

Labem, Pardubice, Olomouc

• Orgán řídící platby a certifikace: Ministerstvo financí ČR

• Auditní orgán: Ministerstvo financí ČR

• Zákon o zadávání veřejných zakázek stanovuje správce finančního nástroje. [24]
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Vybírání projektů se odehrává v podobě:

• průběžné  výzvy:  posuzování  a  schvalování  žádostí  se  koná  v  celém

programovém období do vyčerpání alokace

• kolové výzvy: posuzování a schvalování  žádostí  se koná po uzavření  příjmu

žádostí do vyčerpání alokace [24]

Seznam (harmonogram) výzev pro následující rok vytváří řídící orgán – Ministerstvo

pro místní rozvoj jednou za rok a musí ho schválit Monitorovací výbor IROP. [24]

Postup pro schvalování projektů má dvě části:

1. fáze:  obsahuje  posouzení,  zda  je  projekt  přijatelný  vzhledem  k  daným

podmínkám a zda má všechny formální náležitosti, věcné posouzení, předběžná

analýza rizik a eventuálně předběžná kontrola na místě

2. fáze: zahrnuje vybírání projektů a právní úkony pro udělení podpory [24]
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6 CHARAKTERISTIKA MĚSTA HOLEŠOV

Město Holešov se nachází v severní části Zlínského kraje na území bývalého okresu

Kroměříž.  Leží  na  spojnici  měst  Zlín,  Kroměříž,  Přerov  a  Bystřice  pod Hostýnem.

Holešov má necelých dvanáct tisíc obyvatel. Je to město s rozšířenou působností, pod

které  spadá  osmnáct  okolních  obcí.  Spolu  tvoří  mikroregion  Holešovsko.  Samotné

město má 6 katastrálních území. Holešov je kulturně aktivní město. Nachází se zde 33

kulturních  památek,  z  nichž  nejvýznamnější  je  raně  barokní  zámek  s  rozsáhlou

zahradou.  Zámek  spolu  se  zámeckou  zahradou  jsou  centrem  řady  kulturních,

společenských a sportovních akcí místního, regionálního i celorepublikového významu.

Ve městě se nachází tři základní školy a dvě střední školy. K městu přiléhá strategická

průmyslová  zóna,  která  svým rozsahem (cca  260 ha)  patří  k  největším rozvojovým

zónám  v  České  republice.  V  současné  době  je  však  její  obsazenost  minimální.  V

blízkosti  Holešova  je  plánovaná  dálnice  D49  směřující  na  Slovensko.  Dopravní

dostupnost města je považována za dobrou, do 10 km se nachází sjezd z dálnic D1 a

D55. Dobrá dopravní dostupnost podporuje také místní průmysl, jehož rozvoj se dále

předpokládá  v  souvislosti  s  průmyslovou  zónou.  Největší  podíl  v  podnikání  má

velkoobchod a maloobchod, průmysl, stavebnictví, profesní a vědecké činnosti.

Obr. 6: Lokace města Holešov [25]
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Následující  tabulka  zařazuje  místo  realizace  projektu  Dopravní  terminál  Holešov do

systému  klasifikace  území  členských  států  tzv.  NUTS  –  Nomenklatura  územních

statistických jednotek.

Tab. 4:  Místo realizace projektu [26]
NUTS 1 CZ0 – Česká republika

NUTS 2 CZ07 – Střední Morava

NUTS 3 CZ072 – Zlínský kraj

LAU 1 CZ0721 - Kroměříž

LAU 2 CZ0721588458

Město  Holešov aktivně  přistupuje  k otázce  dopravní  problematiky.  V letech  2012 –

2013  byl  realizován  jihovýchodní  obchvat  města  -  silnice  II/490.  Obchvat  převádí

nákladní dopravu z centra města ze směru Zlín – Bystřice pod Hostýnem. Díky této

komunikaci došlo ke snížení počtu nehod a úsporám času řidičů. Většího efektu by bylo

dosaženo  vybudováním plánováné  dálnice  D49 směřující  na  Slovensko.  Na podzim

roku 2016 byl otevřen kruhový objezd na křižovatce silnice II/438 a ulice 6. Května. Na

konci října roku 2018 byl dokončen kruhový objezd na křižovatce silnice II/432 a ulice

Tovární. Na financování těchto projektů se podílelo město Holešov a Ředitelství silnic

Zlínského  kraje.  Oba kruhové  objezdy  leží  na  komunikaci  II/438 patřící  k  hlavním

tahům města (směr Kroměříž – dálniční sjezdy). Vybudování kruhových objezdů má

vést k zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. V roce 2016 také došlo k rekonstrukci

ulice 6. Května, která navazuje na silnici II/438 (byla zde upravována např. šířka silnice,

nebo přechody pro chodce).

Všechny  tyto  dopravní  stavby  vedou  mimo  jiné  ke  zvýšení  bezpečnosti  chodců  ve

městě.  V  minulých  letech  došlo  i  k  úpravám  několika  přechodů  pro  chodce  a  k

investicím do rekonstrukce  chodníků.  Také  nově zbudovaný terminál  má  přispět  ke

zvýšení jejich bezpečnosti a komfortu.

6.1 Rozpočet města

Díky dostatku příjmů v podobě daní a dotací město Holešov v posledních letech vytváří

přebytkový rozpočet (viz obr. 6. Skutečné rozpočty města Holešov v letech 2014-2019 v

tis.  Kč).  Tyto  finance  se  používají  k  hrazení  investic  města,  nebo  se  ukládají  do

rezervního fondu města. Prostředky pro rozvoj města pochází z fondů EU, regionálních

operačních programů, programů Zlínského kraje a ministerstev. Financování pomocí
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úvěrů by se mělo týkat pouze mimořádných situací. Město zřizuje i mimorozpočtové

fondy – Sociální fond, Fond kultury, sportu a vzdělávání a Fond rozvoje bydlení. 

