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ABSTRAKT  

Bakalářská práce popisuje financování investičních činností v obcích. Zabývá se veřejnou 

správu ČR, možnými zdroji financování včetně dotačních programů České republiky a 

Evropské unie. Rozebírá finanční situaci konkrétní obce. Cílem práce je zhodnocení 

investičního projektu v obci, jeho financování a analýza dalšího možného způsobu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Veřejná správa, financování, vlastní zdroje, cizí zdroje, fondy Evropské unie, dotace, 

investiční projekt, městys 

 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis describes the financing of investment activities in municipalities. It 

deals with the public administration of the Czech Republic, possible resources of 

financing, including grant programs of the Czech Republic and the European Union. It 

analyzes the financial situation of a particular municipality. The aim of the thesis is to 

evaluate the investment project in the municipality, its financing and analysis of another 

possible way. 

 

KEYWORDS  

public administration, financing, own resouces, foreign resources, the funds of the 

European Union, grants, investment project, municipality 
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1 Úvod 

Problematika investic je pro obec jako takovou velmi důležitá, jelikož je to hlavní 

ekonomická aktivita obce, která přináší pro její obyvatelstvo a přilehlé okolí různorodé 

užitky a tím zajišťuje lepší podmínky pro život. 

Hlavním cílem této práce je přiblížit čtenáři možnosti financování investičních činností 

obcí v České republice a rozebrání financování konkrétního veřejného projektu v obci 

včetně nastínění dalších možností jeho financování. 

Téma mé bakalářské práce se zabývá hospodařením a rozdělováním finančních 

prostředků obcí pro veřejné účely a na podporu zlepšení kvality života v ovlivňovaných 

oblastech obcí. Tyto finanční prostředky získávají obce jak z veřejných rozpočtů, tak po 

vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 i z dotačních programů. 

Teoretická část práce se zabývá rozdělením a fungováním veřejné správy v České 

republice. Ukáže, jakým způsobem obce v České republice získávají finanční prostředky 

pro investiční činnosti. Přiblíží rozdělení na vlastní zdroje příjmů a cizí zdroje příjmů. 

Tato část se také zaměří na princip dotační politiky České republiky a Evropské unie a 

způsob jakým lze z těchto národních a unijních fondů, za dodržení určitých podmínek, 

čerpat. 

Praktická část se zaměří na obecní rozpočet městyse Osvětimany, ležící na jihovýchodě 

Moravy ve Zlínském kraji. Prozkoumá konkrétní finanční situaci městyse, popíše, jakým 

způsobem městys nakládá se svými finančními prostředky a z jakých zdrojů tyto 

prostředky pro veřejné účely získává. Dále bude zhodnocena konkrétní finanční investice 

do projektu v městyse, její ekonomičnost a další možné způsoby čerpání finančních 

prostředků na tento projekt. 

Cílem této bakalářské práce je přiblížit fungování a rozdělování dotačních programů, 

přiblížit způsob získávání prostředků pro finanční investice obcí, zhodnotit finanční 

hospodárnost a ověřit správnost volby na zainvestování konkrétní investiční činnosti 

městyse Osvětimany. 
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2 Veřejná správa v ČR 

Důležitou součástí státu je veřejná správa, která je zároveň produktem státu a jeho 

nástrojem pro realizaci státní politiky. Tato správa je zároveň nástrojem také pro územní 

samosprávy, které skrze ni realizují municipální a regionální politiku. [1] 

Tato správní činnost je v našem systému vykonávána jak samotným státem, tak danými 

správními orgány (úřady). Zastává tedy řízení záležitostí a služeb ve veřejném sektoru 

jak na místní, tak i na centrální úrovni a je vykonávána ve veřejném zájmu. „Organizační 

uspořádání veřejné správy a obecné zásady její činnosti jsou v demokratických zemích 

zakotveny ústavou a navazujícími zákony.“ [1] 

Organizační (institucionální) definice veřejné správy zní takto: „Souhrn institucí, které 

tuto činnost vykonávají přímo, či zprostředkovaně.“ [1] 

Konkrétní funkční pojetí státní správy může znít jako: „Souhrn záměrných činností, které 

nejsou zákonodárstvím, soudnictvím ani vládou, kterými se realizují rozhodnutí volených 

orgánů, uvádějí se do praxe ustanovení zákonů a podzákonných předpisů, zabezpečují se 

úkoly ve veřejném zájmu a to na úrovni státu i veřejné samosprávy. Jde o spravování, 

službu, organizování, ale i rozhodování a dozor v mezích zákona, v rámci zákonem 

vymezených kompetencí apod.“ [1] 

2.1 Státní správa 

Tato část veřejné správy je vykonávána státem, tedy jeho státními orgány nebo orgány, 

na které stát přenesl vykonávání správy. Ty se nazývají orgány vykonávající státní správu 

v přenesené působnosti. [2] 

Klíčovými ústřední orgány státní správy jsou: 

a) ministerstva 

b) další orgány ústřední státní správy [2] 

Státní správu v přenesené působnosti vykonávají: 

a) Kraje, resp. krajské úřady 

b) Obce s rozšířenou působností, resp. jejich obecní úřady 

c) Obce s pověřeným obecním úřadem 

d) Obce [2] 

Obce a kraje fungují jako nezávislé právní a ekonomické celky, jsou to tzv. veřejnoprávní 

korporace. [1] 

https://managementmania.com/cs/statni-sprava
https://managementmania.com/cs/statni-sprava
https://managementmania.com/cs/statni-sprava
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Ke dni 1. 1. 2020 je v České republice 14 krajů, 6264 obcí a 4 vojenské újezdy, na které 

se nevztahuje zákon o obcích a jsou spravované újezdními řády v čele s důstojníkem 

armády. [3] [1] 

Obrázek 1 – Mapa rozdělení krajů ČR [4] 

2.1.1 Obce 

Obec je základním článkem územní samosprávy, která je realizací práva občanů na vlastní 

samosprávu určitého území menšího, než je stát na základě působnosti určené ústavou a 

příslušnými zákony při vytvoření potřebných ekonomických podmínek. [1] 

Obec jako orgán veřejné správy stále posiluje své postavení ve veřejné správě. Toto je 

výsledek dlouhodobé snahy decentralizace kompetencí a odpovědnosti za neustále větší 

množství veřejných statků ze státu na územní samosprávu. V Evropské chartě místní 

samosprávy je zakořeněno právo obce na svou místní samosprávu. [1] 

Obce mají k plnění tyto funkce: 

a) Vlastní samosprávná funkce – je to tzv. samostatná působnost ve věcech, o 

kterých může nezávisle rozhodovat, toto rozhodování je upraveno zákonem. 

b) Přenesená funkce – přenesená působnost v rámci státní správy, vykonávají ji 

výkonné orgány obcí a jsou podřízeny a kontrolovány orgány státní správy. [1] 

 

http://www.bestestate.cz/vyhledavani/byty/3+kk
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Základními druhy obcí jsou: 

a) Obce 

b) Města 

c) Městys 

d) Statutární města 

e) Hlavní město Praha [1] 

2.1.1.1 Orgány obce a jejich činnost 

Občané obce se na řízení podílí přímo, a to dobrovolnou prací v komisích, účastí na 

veřejných zasedání nebo nepřímo prostřednictvím zvolených zastupitelů, které zvolili do 

zastupitelstva obce. 

a) Zastupitelstvo obce 

Obecní zastupitelstvo je obecní orgán volený kolektivně, ve městech tento orgán 

zastupuje městské zastupitelstvo, v městských částech zastupitelstvo městské části a 

v Praze je to zastupitelstvo hlavního města Prahy. [1] 

Hlavní rozhodovací pravomoci v samostatné působnosti má zastupitelstvo obce, které 

rozhoduje ve všech samosprávných záležitostech mimo ty, o kterých rozhoduje vyšší 

územní samosprávní celek, což je například zastupitelstvo kraje. Do zastupitelstva mohou 

být zvoleni jak zástupci jednotlivých politických stran v obci, tak i nezávislí členové 

nepatřící do žádné politické strany. Volební období členů zastupitelstva trvá vždy 4 roky 

a jsou voleni v komunálních volbách. Takto zvolení zastupitelé dále mezi sebou volí 