Město Holešov má za rok 2018 příjmy v hodnotě 282 077 188 Kč, výdaje jsou ve výši

324 615 643 Kč. V následující  tabulce jsou uvedeny příjmy, výdaje a financování v

podrobnějších kapitolách.

Tab. 5:  Rozpočet města Holešov za rok 2018 v tis. Kč [27]
Rozpočet na rok 2018 v 
tis. Kč

I. Příjmy

1. Daňové příjmy 197 351, 087

2. Nedaňové příjmy 19 302, 504

3. Kapitálové příjmy 1 388, 402

4. Přijaté transfery 140 574, 616

Konsolidace příjmů -76 539, 422

Příjmy celkem 282 077, 188

II.  Výdaje

1. Běžné výdaje 313 729, 089

2. Kapitálové výdaje 87 425, 975

Konsolidace výdajů -76 539, 422

Výdaje celkem 324 615, 643

III. Financování

1. Změny stavu krátkodobých prostředků na BÚ 50 133, 822

2. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -8 531, 00

3. Opravné položky k nepeněžním operacím 935, 633

Financování celkem 42 538, 455

Saldo příjmů a výdajů -42 538, 455

Následující graf znázorňuje přehled skutečných příjmů a výdajů v období 2014 – 2018.

K hrazení schodků v rozpočtu je využívána rezerva města. Schodky v rozpočtu  může

způsobit komplikovanost financování některých investičních akcí.
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Obr. 7: Skutečné příjmy a výdaje města Holešov v letech 2014-2019 v tis. Kč [27]

Do výdajů na provoz veřejné silniční dopravy spadají  neinvestiční transfery kraji  na

zajištění  dopravní  obslužnosti,  údržba  dopravních  zastávek,  elektřina  na  provoz

informačního panelu na autobusovém nádraží. V roce 2016 jsou započítány náklady na

zpracování projektové dokumentace na dopravní terminál a v roce 2018 investice na

jeho rekonstrukci.

Obr. 8: Výdaje na provoz veřejné silniční dopravy v tis. Kč [27]
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K  realizaci  některých  svých  záměrů  město  Holešov  využívá  finanční  prostředky  z

Evropské  unie.  V následujícím  obrázku  je  uveden  přehled  příjmů  města  Holešov  z

rozpočtu  EU  a  souvisejících  příjmů.  V  přehledu  nejsou  uvedeny  dotace,  jejichž

vyplácení nebylo dokončeno. Například dotace na dopravní terminál realizovaný v roce

2018 se projeví v příjmech roku 2019. 

Obr. 9: Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v tis. Kč [27]

6.2 SWOT  analýza

SWOT analýza byla zpracována v prosinci 2016 Městským úřadem Holešov, Útvarem

územního plánování. Analýza je součástí dokumentu Územně analytické podklady ORP

Holešov - Rozbor udržitelného rozvoje území. Popisuje silné a slabé stránky města, jeho

příležitosti a hrozby. Analýza je významným prvkem v oblasti regionálního rozvoje. Je

zde uvedena pro dokreslení charakteru města Holešov.

Silné stránky:

• Dobrá dopravní dostupnost vzhledem ke sjezdům z dálnic D1 a D55, železniční

stanice.

• Občanská vybavenost.

• Množství kulturních a přírodních cílů.
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Slabé stránky:

• Zhoršená kvalita ovzduší.

• Dopravně přetížené centrum města (vzhledem k místním podnikatelům, rozvoji

průmyslové  zóny  a  dopravnímu  uzlu,  který  Holešov  tvoří  pro  okolní  obce).

Očekává  se,  že  dopravní  situace  bude  příznivější  po  vybudování  plánované

dálnice D49, která bude současně tvořit obchvat města.

• Nízký přírůstek obyvatel.

Příležitosti:

• Vývoj cestovního ruchu a turistiky.

• Hospodářský a územní rozvoj vzhledem k dobré dopravní dostupnosti.

• Zvýšení atraktivnosti pro nové obyvatele.

Hrozby:

• Demografický vývoj (průměrný věk v roce 2015  byl 43,3 let), odchod obyvatel.

• Omezení územního rozvoje.

• Odchod nebo zánik drobných podnikatelů. [28]

Ze  SWOT  analýzy  vyplývá,  že  město  má  problém  s  demografickým  vývojem,

zhoršenou kvalitou  ovzduší  a  dopravní  přetížeností  centra.  Zlepšení  demografického

vývoje je možné podpořit např. připraveností ploch po bytovou výstavbu, zejména pro

bydlení  v  rodinných  domech,  případně  výstavbou  bytových  domů  a  dále  pak

pracovními příležitostmi. Zkvalitnění veřejných služeb by  mohlo zvýšit atraktivitu pro

stávající  i  potencionálně  nové obyvatele.  Zvýšení  kvality  služeb v oblasti  hromadné

dopravy by mohlo přispět ke snížení počtu aut v centru, zvýšení atraktivity města pro

nové i stávající obyvatele a k podpoře cestovní ruchu. Investice v oblasti dopravy by

měly  také  přinést  pozitivní  efekt  na  kvalitu  ovzduší  a  bezpečnost.  Zmíněné  efekty

přispívají  k  naplnění  cílů  stanovených  v  Integrovaném  regionálním  operačním

programu.
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7 PROJEKT – DOPRAVNÍ TERMINÁL HOLEŠOV

Číslo programu: 06

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_029

Název výzvy: 24. výzva IROP – Výstavba  a modernizace

Název projektu: Dopravní terminál Holešov

Předpokládané datum zahájení: 1.6.2016

Předpokládané datum ukončení: 31.12.2018

Jiné peněžní příjmy: Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

Příjmy dle čl. 61. obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Realizace zadávacích řízení na projektu: ANO

Veřejná podpora: ANO

Režim financování: Ex-post [26]

Obr. 10: Nový dopravní terminál Holešov

38



Jak již bylo zmíněno ve SWOT analýze Holešova, jedna ze slabých stránek města je

dopravně přetížené centrum obce. Pozitivní efekt na tento problém má právě výstavba

dopravního terminálu.  Terminál  se nachází  blízko centra  a místních škol,  proto jeho

rekonstrukce  může  přispět  ke  zvýšení  počtu  cestujících,  kteří  by  jinak  cestovali

osobními vozy.