členy, kteří dále vytvoří radu obce či města. Jednání obecního zastupitelstva musí 

proběhnout aspoň 4x do roka a je veřejné, což je dáno zákonem. Řídí se předběžně 

schváleným jednacím řádem.  [1] 

Zákon obcích upravuje počet členů zastupitelstva podle počtu obyvatel v dané obci a 

podle velikosti územního obvodu obce. Počet členů viz tabulka níže. [1] 
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Tabulka 1 – Počet členů zastupitelstva [1] 

počet obyvatel obce počet členů zastupitelstva 

do 500 5-9 

501-3 000 7-15 

3 001-10 000 11-25 

10 001-50 000 15-35 

50 001-150 000 25-45 

nad 150 000 35-55 

Zastupitelstvo obce v samostatné působnosti má ve své pravomoci rozhodovat a 

schvalovat například: 

a) program rozvoje územního obvodu obce 

b) rozpočet (rozpočtový výhled) a závěrečný účet obce za uplynulé období, 

rozpočtová opatření 

c) výši osobních a věcných nákladů obecního úřadu, musí přitom respektovat určené 

předpisy 

d) výši odměn starosty a členů zastupitelstva podle příloh k zákonu o státním 

rozpočtu na příslušný rok 

e) přijetí, převzetí, přistoupení nebo poskytnutí půjčky, úvěru, dluhu či záruky 

f) smlouvy o poskytnutí dotace 

g) emisi komunálních obligací 

h) založení, řízení nebo zánik svých organizačních složek, které nemají právní 

subjektivitu 

i) založení obchodní společnosti, u nichž je obec spoluzakladatelem nebo 

zakladatelem 

j) vstup obce do zájmových sdružení právnických osob 

k) vstup nebo výstup obce ze svazku obcí, peněžité i nepeněžité vklady do svazku 

obcí, účast v mezinárodních sdružení 

l) udělení čestného občanství a obecních cen 

m) o nakládání s nemovitým majetkem 

n) obecné závazné vyhlášky [1] 

„V přenesené působnosti schvaluje územně plánovací dokumentaci. Při rozhodování 

musí respektovat ustanovení různých zákonů, zejména zákona o obcích a zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.“ [1] 
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b) Rada obce 

Dalším výkonným orgánem je rada obce, která podléhá zastupitelstvu obce. Co se výkonu 

státní správy týče, tedy v rámci přenesené působnosti, rozhoduje jen v případě, pokud tak 

stanovuje zákon. Rada nesmí mít více členů, než kolik je jedna třetina počtu členů 

zastupitelstva a toto číslo musí být liché, počet může být od 5 do 11 členů. Pokud má 

obec méně než 15 zastupitelů, rada se nevolí. Tento orgán tvoří zejména starosta obce, 

jeho zástupci a ostatní členové, ve větších městech je to primátor, jeho náměstci a další 

členové. Jejich jednání nejsou veřejnosti přístupná. V rámci přenesené působnosti a na 

základě zákona můžou vydávat obecní nařízení. [1] 

c) Starosta a místostarosta 

Starosta je představitelem obce, plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele a 

zastupuje obec navenek. Svou činností se zodpovídá zastupitelstvu obce. Funguje jako 

statutární orgán. Svou funkci zastupuje až do doby zvolení nového starosty. [1] 

Je orgánem, který řídí a svolává schůze jak rady, tak i zastupitelstva. Společně s dalším 

vybraným členem podepisuje usnesení těchto výkonných orgánů obce. Je také pověřen 

zajištěním auditu obecního hospodaření. Má pravomoc na jmenování a odvolání 

tajemníka úřadu. Pokud je starosta nepřítomen, plní jeho funkci místostarosta. [1] 

d) Výbory 

Výbory jsou orgány, které dávají podnět zastupitelstvu obce a kontrolují jeho činnost. 

Zastupitelstvo rozhoduje o tom, kolik těchto výborů bude a zadává jim úkoly k plnění. 

Počet členů v jednom výboru musí být lichý, ovšem výbor zároveň musí být minimálně 

tříčlenný. Starosta, místostarostové, tajemník ani jiný člen zastupitelstva, který se zabývá 

hospodařením obce nemůže být členem výboru. Pozici předsedy zastává člen 

zastupitelstva. [1] 

Podle zákona musí být vždy zřízen: 

a) finanční výbor, který kontroluje hospodaření s majetkem obce a finančními 

prostředky a plní další úkoly, které zadá zastupitelstvo obce 

b) kontrolní výbor, jehož úkolem je kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce, 

rady obce a dodržování předpisů [1] 
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e) Komise 

Komise jsou poradní orgány rady obce, které předkládají návrhy a náměty. Starostou obce 

jim může být svěřen výkon státní správy. Pokud tomu tak je, pak jsou v přenesené 

působnosti obce výkonnými orgány na svěřeném úseku činnosti. V této oblasti jsou 

podřízeny a odpovědny starostovi a předseda komise musí být odborně způsobilý. [1] 

„V širším slova smyslu můžeme za poradní orgán považovat i veřejné schůze občanů, na 

nichž by měli být občané pravidelně seznamováni s činností a hospodařením obce, se 

záměry obce.“ [1] 

f) Obecní úřad 

Zaměstnanci, kteří jsou členy výkonných orgánů obce, zejména konkrétních oddělení a 

oborů, mají na starosti výkon územní samosprávy a v přenesené působnosti i státní 

správy. Řídící pozicí obecního úřadu, je tajemník, který je do této funkce jmenován 

starostou. Pozice je zřízena u pověřených obecních úřadů a obcí s rozšířenou působností, 

u menších obecních úřadů není tajemník nutný. Veškerá administrativa, jako je 

zajišťování úkolů v přenesené působnosti, řízení a kontrola pracovníků úřadu, stanovení 

výše platů podle předpisů a uzavírání a ukončování pracovních poměrů podléhá této 

pozici. [1] 
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3 Financování obcí 

Nejdůležitější částí při financování obce je sestavení obecního rozpočtu, tedy jakési 

rovnováhy celkových příjmů a výdajů pro dané území obce. Dlouhodobým cílem obce 

by měl být vyrovnaný rozpočet, tedy rozpočet, kdy se příjmy minimálně vyrovnají 

výdajům nebo je optimálně převýší. Rozpočet je sestavován každý rok a obec se jím řídí. 

[1] 

3.1 Výdaje 

Územní samospráva má významný podíl na financování a zabezpečování veřejných 

statků. Z rozpočtu obce se hradí především závazky obce, které jsou jí uloženy zákony, 

výdaje spojeny s výkonem státní správy, vlastní činnost v její samostatné působnosti 

(péče o vlastní majetek a jeho rozvoj) a závazky vyplývající z uzavřených smluv. Dále se 

hradí výdaje na emise vlastních dluhopisů a hradí se výnosy z nich náležejících jejich 

vlastníkům a v neposlední řadě i splátky přijatých půjček, úvěrů a jistin vlastních 

dluhopisů jejich vlastníkům. [5] 

3.2 Příjmy 

Různorodost příjmů obecního rozpočtu je velká. Můžeme je rozdělit podle ekonomického 

hlediska na příjmy, které územní správa přímo ovlivňuje a upravuje pomocí svých 

rozhodnutí a svou činností a příjmy, které nedokáže žádným způsobem ovlivnit a 

rozhoduje o nich pouze stát. Dále je můžeme rozdělit jako kterýkoliv jiný veřejný 

rozpočet. Rozpočtová skladba je jejich zavazujícím členěním. Plánováním příjmů je 

pověřen finanční management jako výkonný orgán a jsou schvalovány zastupitelstvem 

obce. [1] 
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3.2.1 Vlastní zdroje 

Největší skupinou příjmů do rozpočtu obcí v ČR jsou vlastní příjmy. Vlastní zdroje jsou 

nenávratné a dělí se následujícím způsobem viz schéma. [6] 

 

Obrázek 2 – Schéma rozdělené příjmů obce [6] 

3.2.1.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvoří významnou část v rozpočtech obcí. V současnosti mají obce 

omezenou daňovou pravomoc u daně z nemovistostí, větší pravomoc mají u místních 

poplatků (obecní daně). [1] 

Daně vždy spravuje a vybírá místně příslušný finanční úřad podléhající ministerstvu 

financí ČR, který tento daňový výnos pošle příslušné obci na účet, přičemž způsob 

rozdělování a lhůty převodu upravuje zákon o rozpočtovém určení daní. [1] 

Svěřené daně 

Tyto daně jsou označovány také jako výlučné daně a konkrétně u nás i jako rozpočtově 

určené daně. Výnos z nich putuje přímo do konkrétního rozpočtu (např. státní rozpočet 

nebo rozpočet obce apod.). [6] 

vlastní zdroje 
(nenávratné)

daňové

svěřené dané

sdílené daně

místní poplatky

správní poplatky

nedaňové

z majetku

z podnikání

uživatelské 
poplatky

mimorozpočtové 
fondy

Ostatní
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Jsou to například daně z nemovitosti nebo z příjmu právnických osob placená obcemi. [7] 

Sdílené daně 

Výnos z těchto daní je procentně rozdělen a tyto části putují do vícero veřejných rozpočtů. 