Předmětem projektu  je  výstavba nového autobusového terminálu  jehož  součástí  je  i

výstavba parkovacích ploch. Projekt řeší i úpravu přiléhající křižovatky silnice II. třídy.

V těsné blízkosti autobusového nádraží se nachází i vlakové nádraží. Nové parkovací

plochy budou tedy sdílet obě nádraží. Původní autobusové nádraží bylo zbudováno v

50.  letech  20.  století.  Mělo  tři  nástupiště  s  deseti  zastávkami,  z  nichž  pouze  jedno

nástupiště bylo zastřešeno. Součástí nádraží byly čtyři stání pro čekající autobusy. Nově

jsou vybudována dvě zastřešená nástupiště se sedmi zastávkami a tři stání pro čekající

autobusy.  Zastřešení  je  prodlouženo  až  k  budově  vlakového  nádraží  pro  komfortní

přechod cestujících.   Výstavba dopravního terminálu byla zahájena  v březnu 2018 a

ukončena v polovině října 2018, jednalo se o jednoetapovou akci.  Z důvodů splnění

podmínek dotace byly součástí projektu další aktivity (např. autorský dozor, zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prozatimní dopravní značení, povinná publicita).

Projekt byl realizován na pozemcích ve vlastnictví města Holešova a Zlínského kraje.

[26]

7.1 Nedostatky stávajícího stavu

Autobusová  doprava  v  Holešově  je  mimo  dálkové  a  turistické  spoje  využívána

především k regionálním spojům v rámci Zlínského kraje.  Je důležitým dopravním

prostředkem pro žáky dojíždějící  do místních škol,  ale i  pro občany dojíždějící  za

prací.  Jeho  technický  stav  byl  již  nevyhovující  a  neodpovídal  ani  současným

požadavkům  na  kvalitu  cestování.  Údržba  a  opravy  původního  nádraží  by  byly

finančně neefektivní. Asfaltový povrch vykazoval značné defekty, parkovací plochy

měly  malou  kapacitu  a  byly  pouze  zpevněné  štěrkem.  Ve  špatném  stavu  byla  i

kanalizace.  Dále  chyběly  bezbariérové  přístupy a  bezpečnostní  prvky pro  osoby s

různým  handicapem,  nebo  dostatečné  vybavení  v  podobě  laviček  a  odpadkových

košů. Nevyhovovalo také rostoucí intenzitě dopravy ve městě. Z estetického hlediska

bylo nádraží nevzhledné. [26]
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7.2 Cíle projektu

K hlavním přínosům projektu patří: 

• zlepšení  bezpečnosti  chodců  a  celkově  dopravy,  zajištění  bezbariérových

přístupů 

• rozšíření počtu parkovacích míst

• zlepšení kvality a rozvoj autobusové obsluhy

• odstranění  technických  nedostatků  –  kanalizace  a  odvod  dešťových  srážek,

asfaltový povrch, nevyhovující stav chodníků a nástupišť

• zvýšení atraktivnosti obce pro místní obyvatele a návštěvníky

• zlepšení místní vybavenosti a tím přispění ke zvýšení kvality života v obci [26]

V  tabulce  6.  jsou  uvedeny  hodnoty  výstupů  projektu.  Předpokládaný  počet

přepravených  osob,  vypočtený  pomocí  koeficientu  určeného  zpracovatelem  Studie

proveditelnosti, je po rekonstrukci nádraží 602 658. Indikátor není pro udělení dotace

závazný.

Tab. 6: Indikátory výstupu [26]
Výchozí hodnota Cílová hodnota

Terminály 0 1

Počet přepravených osob za
rok

573 960 602 658

Parkovací místa - 
automobily

0 12

Parkovací místa – jízdní 
kola

0 24

7.3 Technické a technologické řešení

Projekt byl rozdělen na následující objekty (hlavní aktivity projektu):

• SO101 Křižovatka s II/438 napojení silnice III/43822 a výjezd z autobusového

terminálu. Tento objekt nepatří do způsobilých výdajů.

• SO102 Komunikace III/43822 - úprava stávající silnice s okolním prostranstvím.

Patří sem i přilehlé parkoviště.
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• SO103 Autobusový terminál - tvořen dvěmi jednosměrnými nástupišti se sedmi

zastávkami.

• SO401 Veřejné osvětlení - je řešeno pomocí čtyř sloupů s led svítidly.

• SO402 Informační systém - obsahuje připojení informační tabule s přehledem

autobusových a vlakových spojů.

• SO701 Zastřešení autobusového terminálu. Jde o sloupovou konstrukci s roztečí

sloupů  8m.  Střešní  plášť  je  tvořen  sendvičovými  střešními  panely  a  sklem.

Nejmenší volná výška nad vozovkou je 4,2m a nad chodníkem 3,8m. Je zde

přiřazena také boční zástěna ze skla a dřevěného obkladu. [26]
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8 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Následující kapitola se zabývá financováním projektu dopravního terminálu v Holešově.

Nejprve  je  uvedeno  financování  projektu  z  žádosti  o  dotaci.  Následuje  přehled

skutečných nákladů projektu a srovnání plánovaných a skutečných nákladů investice. V

závěru  kapitoly  jsou  uvedeny  alternativy  financování  (pokud  by  nebyla  přidělena

dotace).

8.1 Financování projektu z žádosti o dotaci

Celkové náklady: 29 267 256, 83 Kč

Výše dotace z EU: 24 019 956,42 Kč

Finance ze státního rozpočtu: 1 412 938,61 Kč

Finance z rozpočtu obce:  3 834 361,79 Kč

Podmínkou udělění dotace byl minimální podíl 85 % způsobilých výdajů, tzn. že, 85 %

výdajů bylo nutno vynaložit na hlavní aktivity projektu. Minimální hodnota celkových

způsobilých výdajů dosahuje 5 000 000 Kč a maximalní hodnota 50 000 000 Kč. Typ

financování je ex-post, tedy zpětné financování. Projekt výstavby dopravního terminálu

ve  městě  Holešov  splnil  minimální  podíl  způsobilých  výdajů.  Splnil  i  minimální  a

maximální hodnotu celkových způsobilých výdajů. Následující rozpočet byl vytvořen v

programu MS2014+. [29]
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Tab. 7: Rozvržení výdajů projektu [29]
Kód Název Částka celkem

1 Celkové výdaje 29 267 256, 83

1.1 Celkové způsobilé výdaje 28 258 772, 27

1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 28 087 522, 27

1.1.1.1 Stavební práce 28 087 522, 27

1.1.1.1.1 Nákup pozemků a staveb 0, 00

1.1.1.1.2 Stavby 27 393 022, 27

1.1.1.1.2.1 Stavby - hlavní aktivita 27 393 022, 27

1.1.1.1.2.2 Stavby – vedlejší aktivita 0, 00

1.1.1.1.3 Zabezpečení výstavby 150 000, 00

1.1.1.1.4 Projektová dokumentace 544 500, 00

1.1.1.2 Pořízení majetku 0, 00

1.1.1.3 Publicita projektu 0, 00

1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 171 250, 00

1.1.2.1 Nákupy služeb 151 250, 00

1.1.2.1.1 Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s 
realizací projektu

151 250, 00

1.1.2.2 Publicita projektu 20 000, 00

1.1.2.2.1 Povinná publicita 20 000, 00

1.1.2.3 Stavební práce 0, 00

1.1.2.3.1 Zabezpečení výstavby 0, 00

1.1.2.3.2 Projektová dokumentace 0, 00

1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 1 008 484, 56

Výdaje  na  celý  projekt  jsou  29  267  256,  83  Kč.  Celkové  způsobilé  výdaje  tvoří

28  258 772,  27  Kč.  Z  toho jsou 28 087 522,  27  Kč investiční  způsobilé  výdaje  a

171 250, 00 Kč neinvestiční  způsobilé výdaje.  Nezpůsobilý výdaj představuje SO01

Křižovatka s II/438 a činí 1 008 484, 56 Kč. Následující tabulka udává přehled výdajů

za  pořízení  dlouhodobého  investičního  majetku  pořízeného  při  realizaci  projektu

(včetně nezpůsobilého výdaje). Celková cena za stavební práce je 28 401 506, 82 Kč

včetně DPH.
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Tab. 8: Dlouhodobý investiční majetek pořízený při realizaci projektu [26]

Druh Položka v rozpočtu
Cena v Kč

Bez DPH DPH S DPH

Stavební práce SO 101 Křižovatka s 
II/438 – nezpůsobilý 
výdaj

833 458, 31 175 026, 25 1 008 484, 56

Stavební práce SO 102 Komunikace 
III/43822

2 147 348, 68 450 943, 22 2 598 291, 90

Stavební práce SO 103 Autobusový 
terminál

3 942 205, 06 827 863, 06 4 770 068, 12

Stavební práce SO 401 Veřejné osvětlení 241 132, 74 50 637, 88 291 770, 62

Stavební práce SO 402 Informační 
systém

1 193 000, 00 250 530, 00 1 443 530, 00

Stavební práce SO 701 Zastřešení 
autobusového terminálu

15 115 174, 90 3 174 186, 73 18 289 361, 63

Celkové 
náklady 
projektu

- 23 472 319, 69 4 929 187, 13 28 401 506, 82

8.2 Výběrové řízení na zhotovitele projektu

Zadavatelem  výběrového  řízení  na  zhotovitele  dopravního  terminálu  bylo  město

Holešov. Jednalo se o zjednodušené podlimitní řízení. Veřejná zakázka byla zahájena

dnem  11.  12.  2017.  Lhůta  pro  podávání  nabídek  skončila  dne  10.  1.  2018.  Do

výběrového řízení se přihlásili tito uchazeči:

• FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

• Společnost STRABAG a.s. se společníky mmccité+ ,a.s., a construction cité+,

a.s.

• IMOS Brno a.s. [30]

Společnost  IMOS  Brno  a.s.  byla  z  řízení  vyloučena,  jelikož  nepodala  zdůvodnění

mimořádně  nízké  nabídkové  ceny  (dle  §113  ods.  6  Zákona  o  zadávání  veřejných

zakázek). [31]

Výběrové řízení na realizaci projektu vyhrála firma STRABAG a.s. s nabídkovou cenou

27 849 215,40 Kč (bez DPH). Hodnotící komise shledala nabídku jako  ekonomicky

nejvýhodnější  a  podle  zadávacích  podmínek  úplnou.  Společnost  FIRESTA  Fišer,

rekonstrukce, stavby a.s. předložila nabídku v hodnotě 27 999 640, 42 Kč. [32]
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8.3 Skutečné náklady na projekt

Následující tabulka udává skutečné realizační náklady na investiční akci dle smlouvy  o

dílo. Oproti nákladům uvedených v žádosti o dotaci (která byla zpracována dříve) se liší

o 5 276 043,81 Kč. V ceně stavebních prací je započtená i povinná publicita projektu ve

výši  22  534,00  Kč.  Náklady,  které  zde  nejsou  uvedeny,  jsou  pořízení  projektové

dokumentace,   zabezpečení  výstavby a pořízení  služeb bezprostředně souvisejících s

realizací projektu.