Takže z takto vybraných daní putuje do obecního rozpočtu pouze část z výnosu daně. 

Jako příklad uveďme třeba daň z přidané hodnoty. [7] 

Místní poplatky 

Poplatky tohoto druhu jsou vybírány a spravovány příslušným obecním úřadem. Jejich 

soustava a vyměřování je uzákoněno v zákonu o místních poplatcích. 

Jejich charakter je nyní stále fakultativní (jsou volitelné a nepovinné). O tom, jaké místní 

poplatky a jestli je vůbec bude obec vybírat od právnických a fyzických osob rozhoduje 

zastupitelstvo obce. Daňová pravomoc při sestavování výše sazby poplatku je omezena 

zákonem o místních poplatcích, počítaje maximální možnou výší sazby a její rozpětí. [1] 

V soustavě místních poplatků je například poplatek ze psů, ze vstupného nebo poplatek 

za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo 

kanalizace. Místní poplatky v současnosti nepředstavují pro obce velký finanční příjem. 

[1] 

Správní poplatky 

Příjmy z vlastní správní činnosti dle zákona o správních poplatcích za správní úkony, 

které obce vykonávají v rámci přenesené působnosti. Je velmi obtížné vypočítat výši 

různých nákladů na zabezpečení konkrétního správního úkonu, i když správní poplatky 

představují ekvivalentní platbu. Výpočet nezlehčuje ani různorodost nákladů mezi 

jednotlivými obcemi, sazby však musí zůstat stejné na celém území. [1] 

3.2.1.2 Nedaňové příjmy 

Do nedaňových příjmů obce patří příjmy od vlastních neziskových organizací, z vlastních 

výdělečných podniků, podíl na zisku s vkladem majetku od kraje nebo obce, příjmy 

z pronájmu a prodeje majetku kraje nebo obce, uživatelské poplatky z některých 

lokálních nebo regionálních veřejných statků a příjmy z obchodu s cennými papíry. [1] 

Z majetku 

Obec může majetek, který má ve vlastnictví buď pronajímat, což má za důsledek 

dlouhodobý a pravidelný příjem nebo může svůj majetek prodat. Této variantě by mělo 

http://www.havlena.net/ekonomie/rozpoctove-urceni-dani-z-pohledu-obci/
http://www.havlena.net/ekonomie/rozpoctove-urceni-dani-z-pohledu-obci/
http://www.havlena.net/ekonomie/rozpoctove-urceni-dani-z-pohledu-obci/
http://www.havlena.net/ekonomie/rozpoctove-urceni-dani-z-pohledu-obci/
http://www.havlena.net/ekonomie/rozpoctove-urceni-dani-z-pohledu-obci/
http://www.havlena.net/ekonomie/rozpoctove-urceni-dani-z-pohledu-obci/
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předcházet důkladné nacenění majetku. Prodej přináší jednorázový zisk, není ovšem 

výhodný tak jako pronájem. Dalším profitem do rozpočtu je ji finanční investice do 

cenných papírů, pokud tedy územní samospráva má dostatek prostředků na jejich 

pořízení. [1] 

Z podnikání 

Obec se jako právnická osoba může podílet na činnosti ve firmách díky svému 

majetkovému vkladu. Tato možnost finančních příjmů se příliš nevyužívá díky velkému 

riziku při podnikání. [8] 

Uživatelské poplatky 

Většinou výnos z těchto poplatků putuje přímo k provozovateli, ovšem v několika málo 

případech, pokud tyto veřejné statky obec pro občany přímo zajišťuje, putují i do rozpočtu 

obce. Jak vysoké tyto poplatky jsou opět závisí na zastupitelstvu obce nebo kraje. [1] 

„Využívání uživatelských poplatků za smíšené veřejné statky předpokládá možnost 

kalkulace nákladů na měrnou jednotku spotřeby (výkonu) a téměř přesného měření 

spotřeby daného veřejného statku. Představuje pak cenu za spotřebu měrné jednotky 

veřejného statku, který užívá občan. U různých smíšených veřejných statků se volí různě 

velký uživatelský poplatek, ve větší či menší míře dotovaných z daňového výnosu, 

případně i z dalších nedaňových příjmů (z příjmů z podnikání apod.).“ [1] 

Nejde-li změřit spotřebu veřejného statku, stanovuje se paušální uživatelský poplatek. 

Jedná se například o vodné, stočné, odvoz odpadů atd. [1] 

Mimorozpočtové fondy 

Jedná se většinou o příjmy z účelových peněžních fondů územní samosprávy (obce, 

kraje). Záleží především na tom, zda je v těchto fondech dostatek peněžních prostředků, 

z kterých může samospráva čerpat a jestli vůbec nějaké fondy zřídila. [1] 

3.2.1.3 Ostatní 

Skupinu ostatních příjmů tvoří třeba příjmy ze sdružování peněžních prostředků, výnosy 

ze sbírek, dary a další. Ty ovšem netvoří nijak velký přínos do rozpočtu. [1] 

http://www.havlena.net/ekonomie/rozpoctove-urceni-dani-z-pohledu-obci/
http://www.havlena.net/ekonomie/rozpoctove-urceni-dani-z-pohledu-obci/
http://www.havlena.net/ekonomie/rozpoctove-urceni-dani-z-pohledu-obci/
http://www.havlena.net/ekonomie/rozpoctove-urceni-dani-z-pohledu-obci/
http://www.havlena.net/ekonomie/rozpoctove-urceni-dani-z-pohledu-obci/
http://www.havlena.net/ekonomie/rozpoctove-urceni-dani-z-pohledu-obci/
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3.2.2 Cizí zdroje 

Jedním z nejvýznamnějších kritérií dělení cizích příjmů je jejich návratnost.  

Obrázek 3 – Schéma rozdělené příjmů obce [6] 

3.2.2.1 Návratné 

Těmito příjmy si obec pomáhá vyrovnávat rozpočtovou bilanci příjmů a výdajů při 

nedostatku potřebných nenávratných příjmů. Čerpá tedy tyto návratné příjmy, které 

ovšem musí po určité době vrátit zpět věřiteli. [6] 

Úvěry a půjčky 

Obec může využívat několik druhů návratných zdrojů jako třeba krátkodobý úvěr pro 

překlenutí dočasného nedostatku vlastních financí se splatností do konce kalendářního 

roku nebo střednědobé úvěry se splatností do čtyř, maximálně do pěti let či dlouhodobé 

úvěry, které slouží ke krytí nedostatku vlastních finančních prostředků. Tyto dlouhodobé 

úvěry mají splatnost deset, maximálně až 15 let, přičemž úroky z těchto úvěrů můžou 

významně zatížit budoucí výdaje z rozpočtu. V neposlední řadě může obec žádat i o 

návratnou půjčku od jiných subjektů (např. ze státního rozpočtu, státních fondů nebo od 

jiné obce).  Poskytování a splácení finanční výpomoci podléhá zákonu o rozpočtových 

pravidlech. [1][6] 

Emise komunálních obligací 

Na krytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji může obce použít také příjem z emisí 

svých obligací. [6] 

cizí zdroje

návratné

úvěry a půjčky

emise komunálních 
obligací

nenávratné dotace
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S emisí cenných papírů jsou spojeny nejenom úrokové (výnosové) náklady, ale i ostatní 

náklady emise cenných papírů (tisk, zprostředkování emise apod.), což sleduje čistý 

výnos z emise. [1] 

3.2.2.2 Nenávratné 

Nenávratné cizí příjmy se do veřejného rozpočtu nebo do mimorozpočtového fondu 

dostávají od různých subjektů. Jde o dotace krajské, dotace státní a dotace z Evropské 

unie. [6] 

Dotace 

„Obce a zejména kraje jsou finančně nesoběstačné a potřebují dodatečné finanční 

prostředky z rozpočtové soustavy, zejména ze státního rozpočtu.“ [1] 

Dotace tvoří významnou část nenávratných cizích příjmů. Struktura a objem státních 

dotací, které putují do daných územních samospráv je vytvořen při schválení státního 

rozpočtu. Pokud nadále nedochází k úpravám státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou, 

obce mají na tyto dotace ze zákona o státním rozpočtu nárok. [6] 

 O dotaci můžou obce žádat i z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev v rámci 

dotačních programů. Další část dotačních prostředků putuje do rozpočtů obcí také 

z některých státních fondů, pokud si o ně obce zažádají. Tyto dotace patří mezi 

nenárokové. Záleží tedy na konkrétním státním fondu nebo ministerstvu, zda žádost o 

dotaci schválí. [6] 
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4 Dotační politika ČR a EU 

Jak už je psáno v předešlé kapitole, finanční prostředky lze získávat i z krajských 

rozpočtů, a především i ze státního rozpočtu. Po roce 2004, kdy Česká republika vstoupila 

do Evropské unie a doposud je její součástí, jsou jí dostupné i unijní fondů. Díky 

regionální politice Evropské unie se snižují hospodářské, sociální a územní rozdíly mezi 

regiony EU. [9] 

4.1 Regionální politika EU 

Díky regionální politice může Evropská unie jako správní celek investovat do různých 

projektů v regionech. Politika cílí na všechny města a regiony v oblasti její působnosti a 

snaží se o jejich neustálý hospodářský rozvoj, zvýšení pracovních příležitostí a celkově 

lepší kvalitu života v regionech díky strategickým investicím. I lidé z méně rozvinutých 

regionů mohou takto využít větší množství příležitostí, jež trh EU nabízí. [10] 

Tato politika se zaměřuje na 5 hlavních oblastí: 

a) podpora přístupu k zaměstnání, vzdělávání a možnostem sociálního začleňování 

b) pomoc při rozvoji malých a středně velkých podniků 

c) tok investic do výzkumu a inovací, vytvoření pracovních míst ve výzkumu 

d) zainvestování velkých investičních projektů pro zlepšení environmentu 

e) zaměření se na obnovitelné zdroje energie a inovativní dopravní infrastrukturu, 

modernizace dopravy a výroby energií za účelem boje proti změnám klimatu [10] 

4.1.1 Regiony regionální politiky 

Pro účely regionální politiky Evropské unie bylo vytvořeno regionální členění na tzv. 

statistické jednotky NUTS. Jednotky jsou tři a celá území členských států EU jsou do 

těchto NUTS jednotek rozděleny. [11] 

Seznam územních statistických jednotek (NUTS) byl zaveden v roce 1988 pro statistické 

monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v daných regionech. Definování 

těchto tří úrovní probíhá na základě počtu obyvatel viz tabulka níže. [11] 

  

https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_cs
https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_cs
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/informace-o-fondech/regiony-regionalni-politiky-eu
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/informace-o-fondech/regiony-regionalni-politiky-eu
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Tabulka 2 – úrovně NUTS podle počtu obyvatel [11] 

Úroveň 
doporučený minimální 

počet obyvatel 

doporučený maximální 

počet obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 

Kraje, na které se Česká republika tradičně dělí, odpovídají jednotce NUTS III. Náš stát 

nemá jiné dělení svého území než na kraje a stát jako celek, musel být tedy zaveden ještě 

jeden mezistupeň, který odpovídá jednotce NUTS II. 

Tento stupeň, nazývaný také jako regiony soudržnosti, byl na území ČR vytvořen 

z důvodu efektivního získávání prostředků z evropských fondů a je tvořen jedním nebo 

více kraji. Evropská politika soudržnosti směřuje hlavně na územní celky na úrovni 

NUTS II s počtem obyvatel mezi osmi sty tisíci a třemi miliony. Jelikož většina krajů 

v ČR nedosahuje tohoto intervalu, byly vytvořeny regiony soudržnosti tak, jak jsou 

vyobrazeny na následujícím obrázku. Tyto regiony jsou vedeny regionálními radami. [11] 

 

Obrázek 4 – členění ČR na úrovni NUTS II [11] 

 

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/informace-o-fondech/regiony-regionalni-politiky-eu
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/informace-o-fondech/regiony-regionalni-politiky-eu
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/informace-o-fondech/regiony-regionalni-politiky-eu
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„Z evropských fondů plyne do hlavního města ČR menší objem peněz než do zbytku 

našeho státu, jelikož Praha má značnou ekonomickou dynamiku a nízkou nezaměstnanost 

i bez pobídek EU.“ [11] 

Mimo tři úrovně NUTS jsou ještě další dvě podúrovně, které se nazývají místní 

administrativní jednotky (tzv. LAU). Na těchto úrovních už ovšem nezávisí rozdělení 

z fondů Evropské unie. [11] 

Tabulka 3 – dělení nižších úrovní LAU a počty jednotlivých úrovní NUTS a LAU [11] 

Úroveň název jednotka 

NUTS I stát 1 

NUTS II regionální soudržnosti 8 

NUTS III kraje 14 

LAU I okresy 76+15 pražských obvodů 

LAU II obce 6249 

 

4.1.2 Evropské fondy v ČR 

Evropská politika soudržnosti má jeden hlavní nástroj a tím jsou fondy Evropské unie. 

Z těchto fondů můžou uchazeči čerpat finanční prostředky přes konkrétní operační 

programy. Kromě investičních a strukturálních fondů můžou zájemci čerpat i z dalších 

speciálních fondů EU. [12] 

4.1.2.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) 

Cílem tohoto fondu je posílení ekonomické a sociální soudržnosti v EU vyrovnáním 

rozdílů mezi jejími regiony zejména pomocí tvrdých (investičních) projektů. EFRR 

investuje do několika klíčových oblastí, kterými jsou inovace a výzkum, digitální agenda, 

podpora malých a středních podniků a nízkouhlíkové hospodářství. [13][14] 

„Nejvíce peněz plyne do zlepšení infrastruktury a investice do výroby, které vedou vzniku 

pracovních míst. Mezi podporované projekty patří např. výstavba silnic a železnic, 

odstraňování ekologických zátěží, regenerace tzv. brownfields, úpravy koryt řek, podpora 

inovačního potenciálu podnikatelů či podpora začínajícím podnikatelům.“ [14] 

4.1.2.2 Evropský sociální fond (ESF) 

Tento fond financuje hlavně měkké (neinvestiční) projekty. Podporuje snížení 

nezaměstnanosti a zvýšení pracovních příležitostí v rámci posilování hospodářské a 

sociální soudržnosti. [14] 

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/informace-o-fondech/regiony-regionalni-politiky-eu
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/informace-o-fondech/regiony-regionalni-politiky-eu
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/informace-o-fondech/regiony-regionalni-politiky-eu
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/informace-o-fondech
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/cs/funding/erdf/
https://www.euroskop.cz/9035/sekce/prehled-fondu-eu/
https://www.euroskop.cz/9035/sekce/prehled-fondu-eu/
https://www.euroskop.cz/9035/sekce/prehled-fondu-eu/
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„Peníze z fondu jsou využívány např. na vzdělávání zaměstnanců, podporu návratu lidí 

na trh práce, rozvoj služeb zaměstnanosti, speciální programy pro osoby postižené 

sociální exkluzí, inovativní vzdělávací programy, zlepšování podmínek pro využívání ICT 

ve školách, zavádění moderních metod vzdělávání.“ [14] 

4.1.2.3 Fond soudržnosti (FS/CF) 

Fond soudržnosti nepatří mezi strukturální fondy, jelikož je zaměřen na podporu chudších 

států. Tím se liší od Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, které se zaměřují na konkrétní regiony. [14] 

Cílem je eliminace sociální a hospodářské nerovnosti a podpora udržitelných zdrojů. 