Tab. 9: Rozpočet dle SoD [33]

Stavební objekty Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO001 Zařízení staveniště 593 530, 00 124 641, 30 718 171, 30

SO101 Křižovatka s II/438 871259, 97 182 964, 59 1 054 224, 56

SO102 Komunikace III/43822 2 360 786, 83 495 765, 23 2 856 552, 06

SO103 Autobusový terminál 4 697 012, 02 986 372, 52 5 683 384, 54

SO401 Veřejné osvětlení 377 293, 42 79 231, 62 456 525, 04

SO402 Informační systém 1 298 630, 00 272 712, 30 1 571 342, 30

SO701 Zastřešení 
autobusového 
terminálu

17 650 703, 16 3 706 647, 66 21 357 350, 82

Cena celkem 27 849 215, 40 5 848 335, 23 33 697 550, 63

8.3.1  Vícepráce a méněpráce

Při realizaci projektu se vyskytly komplikace, které se v konečné ceně díla projevily

jako vícepráce a méněpráce. Vícepráce a méněpráce se týkaly těchto bodů:

• Během prací bylo zjištěno, že kanalizace uvedená ve výkresech neexistuje a 

zárověň byla nalezena jiná, zchátralá.

• V projektové dokumentaci nebylo uvedeno vedení bývalého primárního 

tepelného kanálu.

• Přeložení kanalizační přípojky pro budovu Českých drah.

• Uložení nadzemního vedení NN do země.

• Výměna informačních tabulí za menší.

• Mobilní WC pro řidiče, úpravy stánku s "občerstvením", kamerový systém.
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• Nenaprojektované činnosti: uzemnění konstrukce zastřešení, některé výkopy a 

obrubníky, přesunutí informační tabule. [34]

Obě smluvní strany se dohodly na změně sjednané ceny za dílo (původní cena 27 849

215,40 Kč). Cena víceprací je 2 452 400 Kč. S těmito vícenáklady celkové výdaje na

stavební objekty činí 30 301 615,40 Kč (bez DPH) a s DPH 36 664 954,63 Kč. Dotace

pokryje téměř 90 % nákladů projektu, ale z původního rozpočtu. Díky finanční rezervě

z přebytkových rozpočtů minulých let, pro město nebude problémem uhradit navýšené

náklady. [34]

Tab. 10: Konečné náklady [33]
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Původní cena 27 849 215, 40 5 848 335, 23 33 697 550, 63

Náklady na
vícepráce

2 452 400, 00 515 004, 00 2 967 404, 00

Konečná cena 30 301 615, 40 6 363 339, 23 36 664 954, 63

V následující tabulce je uvedeno srovnání plánovaných nákladů (z žádosti o dotaci) a

skutečných  nákladů.  Zabezpečení  výstavby  zahrnuje  náklady  na  autorský  dozor  a

zajištění  BOZP.  Způsobilé  výdaje  neinvestiční  obsahují  nákupy  služeb  a  publicitu

projektu  (ve skutečnosti  je  publicita  zahrnutá  ve  stavebních  pracech,  částka  63 500

odpovídá tedy jen nákupu služeb).

Tab. 11: Závěrečný přehled v Kč
Z žádosti o dotaci Skutečnost

I. Celkové náklady 29 267 256, 83 37 407 289, 63

    1. Stavební práce 28 401 506, 83 36 664 954, 63

    2. Zabezpečení výstavby 150 000, 00 76 835, 00

    3. Projektová dokumentace 544 500, 00 544 500, 00

    4. Způsobilé výdaje neinvestiční 171 250, 00 121 000, 00

II. Výše dotace z EU 24 019 956, 42 24 019 956, 42

III. Finance ze státního rozpočtu 1 412 938, 61 1 412 938, 61

IV. Finance z rozpočtu obce 3 834 361, 79 11 974 394, 60

Vzhledem k hospodaření města (viz podkapitola 6.1 Rozpočet města) se zastupitelstvo 
rozhodlo že, 11 974 394, 60 Kč uhradí z rezervy města.
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8.4 Alternativy financování projektu

V případě, že by město Holešov nemohlo investici financovat pomocí dotace, zřejmě by

pro  financování  využilo  kombinaci  úvěru  a  rezervy  města  (přebytků  rozpočtů  z

minulých let). Následuje přehled možných alternativních variant financování investice.

Úroková sazba je stanovena z průměru sazby 1M PRIBOR za období březen 2018 –

únor 2019 ( = 1,355 %),  k ní je pak přičteno navýšení 0,74 % p. a.. Výsledný roční úrok

má tedy hodnotu 2, 095 %. Průměr je vytvořen z období březen 2018 – únor 2019 na

základě předpokladu, že by úvěr byl pořízen v březnu 2018 (stavební práce na projektu

byly zahájeny v březnu 2018). Ve všech třech variantách je počítáno s délkou splácení 5

let. V každé alternativě je uvedeno splácení s konstantním úmorem a splácení anuitou.

Anuita je stanovena dle vzorce (2):

A=
(1+r )n∗r
(1+r)n−1

∗D        (2)

kde:

r.....úroková sazba

n.....počet let splácení úvěru

D.....hodnota počátečního dluhu

8.4.1 Financování 68 % úvěrem

V první  variantě  alternativ  financování  investice  je  popsána  možnost,  kdy je  68  %

investice hrazeno pomocí úvěru. Toto procento (částka 25 432 895, 03 Kč) přadstavuje

velikost  dotace.  Úvěr  v  tomto  případě  tedy  nahrazuje  dotaci.  Zbytek  investice

(11 974 394, 60 Kč) by bylo hrazeno z rezervy města.  V tabulce 12: Přehled k 68%

financování úvěrem je uvedena úroková sazba, výše úroku, výše úvěru a doba splácení. 

Tab. 12: Přehled k 68% financování úvěrem
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68% financování úvěrem:
1M PRIBOTR + 0,74% p.a.

2,095 %
Náklady investice celkem:
Úvěr:
Doba splácení (roky): 5

Úroková 
sazba:

37 407 289,63
25 432 895,03



V tabulce  13.  Konstantní  úmor  při  68% financování  úvěrem je  popsáno  splácení  s

konstantním úmorem. Celkový zaplacený úrok je 1 598 457, 45 Kč.

Tab. 13: Konstantní úmor při 68% financování úvěrem

Tabulka  14.  Anuita  při  68% financování  úvěrem uvádí  splácení  pomocí  anuity.  Při

splácení  úvěru  pomocí  anuity  jsou  úroky vyšší  o  22  090,37 Kč  než  při  splácení  s

konstantním úmorem. Z tohoto pohledu je varianta popsaná v tabulce 13 výhodnější. 