Fond se zaměřuje na členské státy, které mají hrubý národní důchod (HND) na obyvatele 

menší než 90 % průměru EU. Těmito státy jsou Česká republika, Bulharsko, Estonsko, 

Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, 

Řecko, Slovensko a Slovinsko. [15] 

Když členský stát EU má velmi vysoký veřejný deficit a situaci se nesnaží sám vyřešit, 

Rada EU může kvalifikovanou většinou rozhodnout o zastavení finanční podpory pro 

tento stát. [15] 

4.1.2.4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV/EAFRD) 

Patří do zemědělské politiky EU a je nástrojem pro rozvoj venkova. Fond vznikl v roce 

2007 a nahradil jiný fond nazvaný Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond. 

Podporuje především konkurenceschopnost lesnictví a zemědělství, zlepšení 

environmentu krajiny, kvality života na venkově a diverzifikace venkovského 

hospodářství. [12] 

Česká republika z něj čerpá finance na projekty spadající do Programu rozvoje venkova 

ČR. Ten spadá pod Ministerstvo zemědělství ČR a obstarává ho Státní zemědělský 

intervenční fond. [16] 

4.1.2.5 Evropský námořní a rybářský fond (ENRF/EMFF) 

Jeho cílem je podpora rybolovu, který spadá do společné rybářské politiky EU. Podporuje 

také projekty, které vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti a ochraně environmentu. 

[12] 

„Financuje aktivity týkající se mořského a vnitrozemského rybolovu (např. odbahňování 

rybníků), investice míří také na modernizaci zpracovatelského průmyslu, modernizaci 

https://www.euroskop.cz/9035/sekce/prehled-fondu-eu/
https://www.euroskop.cz/9035/sekce/prehled-fondu-eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/cs/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/cs/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/cs/funding/cohesion-fund/
https://www.euroskop.cz/8633/sekce/fondy-pro-zemedelce-a-rybare/
https://www.euroskop.cz/8633/sekce/fondy-pro-zemedelce-a-rybare/


 

27 

 

plavidel, podporu likvidace už nedostačujících plavidel, zlepšování akvakultury apod.“ 

[12] 

4.1.2.6 Další evropské fondy 

Evropská unie mimo investičních a strukturálních fondů podporuje díky dalším fondům 

také různé aktivity. [12] 

Fond solidarity Evropské unie (EUFS) 

Fond je založen pro podporu a k finanční úlevě státům a regionům, které postihla přírodní 

katastrofa. Žádat o čerpání může stát, jež je postihnut katastrofou, která způsobí škody 

vyšší ne 0,6 % hrubého domácího produktu tohoto státu. Z fondu lze čerpat i na 

financování preventivních opatření proti katastrofám. [14] 

K poskytnutí finančních prostředků v případě katastrofy dochází při shodě Evropského 

parlamentu, Evropské rady a Evropské komise. Rozpočet tohoto fondu dosahuje 1 

miliardy eur. Česká republika obdržela finanční pomoc z tohoto fondu celkem čtyřikrát, 

a to na odstranění škod po ničivých povodních. [14] 

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) 

Jako pomoc pro pracovníky, kteří byli kvůli globalizaci propuštěni existují projekty 

financované z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se např. o situaci 

vyhlášení bankrotu velké společnosti nebo situaci, kdy se výroba nějakého podniku 

přemisťuje mimo EU. V neposlední řadě fond podporuje tyto projekty v situacích, kdy se 

v konkrétním regionu a odvětví propouští velké množství lidí v jeden časový okamžik. 

[14] 

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) 

Fond poskytuje výpomoc státům EU, které podporují chudší obyvatelstvo. Pomoc je 

vedena materiální formou např. nákupem potravin, oblečení a dalšími předměty nezbytné 

především pro osobní hygienu atd. Úmyslem je pomoc sociálně slabším obyvatelům při 

začleňování do společnosti. [12] 

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) 

Cílem fondu obecně je podpora řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoj 

společného přístupu EU k přistěhovalectví a azylu. AMIF obsahuje další čtyři podružné 

fondy, které se jmenují Fond pro veřejné hranice (EBF), Evropský návratový fond (RF), 

https://www.euroskop.cz/8633/sekce/fondy-pro-zemedelce-a-rybare/
https://www.euroskop.cz/8633/sekce/fondy-pro-zemedelce-a-rybare/
https://www.euroskop.cz/8633/sekce/fondy-pro-zemedelce-a-rybare/
https://www.euroskop.cz/8633/sekce/fondy-pro-zemedelce-a-rybare/
https://www.euroskop.cz/8633/sekce/fondy-pro-zemedelce-a-rybare/
https://www.euroskop.cz/8633/sekce/fondy-pro-zemedelce-a-rybare/
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Evropský uprchlický fond (EFR) a Evropský fond pro integraci státních příslušníků 

třetích zemí (EIF). Česká republika je zapojena do posledních tří cílů. [12][17] 

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) 

Fond má za úkol využít prostředky veřejných zdrojů jako je rozpočet EU k aktivaci a 

povzbuzení soukromých investic pro různé projekty realizované v EU jako například 

infrastruktura, výzkum a inovace, vzdělání, zdravotnictví nebo informační a komunikační 

technologie. EFSI má podpořit konkurenceschopnost a dlouhodobý hospodářský růst. 

[18][12] 

4.1.3 Desatero k získání dotace 

1. Vytvoření podrobného projektového záměru 

2. Nalezení příslušného programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro plánovaný 

záměr 

3. Podání žádosti o podporu 

4. Posouzení žádosti o podporu 

5. Realizace projektu 

6. Žádost o platbu 

7. Vyhodnocení a vyúčtování 

8. Kontrola na místě 

9. Publicita projektu 

10. Udržitelnost projektu [19] 

4.1.4 Aktuální programové období 

Za období 2014–2020 jsou pro ČR vyčleněny z EU prostředky ve výši skoro 24 miliard 

eur. Tyto prostředky jsou čerpány pomocí deseti operačních programů. Následující 

období je naplánováno na rok 2021 až 2027 a jednání o něm začalo už v roce 2016. 

V tomto období je návrh celkové alokace pro ČR ve výši 20 miliard eur. [20][21] 

https://www.euroskop.cz/8633/sekce/fondy-pro-zemedelce-a-rybare/
https://www.mvcr.cz/clanek/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-obecne-inform
https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/informace-o-fondech
https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/10-kroku-k-ziskani-dotace
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020
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Obrázek 5 – Čerpání evropských dotací z celkové alokace pro ČR v jednotlivých 

operačních programech [22] 

4.2 Regionální politika ČR 

Vedoucím celkem regionální politiky je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dotační tituly 

a programy jsou uspořádány podle činností ministerstva v oblastech regionální politiky, 

bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a oblasti strukturálních 

fondů. [23] 

4.2.1 Program podpora a rozvoje regionů 

Ve znevýhodněných nebo nějakým způsobem postižených oblastech ČR můžeme působit 

pozitivním směrem pomocí konkrétních nástrojů, které se nazývají regionální programy. 