Tab. 14: Anuita při 68% financování úvěrem

Město by na základě rozpočtů uvedených v kapitole 6. Charakteristika města Holešov

zvládlo splátky úvěru. Při této variantě financování by vzrostly roční výdaje města a

mohlo by dojít k omezení jiných aktivit a investic, a tedy i ke zpomalení rozvoje města.

Jestliže by většinu investice financoval úvěr, je možné, že by došlo k přeorganizování

investičních priorit města – výstavba dopravního terminálu by mohla být odsunuta do

budoucích let. 
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rok úmor úrok anuita

2018
2019
2020
2021
2022
2023 0,00

Celkem:

dluh na konci 
roku

4 064 891,18 444 015,96 4 508 907,14 21 368 003,85
4 963 028,89 447 659,68 5 410 688,57 16 404 974,96
5 067 004,34 343 684,23 5 410 688,57 11 337 970,61
5 173 158,09 237 530,48 5 410 688,57 6 164 812,53
5 281 535,75 129 152,82 5 410 688,57 883 276,78

883 276,78 18 504,65 901 781,43
1 620 547,82

rok úmor úrok úmor + úrok

2018
2019
2020
2021
2022
2023 0,00

Celkem:

dluh na konci 
roku

4 238 815,84 444 015,96 4 682 831,80 21 194 079,19
5 086 579,01 444 015,96 5 530 594,97 16 107 500,19
5 086 579,01 337 452,13 5 424 031,13 11 020 921,18
5 086 579,01 230 888,30 5 317 467,30 5 934 342,17
5 086 579,01 124 324,47 5 210 903,47 847 763,17

847 763,17 17 760,64 865 523,81
1 598 457,45



8.4.2 Financování 50 % úvěrem

V  další  alternativě  financování  investice  je  popsána  situace,  kdy  je  investice

financována z 50 % úvěrem a z 50 % z rezervy města. V tabulce 15. je uveden přehled

k 50% financování úvěrem.

Tab. 15: Přehled k 50% financování úvěrem

Následující tabulka popisuje splácení úvěru při konstantním úmoru. Zaplacené úroky při

konstantním úmoru činí 1 175 524, 08 Kč.

Tab. 16: Konstantní úmor při 50% financování úvěrem

Tabulka 17. uvádí splácení úvěru pomocí anuity. Rozdíl mezi úrokem zaplaceným při

konstantním úmoru a při splácení pomocí anuity je 16 245,51 Kč. Zaplacený úrok při

anuitním splácení je 1 191 769, 59 Kč.
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50% financování úvěrem:
1M PRIBOTR + 0,74% p.a.

2,095 %
Náklady investice celkem:
Úvěr:
Doba splácení (roky): 5

Úroková 
sazba:

37 407 289,63
18 703 644,82

rok úmor úrok úmor + úrok

2018
2019
2020
2021
2022
2023 0,00

Celkem:

dluh na konci 
roku

3 117 274,14 326 534,47 3 443 808,60 15 586 370,68
3 740 728,96 326 534,47 4 067 263,43 11 845 641,72
3 740 728,96 248 166,19 3 988 895,16 8 104 912,75
3 740 728,96 169 797,92 3 910 526,89 4 364 183,79
3 740 728,96 91 429,65 3 832 158,61 623 454,83

623 454,83 13 061,38 636 516,21
1 175 524,08



Tab. 17: Anuita při 50% financování úvěrem

Pokud  by  město  Holešov  nezískalo  dotaci,  je  tato  varianta  způsobu  financování  (z

uvedených možností) zřejmě nejvýhodnější. Splátky úvěru by nepředstavovaly velkou

zátěž pro rozpočet a zároveň by nevznikl příliš markantní zásah do rezerv města.

8.4.3 Financování 32 % úvěrem

V tabulce 18. je opět uveden přehled úvěru. V této variantě je počítáno, že by si město
Holešov pořídilo úvěr ve výši 11 974 394,60 Kč.

Tab. 18: Přehled k 32% financování úvěrem

Tabulka 19. Konstantní úmor při 32% financování úvěrem popisuje splácení úvěru při 
konstantním úmoru. Výška zaplacených úroků je 752 590,70 Kč.

Tab. 19.: Konstantní úmor při 32% financování úvěrem
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32% financování úvěrem:
1M PRIBOTR + 0,74% p.a.

2,095 %
Náklady investice celkem:
Úvěr:
Doba splácení (roky): 5

Úroková 
sazba:

37 407 289,63
11 974 394,60

rok úmor úrok úmor + úrok

2018
2019
2020
2021
2022
2023 0,00

Celkem:

dluh na konci 
roku

1 995 732,43 209 052,97 2 204 785,41 9 978 662,17
2 394 878,92 209 052,97 2 603 931,89 7 583 783,25
2 394 878,92 158 880,26 2 553 759,18 5 188 904,33
2 394 878,92 108 707,55 2 503 586,47 2 794 025,41
2 394 878,92 58 534,83 2 453 413,75 399 146,49

399 146,49 8 362,12 407 508,61
752 590,70

rok úmor úrok anuita

2018
2019
2020
2021
2022
2023 0,00

Celkem:

dluh na konci 
roku

2 989 367,93 326 534,47 3 315 902,40 15 714 276,88
3 649 868,78 329 214,10 3 979 082,88 12 064 408,10
3 726 333,53 252 749,35 3 979 082,88 8 338 074,57
3 804 400,22 174 682,66 3 979 082,88 4 533 674,35
3 884 102,40 94 980,48 3 979 082,88 649 571,95

649 571,95 13 608,53 663 180,48
1 191 769,59



Zaplacené úroky při splácení pomocí anuity činí 762 991, 36 Kč. Rozdíl mezi úrokem 
zaplaceným při konstantním úmoru a při splácení pomocí anuity je 10 400, 66  Kč.