[24] 

Nástrojem realizace regionální politiky a základním koncepčním dokumentem je strategie 

regionálního rozvoje. Strategie stanovuje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, 

poskytuje potřebná východiska, určuje cíle rozvoje a zásady pro vypracování 

regionálních programů rozvoje. Časově se jedná o střednědobý dokument, který obsahuje 

dlouhodobou vizi i krátkodobé kroky potřebné k realizaci. [25][26] 
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https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/cerpani-v-obdobi-2014-2020
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu
https://mmr.cz/cs/ministerstvo/regionalni-rozvoj/regionalni-politika/koncepce-strategie/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2014-2020-(1)
https://mmr.cz/getmedia/a9fc8be4-58a0-4137-9c6d-f9a05466a115/SRR-2014-2020.pdf.aspx?ext=.pdf
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Podpora cílící na diverzifikaci výrobní základny, vzniku nových pracovních míst, tudíž i 

snížení velké nezaměstnanosti, zajištění základních funkcí veřejné správy, zlepšení 

kvality života a zachování tradic v malých obcích je hlavním úmyslem regionální 

politiky. Tato pomoc vede k celkovému zvýšení výkonu ekonomiky státu. [24] 

4.2.2 Další programy 

Dalšími dotačními programy, které spadají pod Ministerstvo místního rozvoje jsou 

Podpora územního plánování a architektonických/urbanistických soutěží podporující 

nástroje územního plánování, zvýšení kvality staveb, veřejných prostranství a prostředí, 

Podpora bydlení, Cestovní ruch a Dotace pro nestátní neziskové organizace. [23][27] 

  

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu
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5 Posouzení situace v konkrétní obci 

V této části bude popsán městys Osvětimany, bude rozebrán způsob hospodaření 

s finančními prostředky městyse a jeho výsledek, tedy jestli se hospodaření pohybuje 

v kladných, či záporných číslech. 

5.1 Charakteristika městyse 

Městys leží na okraji přírodního parku Chřiby, ve Zlínském kraji u hranice s krajem 

Jihomoravským. Jeho katastr zabírá oblast o velikosti přibližně 1950 hektarů 

v nadmořské výšce okolo 270 metrů. Nejbližšími městy jsou Kyjov (13 km) a Uherské 

Hradiště (17 km). [28] 

Katastrálním územím protéká potok Hruškovice, do kterého se vlévá Klimentský potok, 

který napájí přehradní nádrž Březina o rozloze přibližně 11 hektarů. Do katastru také patří 

další dvě menší vodní nádrže, využívané jak pro závodní rybolov, tak i k rekreačním 

účelům. 

V Osvětimanech dnes žije dlouhodobě okolo 850 obyvatel. Nachází se zde také základní 

a mateřská škola, dva menší obchody s potravinami, stále fungující kinosál a hospoda 

v budově úřadu městyse, fotbalové hřiště a sjezdový areál Skipark Osvětimany. 

První zmínky o obci sahají až do doby velkomoravské v souvislosti s horou sv. Klimenta 

a působením Cyrila a Metoděje. První písemná zpráva pochází z roku 1350. Obec vždy 

fungovala jako středobod pro okolní vesnice. [28] 

Obrázek 6 – Poloha městyse Osvětimany [29] 
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5.2 Aktivity v Osvětimanech 

Život v Osvětimanech je velmi bohatý na různé akce, jež jsou z velké části pořádány 

tamními spolky, které dohromady slučuje Kulturní klub Osvětimany. Ten je zaregistrován 

jako organizace u ministerstva vnitra a má v sobě zahrnuto podílení se na zachování 

kulturních a historických akcích obce, udržování zvyků a obyčejů v rámci kalendářního 

roku, zajišťování kulturního vyžití občanů, informování o kulturním dění a prezentaci 

obce v širším okolí. Další kulturní akce zajišťuje buď Základní a mateřská škola 

Osvětimany nebo dobrovolníci a samotný městys. [30] 

5.2.1 Kultura 

Kulturních akcí je v městyse nepřeberné množství. Nejzajímavější je přítomnost kinosálu. 

Historie kina v městysy sahá až do roku 1944, kdy se začalo poprvé promítat. Od roku 

1986 se promítá ve víceúčelové budově úřadu městyse Osvětimany. Kvůli klesajícímu 

zájmu se počet promítacích časů zredukoval. Nyní se promítá jen v pátek, jednou za dva 

týdny. [31] 

Nedílnou součástí jsou i folklórní akce jako fašaňk nebo slovácké hody s právem. Dalšími 

akcemi jsou různé kurzy a přednášky, maškarní ples a akce pro děti jako například 

karneval. Tyto akce má pod záštitou spolek Klub žen. V průběhu roku se konají pod 

vedením ZŠ a MŠ Osvětimany spolu s Osvětimanským smíšeným pěveckým sborem 

například Společenský ples a Den matek. V městyse je také Sbor dobrovolných hasičů 

s více než 120. letou historií, který mimo své nasazení při výjezdech pořádá i Hasičský 

bál, který je velmi oblíbený. Pod vedením Divadelního spolku se jednou za rok koná i 

Divadelní bál. Pro starší občany městyse je založen Klub důchodců, který pro své členy 

pořádá besedy na různá témata. [30] 

5.2.2 Památky 

Středobodem městyse je kostel svatého Havla, který se začal stavět roku 1674. Stavbu 

financovali páni z Petřvaldu a náklady na výstavbu činily 3000 zlatých. Další vzácnou 

památkou je hora sv. Klimenta, na které se nachází pozůstatky základů kostela, do něhož 

přenesli věrozvěstové Cyril a Metoděj ostatky sv. Klimenta. Toto hradisko je od roku 

1969 národní kulturní památkou. V městyse se také nachází kaplička a několik křížů a 

pamětních desek, které se postupně rekonstruují. [31] 

V Osvětimanech se v minulém století dařilo také průmyslu. Roku 1934 byla kousek za 

vesnicí založena cihelna, která vyráběla z okolní bohaté půdy na jíl plné pálené cihly. 

Koncem 90. let poptávka prudce klesla a cihelna se uzavřela. Areál je stále používán 

k jiným účelům, po cihelně se ovšem zachoval komín. [31] 

https://www.osvetimany.cz/index.php/kultura
https://www.osvetimany.cz/index.php/kultura
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5.2.3 Školství a zdravotnictví 

V městyse se nachází základní a mateřská škola. Její současná budova byla slavnostně 

otevřena v září roku 1951. Od roku 1993 má škola právní subjektivitu a začala právně i 

ekonomicky samostatně jednat. Nyní školu navštěvuje okolo 120 žáků. Z rozpočtu 

městyse, sponzorů a dotačních titulů byla škola v roce 2008 za téměř 10 milionů 

zrekonstruována. Proběhlo zateplení fasády, výměna oken a osvětlení. V roce 2019 

proběhla oprava střechy, kterou více rozeberu jako konkrétní investiční projekt. [31] 

Za zajímavé školní akce můžeme považovat návštěvu 18 pedagogů z norského 

Skudeneshavnu, návštěvu ministra školství PhDr. Marcela Chládka, MBA nebo návštěvu 

zahraničních studentů v rámci projektu EDISON. [31] 

V městyse je také k dispozici lékař, zubařka a dětská lékařka, která na pracoviště dojíždí 

několikrát týdně. 

5.2.4 Sport 

V roce 1921 je v městyse založen SOKOL, který měl na starosti celkovou sportovní 

činnost. O skoro deset let později byl založen fotbalový klub, který funguje dodnes. [31] 

Severně od Osvětiman se nachází soukromý lyžařský areál Ski park Osvětimany se 400 

metrů dlouho sjezdovkou a dvěma vleky. U sjezdovky je postaven srub v kanadském 

stylu a zadržovací nádrž využívaná hlavně pro zasněžování sjezdovky. Využití areál 

nalezne i v jarních a letních měsících díky tenisovým kurtům a okolním lesům. [31] 

Mimo jiné se v městyse hraje také volejbal, florbal a šachy. Pro nejmenší obyvatele je 

zde i několik dětských hřišť s různými průlezkami. 

5.2.5 Turistika 

Hlavním turistickým lákadlem je pochod na Horu sv. Klimenta. V okolních lesích se také 

nachází zřícenina hradu Cimburk nebo Kazatelna odkud kázal arcibiskup Metoděj. 

Jelikož v okolí není tak velký dopravní ruch a je zde velké množství lesních cest, není 

potřeba stavět tolik cyklostezek. Díky kopcovité krajině je okolí vhodné spíše pro 

náročnější cyklisty. 

5.2.6 Životní prostředí 

Ze severní strany jsou Osvětimany obehnány lesy. Půda v okolí není tolik úrodná, přesto 

se na okraji městyse najdou i široká pole obdělávaná zemědělci. Velkou investicí byla 

výstavba čističky odpadních vod a kanalizace v délce necelých 4 km, která byla 
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dokončena v roce 2002. Stavba byla financována z vlastních zdrojů v hodnotě 15 mil. Kč, 

z dotací SFŽP v hodnotě 10 mil. Kč a půjčkou od SFŽP s úrokem 3 % v hodnotě 7 mil. 

V roce 2017 proběhlo odbahnění dna přehrady. Akci financovalo Ministerstvo 

zemědělství a Lesy ČR. [32] 

Nyní se městys snaží hlavně investovat do zkrášlování prostředí a zaujmout a nalákat 

nové obyvatele ke stavbě domů v katastru. Dokončuje se také rekonstrukce některých 

částí vodovodu. 

5.3 Finanční situace městyse 

Finanční situace je vyhodnocována pomocí údajů z obecního rozpočtu na jednotlivé roky. 

Jsou zde zobrazeny jak schválený rozpočet na jednotlivé příjmové a výdajové položky 

odsouhlasený zastupitelstvem městyse, tak i reálné plnění těchto položek v témže roce. 

V tabulkách níže jsou zobrazeny tyto jednotlivé položky pro schválený rozpočet za 

poslední 3 roky. Poslední řádek v obou tabulkách patří reálnému plnění ročního rozpočtu. 

Tento řádek ukazuje, jaké měl městys skutečné příjmy a výdaje v daném roce. U roku 

2020 není tento řádek vyplněn, protože v tuto chvíli ještě není známa skutečná výše 

příjmů a výdajů městyse.  

  

https://www.zemedelec.cz/rekonstrukce-vodni-nadrze-osvetimany-byla-dokoncena/
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Tabulka 4 – Příjmy městyse [vlastní zpracování dle schválených rozpočtů] 

Příjmy [Kč] 

Položka 2018 2019 2020 

Daňové příjmy 12 741 500 16 595 000 13 935 000 

Těžební průmysl  

a energetika 

100 000 100 000 100 000 

Pitná voda 500 000 550 000 550 000 

Odpadní vody  

a komunální odpad 

550 000 550 000 550 000 

Kino 30 000 30 000 30 000 

Ostatní záležitosti kultury 45 000 45 000 45 000 

Sdělovací prostředky 5 000 5 000 5 000 

Bytové hospodářství 600 000 600 000 600 000 

Nebytové hospodářství 200 000 230 000 230 000 

Veřejné osvětlení 1 000 - - 

Pohřebnictví 40 000 50 000 83 000 

Komunální služby  

a územní rozvoj 

10 000 10 000 10 000 

Zneškodnění komun. Odpadu 70 000 80 000 80 000 

Vzhled obce  

a veřejná zeleň 

15 000 35 000 35 000 

Osobní asistence, pečovatel. 

služba 

415 000 415 000 415 000 

Požární ochrana – dobrovolná 

část 

- 500 000 - 

Činnost místní správy 170 000 200 000 200 000 

Příjmy a výdaje z finančních 

operací 

650 000 700 000 700 000 

Příjmy celkem 16 142 500 20 695 000 17 568 000 

Reálné plnění 29 956 812 26 756 292 - 
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Tabulka 5 – Výdaje městyse [vlastní zpracování dle schválených rozpočtů] 

Výdaje [Kč] 

Položka 2018 2019 2020 

Silnice 500 000 300 000 300 000 

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací 
300 000 500 000 500 000 

Dopravní obslužnost mimo 

veřejnou službu 
90 000 90 000 90 000 

Pitná voda 610 000 700 000 800 000 

Odpadní vody  

a komunální odpad 
600 000 750 000 700 000 

Základní škola 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Kino 80 000 80 000 80 000 

Činnosti knihovnické 50 000 50 000 50 000 

Ostatní záležitosti kultury 400 000 400 000 420 000 

Ochrana památek a kulturních 

akcí 
200 000 100 000 100 000 

Činnost církve a náboženských 

spolků 
100 000 100 000 100 000 

Rozhlas a televize 5 000 5 000 5 000 

Sdělovací prostředky 45 000 45 000 45 000 

Zájmová činnost v kultuře 40 000 40 000 40 000 

Ostatní záležitosti kultury, církví 

a sděl. Prostředků 
40 000 40 000 40 000 

Sportovní zařízení v majetku 

obce 
70 000 70 000 70 000 

Ostatní sportovní činnost 140 000 140 000 140 000 

Bytové hospodaření 30 000 30 000 30 000 

Nebytové hospodaření 300 000 350 000 350 000 
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Výdaje [Kč] 

Položka 2018 2019 2020 

Veřejné osvětlení 300 000 200 000 180 000 

Pohřebnictví 230 000 230 000 250 000 

Územní plánování 60 000 10 000 10 000 

Komunální služby a územní 

rozvoj jinde nezařazené 
15 000 5 000 5 000 

Sběr a svoz nebezpečného 

odpadu 
25 000 25 000 35 000 

Sběr a svoz komunálního odpadu 650 000 650 000 700 000 

Sběr a svoz ostatních odpadů 130 000 130 000 150 000 

Péče o vzhled obce a veřejnou 

zeleň 
1 160 000 1 250 000 1 360 000 

Osobní asistence, pečovatel. 

služba 
430 000 530 000 530 000 

Ochrana obyvatelstva 5 000 5 000 5 000 

Krizová opatření - 30 000 30 000 

Činn. organů kriz. řízení na úz. 

úrovni a další úz. sp. Úřadů 
5 000 5 000 5 000 

Požární ochrana – dobrovolná 

část 
400 000 5 944 000 200 000 

Zastupitelstva obcí 1 000 000 1 100 000 1 200 000 

Volba prezidenta republiky 30 000 - - 

Činnost místní správy 2 350 000 3 000 000 3 200 000 

Obecné příjmy a výdaje 

z finančních operací 
15 000 15 000 15 000 

Ostatní finanční operace 600 000 650 000 800 000 

Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 137 500 1 126 000 3 033 000 

Výdaje celkem 16 142 500 20 695 000 17 568 000 

Reálné plnění 30 707 417 30 236 152 - 
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V tabulce výše vidíme částky pro jednotlivé položky plánovaných příjmů a výdajů. 

Součet těchto položek nám dává celkový roční schválený rozpočet obce. Ovšem 

skutečnost je trošku jiná a přiblíží nám ji následující graf, kde vidíme, že schválené 

rozpočtové příjmy na začátku roku 2018 a 2019 jsou o dost nižší, než jsou reálná plnění 

příjmů těchto rozpočtů na konci let. V roce 2018 jsou reálné příjmy dokonce skoro 

dvojnásobné oproti příjmům plánovaným. Za rok 2019 je výsledný rozdíl o něco menší, 

pořád ho ale lze považovat za velmi dobrý. Za tyto dva roky se tedy podařilo získat větší 

množství finančních prostředků, než bylo plánováno a dává to tak městysy větší možnosti 

pro investování. 

Obrázek 7 – Příjmy městyse [vlastní zpracování dle schválených rozpočtů] 

 

V druhém grafu můžeme vidět schválené výdaje a reálné, tedy skutečné plnění výdajů 

v jednotlivých letech. I zde můžeme vidět, že skutečné výdaje jsou vyšší než ty 

plánované. Podle slov pana starosty jsou bohužel v průběhu každého roku neplánované 

výdaje. Tato skutečnost je negativní, protože městys čerpal z rozpočtu více, než bylo 

v plánu. 
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Obrázek 8 – Výdaje městyse [vlastní zpracování dle schválených rozpočtů] 

V posledním grafu je vyobrazen poměr mezi skutečnými příjmy do rozpočtu a 

skutečnými výdaji z rozpočtu městyse. Zde jde vidět nejlépe jestli se hospodaření 

s finančními prostředky pohybuje v kladných či záporných číslech. Poměr mezi těmito 

položkami je vyrovnaný, ovšem rozpočet je mírně ztrátový. Výdaje v roce 2018 převyšují 

příjmy o přibližně 750 000,-Kč. V roce 2019 už je rozdíl téměř 3 500 000,-Kč. Na letošní 

rok 2020 je zatím plánováno, že se příjmy vyrovnají výdajům. 