Tab. 20: Anuita při 32% financování úvěrem

Varianta A:

Varianta financování investice z 32 % úvěrem a z 68 % rezervou města je výhodná z

pohledu zaplacených úroků. V rámci uvedených variant ale představuje největší zásah

do rezerv (25 432895,03 Kč). Tato varianta má poukázat především na to, že zvyšování

podílu rezervy na financování investice by mohlo představovat riziko vzhledem k tomu,

že z rezervy jsou hrazeny i schodky rozpočtu. Zřejmě by také došlo k omezení jiných

investic.  Mezi  plánované  investice  patří  např.  rekonstrukce  krytého  bazénu

(předpokládaná hodnota investice 50 mil. Kč), vybudování dětského dopravního hřiště

(předpokládaná  hodnota  investice  10 mil.  Kč),  vybudování  vodovodu v místní  části

Količín (předpokládaná hodnota investice 27 mil. Kč), nebo rekonstrukce a digitalizace

kina  (předpokládaná  hodnota  investice  50  mil.  Kč)  a  další.  Tato  varianta  je  málo

pravděpodobná.

Varianta B:

Další variantou by mohla být úvaha, že dotace na tento projekt byla udělena a náklady

vzniklé městu (11 974 394,60 Kč) by pokrýval úvěr. Vzhledem k hospodaření města

(viz podkapitola 6.1 Rozpočet města) by, ale tato varianta byla nepravděpodobná. 
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rok úmor úrok anuita

2018
2019
2020
2021
2022
2023 0,00

Celkem:

dluh na konci 
roku

1 913 844,69 209 052,97 2 122 897,66 10 060 549,91
2 336 708,67 210 768,52 2 547 477,19 7 723 841,24
2 385 662,72 161 814,47 2 547 477,19 5 338 178,53
2 435 642,35 111 834,84 2 547 477,19 2 902 536,17
2 486 669,06 60 808,13 2 547 477,19 415 867,12

415 867,12 8 712,42 424 579,53
762 991,36



9 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU

Následující  kapitola obsahuje zhodnocení projektu z pohledu městských financí,  cílů

Integrovaného operačního programu a názoru osob, kterých se rekonstrukce týká.

Tabulka 21. Závěrečný přehled udává shrnutí celkových nákladů vzniklých městu při

různých typech financování investice. Náklady města za investici při využití dotací jsou

ve srovnání s ostatními variantami velmi výhodné. Město Holešov má i pro budoucí léta

řadu nákladných investic. Pokud by celou rekonstrukci dopravního terminálu muselo

financovat město samo, zřejmě by se omezily investice do jiných oblastí a to by brzdilo

jeho rozvoj.

Tab. 21: Závěrečný přehled

Jako nejvýhodnější varianta z alternativ financování se jeví financování 50% úvěrem.

Splátky úvěru by pro město nepředstavovaly velkou zátěž a i zásah do rezervy města by

byl optimální.

Následující  obrázek je přehledem celkových ročních nákladů města na úvěr v letech

2018 – 2023. Obsahuje různé typy financování investice (68%, 50% a 32% úvěrem) a

jejich  režimy  splácení  (s  konstantním  úmorem,  s  anuitou).  Jako  zbytek  financí  pro

projekt je uvažována rezerva města v různé výši (dle úvěru).
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Typ financování
Náklady na investici celkem

Konstantní úmor Anuita
68% úvěrem
50% úvěrem

32% úvěrem (varianta A)
Náklady města s dotací

Hodnota investice

39 005 747,08 39 027 837,45
38 582 813,71 38 599 059,22
38 159 880,33 36 686 175,16

11 974 394,60
37 407 289,63



Obr. 11: Přehled nákladů města na úvěr v letech 2018 – 2023

Vybudováním  nového  dopravního  terminálu  byly  vyřešeny  především  technické

nedostatky původního nádraží (špatný stav kanalizace, asfaltového povrchu a mobiliáře,

chybějící bezbariérové přístupy a prvky pro osoby s handicapem, zastřešení). V rámci

rekonstrukce byla vytvořena i nová parkovací místa pro automobily a jízdní kola, které

jsou  pro  nádraží  nezbytností,  ale  na  původním  nádraží  chyběly.  Konkrétně  byl

vybudován 1 dopravní terminál, 12 nových parkovacích míst a 46 stání pro kola (dle

původní dokumentace mělo být pouze 24 stání pro kola). Počet přepravených osob je

pro udělění dotace podpůrný indikátor, nikoliv závazný. Fotodokumentace z realizace a

hmotnými výstupy projektu je uvedena v příloze této práce.

Nový dopravní  terminál  v  Holešově  přispívá  jednak  k  naplňování  cílů  stanovených

Evropskou unií a zároveň zlepšuje podmínky cestování veřejnou dopravou pro místní

obyvatele,  ale  i  pro  návštěvníky.  Konkrétně  dopravní  terminál  přispívá  ke  zvýšení

bezpečnosti  a  zabezpečuje  bezbariérovost  a  dostupnost  zaměstnání  a  vzdělání.  Lze

předpokládat pozitivní dopad týkající se navýšení počtu cestujících využívající veřejnou

dopravu a omezování negativních enviromentálních dopadů. Pozitivní dopad na životní

prostředí  lze  viděl  v  omezování  cestujících  využívající  osobní  automobily,  které  se

podílí na znečišťování ovzduší, spotřebě neobnovitelných zdrojů, nebo produkci hluku a

vibrací.  Zkvalitňováním  občanské  vybavenosti  dochází  také  k  posilování

konkurenceschopnosti regionu. To znamená, že region se stává atraktivnější pro nové i
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stávající  obyvatele,  podnikatele  apod.  Může  také  mít  pozitivní  efekt   na  problém

dopravní přetíženosti centra města.

Pro  zhodnocení  nehmotných  výstupů  projektu  byla  zpracovatelkou  této  bakalářské

práce provedena anketa mezi místními obyvateli a lidmi, kteří do Holešova dojíždějí za

prací,  školou apod.  Jednalo se tedy o laickou veřejnost,  která  nebyla  obeznámena s

podrobnostmi  projektu  dopravního  terminálu.  Záměrem ankety  bylo  zjistit  vnímání

projektu veřejností. Anketu tvořilo sedm otázek (vzor ankety je uveden v příloze A) a

byla pořízena ve městě Holešov. Zůčastnilo se jí 63 respondentů, z nichž více než 90 %

využívá veřejnou dopravu alespoň občas. Z 63 zúčastněných bylo 24 obyvatel Holešova

a 39 dojíždějících. 

90,5 % dotázaných si  myslí,  že  nové autobusové nádraží  zlepšuje estetické vnímání

města. Tento výsledek je velmi příznivý vzhledem k tomu, že cílem projektu bylo také

zvýšení atraktivnosti obce pro místní obyvatele a návštěvníky. V anketě se objevil také

ojedinělý  názor,  že autobusové nádraží  příliš  nerespektuje  charakter  okolní  výstavby

(historiská  budova  Gymnázia  a  Odborného  učiliště),  nebo  že  vzhledem neodpovídá

charakteru města Holešov. Jiný názor uvádí, že je podstatnější funkčnost než vzhled.   

Dále z ankety vyplynulo, že 81 %  respondentů vnímá investici jako účelnou, tedy, že

prostředky byly použity "na správném místě". 

Následující  graf  zobrazuje  názor  na  to,  zda  vybavení  nového autobusového nádraží

přispívá ke kvalitnějšímu cestování veřejnou dopravou. Vybavením byl myšlen mobiliář

(lavečky, koše, stojany pro kola, bezbariérovost, informační systém a zastřešení). Je to

jedna z hlavních otázek v anketě, jelikož cílem projektu bylo mimo jiné zlepšení kvality

autobusové obsluhy a zlepšení  místní  vybavenosti  a  tím přispění  ke zvýšení  kvality

života v obci,  proto je pro názornost zpracována v grafu.
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Obr. 12: Anketa – otázka vybavenosti
Jedním z cílů projektu bylo i zlepšení bezpečnosti chodců a celkově dopravy. Proto další

významný dotaz směřoval na otázku bezpečnosti.  V následujícím grafu je znázorněno,

že 31 respondentů považuje  nové nádraží  za bezpečnější  ve vztahu k provozu a 32

zúčastněných  tento  názor  nesdílí.  Dopravní  terminál  byl  navržen  a  proveden  podle

platných předpisů a norem. Proto odpovídá i  aktuálním požadavkům na bezpečnost.

Výsledky ankety vycházejí ze subjektivních pocitů respondentů.

Obr. 13: Anketa – otázka bezpečnosti
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ANO
NE
 



Podle  poslední  otázky  ankety  si  55,6  %  dotázaných  myslí,  že  kvalitnější  veřejná

doprava  může  přispět  k  omezování  individuální  automobilové  dopravy.  Na  základě

tohoto výsledku lze vidět smysl ve zkvalitňování služeb v oblasti veřejné dopravy.

Z  výsledků  ankety  vyplývá  pozitivní  ohlas  veřejnosti  na  nový  dopravní  terminál  v

Holešově.  Kladně je  hodnocen zejména vzhled a vybavenost.  Většina dotázaných si

také  myslí,  že  finanční  prostředky  byly  použity  "na  správném  místě".  Lze  tedy

předpokládat,  že  dotazovaná  veřejnost  v  rekonstrukci  vidí  smysl.  Hodnocení

nehmotných výstupů projektu je možné na základě ankety hodnotit jako kladné. Vzor

ankety je uveden v příloze A této práce.
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10 ZÁVĚR

Bakalářská práce se zabývá tématem  strategického rozvoje území v kontextu politiky

Evropské  unie.  V  teoretické  části  je  představena  problematika  investic  a  jejich

financování,  především  pak  investic  veřejných.  Dále  je  zde  popsáno  hospodaření

municipalit  a základní  charakteristika  regionálního rozvoje.  Závěr  teoretické  části  se

zabývá evropskými dotacemi. Praktická část je zaměřena na konkrétní projekt výstavby

autobusového terminálu ve městě Holešov.

V úvodu praktické části je popsáno místo realizace projektu – město Holešov, včetně

jeho SWOT analýzy a  rozpočtů za období  2014 -  2020. Další  kapitola  je  věnována

představení  projektu.  Jak již  bylo řečeno,  jedná  se o dopravní  terminál  (autobusové

nádraží). Původní nádraží bylo v nevyhovujícím technické stavu a nesplňovalo současné

požadavky na kvalitu cestování.

Projekt  dopravního  terminálu  přispívá  k  naplnění  cílů  stanovených  v  Integrovaném

regionálním  operačním  programu.  Podílí  se  zejména  na  budování  bezpečné  a

bezbariérové  dopravy ve prospěch  udržitelných forem dopravy.  Jelikož se dopravní

terminál nachází u centra města, má i pozitivní dopad na estetické vnímání Holešova.

Vzhledem k alternativám financování, které jsou uvedeny výše, je jasné, že poskytnutá

dotace na projekt je pro město Holešov výhodou. Díky úspoře finančních prostředků

může  investovat  do  dalších  projektů  a  tím  zrychlit  rozvoj  města  a  posilovat  svoji

konkurenceschopnost.

V závěrečném zhodnocení investice je uvedena anketa, která měla za cíl uvést názory

obyvatel  a  uživatelů  nádraží  v  Holešově.  Na základě  provedené  ankety  lze  řící,  že

rekonstrukce dopravního terminálu má u veřejnosti, na kterou má projekt vliv, pozitivní

ohlas.  Dále  lze  z  ankety  usoudit,  že  přispívá  ke  kvalitě  veřejné  dopravy a  zlepšuje

estetický  náhled  na  město  Holešov.  Většina  dotázaných  si  také  myslí,  že  finanční

prostředky byly použity "na správném místě".
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