Obrázek 9 – Peněžní toky [vlastní zpracování dle schválených rozpočtů] 
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Městys má v posledních letech podle analýzy peněžních toků rozpočet v záporných 

číslech. Možnou příčinou může být neustálá snaha maximálně investovat do rozvoje 

městyse nebo velké množství neplánovaných výdajů. Schodek v rozpočtu městyse za rok 

2019 mohl být způsoben tím, že byl z části zafinancován nový hasičský vůz. Obec ze 

svého rozpočtu přispěla částkou okolo 3 milionů korun. V současné době není rozpočet 

zatížen žádnou půjčkou ani dluhem. Schodek rozpočtu v jednotlivých letech hradil 

městys ze svých finančních zásob na běžném bankovním účtu městyse. 
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6 Charakteristika konkrétního investičního projektu 

6.1 Historie a popis investičního projektu 

V roce 2019 byla zrealizována rekonstrukce velké části střechy na budově Základní a 

mateřské školy Osvětimany. O rekonstrukci se začalo uvažovat už před dvaceti lety, 

jelikož se ale za tuto dobu nepodařilo získat dostatečné finanční prostředky a střešní plášť 

se postupně opravoval a krov střechy podpíral, došel stav střešní konstrukce (zejména 

krovu) až k havarijní fázi. Další provizorní opravy již nebyly možné.  

Střecha byla tvořena těžkou krytinou typu bobrovka, která byla umístěna na hustém 

laťování. Už při statickém výpočtu při projektování střechy došlo k chybnému propočtu 

v zatížení příhradových vazníků střešní krytinou a nahodilým zatížením. Osová 

vzdálenost a rozpětí těchto vazníků bylo příliš velké. Některé časti prvků nebyly 

provedeny v silnějších profilech. Proto byly tyto vazníky postupem času jak v horním, 

tak v dolním pásu vazníků doplňovány, a to v místech konstrukce krovu, kde byly 

zaznamenány největší deformace. U některých vazníků byly postupně doplněny i 4 vrstvy 

ztuženy z jedné strany vazníku. Různé prvky byly doplňovány i kvůli zatékání a postupné 

degradaci prvků. Tyto informace byly zjištěny při odborném stavebně-statickém 

průzkumu tehdejšího stavu dřevěných prvků střešní konstrukce. [zdroj – Projektový 

záměr] 

Rozhodlo se o nahrazení těžké bobrové střešní krytiny velmi lehkou krytinou z pásů 

profilovaného plechu, který imituje skládanou střešní krytinu. Pod pláštěm se vyměnila 

všechna laťování a kontralatě. Byla přidána i podstřešní fólie. Klempířské prvky byly 

všechny vyměněny za nové kusy. Vazníky, které nebylo nutné nahradit zcela novými, 

byly opraveny a doplněny o dřevěné prvky, které zajišťují lepší působení nosných prvků 

na nosné zděné konstrukce budovy. [zdroj – Projektový záměr] 
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Obrázek 10 – Podepření a ztužení příhradových vazníků [vlastní zdroj] 

Obrázek 11 – Střešní plášť [vlastní zdroj] 

Cílem rekonstrukce bylo zvýšení kvality života a zvýšení atraktivity pro případné nové 

obyvatele městyse. Projekt vytvoří podmínky pro stabilizaci osídlení regionu. [zdroj – 

Projektový záměr] 

6.2 Identifikační údaje rekonstrukce objektu 

Místo stavby:   Osvětimany 

Okres:    Uherské Hradiště 

Kraj:    Zlínský kraj 

Investor:   Městys Osvětimany 

Charakter stavby:  rekonstrukce 

Projektant:   Ing. arch. Josef Hajduch 

Doba zahájení rekonstrukce:  15. 7. 2019 

Doba ukončení rekonstrukce:  15. 11. 2019 [zdroj – Smlouva o dílo] 

6.3 Technické parametry objektu 

Zastavěná plocha:   1631 m2 

Plocha rekonstruované střechy:  1263 m2 

Nynější počet dětí:   144 

Nynější počet zaměstnanců:  27  

Stavba je umístěna na pozemku s parcelním číslem st. 408/1 katastrálního úřadu městyse 

Osvětimany s popisným číslem 282. [vlastní zpracování dle podkladů] 
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6.4 Počáteční vývoj projektu 

Vedení školy a zřizovatel dlouhodobě hodnotil stav střešní konstrukce jako nevyhovující 

kvůli ztrátě její základní funkčnosti. Jako nejlepším řešením pro financování se zdálo 

zažádání o finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj. Tento záměr byl 

přednesen na zasedání zastupitelstva obce, kde byl následně i odsouhlasen. Následně 

starosta městyse provedl všechny nezbytné kroky pro ověření podmínek, byl stanoven 

odhad nákladů a také technologický postup realizace, který zajistil projektant. 

Zastupitelstvo začátkem prosince roku 2018 na základě průzkumu trhu vybralo firmu 

Regiozona, s r.o., která má zkušenosti s podáváním žádostí o dotace v oblasti národních 

dotačních programů. Tato firma zpracovala na přelomu roku 2018 a 2019 projektový 

záměr, žádost o dotaci a ve spolupráci s městysem i reálný harmonogram projektu. Byly 

vyčísleny také předběžné konkrétní výdaje projektu viz tabulka níže, naplánován průběh 

výběrového řízení a rozhodnutí, zda bude rekonstrukce probíhat ve vlastní režii nebo se 

do projektu zapojí externí dodavatelské služby. 
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Tabulka 6 – Předpokládaný položkový rozpočet [vlastní zpracování dle podkladů o 

rozpočtu] 

Položka Cena bez DPH [Kč] DPH [Kč] Cena celkem [Kč] 

Lešení a stavební 

výtah 
215 323 45 218 260 541 

Bourání konstrukcí 21 971 4 614 26 585 

Izolace tepelné 92 554 19 436 111 990 

Konstrukce tesařské 1 120 246 235 252 1 355 498 

Konstrukce 

klempířské 
1 027 262 215 725 1 242 987 

Krytiny tvrdé 272 414 57 207 329 621 

Konstrukce 

truhlářské 
38 907 8 170 47 077 

Hromosvod (montáž) 165 000 34 650 199 650 

Přesuny suti a 

vybouraných hmot 
330 140 69 329 399 469 

Zařízení staveniště 98 515 20 688 119 203 

Celkem 3 382 332 710 289 4 092 621 

Požadovaná dotace 0,70 2 864 835 

Vlastní zdroje 0,30 1 227 786 

Přílohy, viz níže, které byly součástí žádosti o dotaci byly zpracovávány současně 

s projektovým záměrem. Následně se tyto činnosti postupně vkládaly do systému DIS 

ZAD. Přípravná fáze byla ukončena v únoru 2019 odesláním žádosti o dotaci ve výši 

2 864 835,-Kč do tohoto systému a následně odesláním elektronickou formou v podobě 

datové schránky na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj. Tato dotace byla nakonec 

v červenci téhož roku schválena ve výši 2 917 053,-Kč. [zdroj – Rozhodnutí o dotaci] 

Příloha č. 1: Doklad o vlastnictví 

Příloha č. 2: Předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek 

Příloha č. 3: Usnesení a zápis zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci 

Příloha č. 4: Územní souhlas ÚO, odboru výstavby v Boršicích 

Příloha č. 5: Technologický postup realizace akce [zdroj – Projektový záměr] 
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6.5 Veřejná zakázka 

V červnu 2019 bylo na portálu www.vhodne-uverejneni.cz zveřejněno zadávací řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu (nejednalo se o zadávací řízení podle z. č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 

3 382 000,-Kč bez DPH. [zdroj – Zadávací dokumentace] 

6.5.1 Požadavky na dodavatele 

Každý dodavatel, který se do výběrového řízení přihlásil musel podepsat čestné 

prohlášení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Uchazeči museli prohlásit, že jejich 

firma nebyla před zadávacím řízení v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 

odsouzena, nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daňový nedoplatek, nemá 

splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní pojištění, sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Dále musel každý dodavatel při 

odeslání své nabídky splnit tyto body. [zdroj – Zadávací dokumentace] 

• Uchazeč musí prokázat zadavateli svou základní a profesní způsobilost.  

• Uchazeče, který neprokáže svoji způsobilost je zadavatel povinen neprodleně 

vyloučit. 

• Zadavatel nepřipouští několik variant nabídek od jednoho uchazeče.  

• Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za veřejnou zakázku v českých korunách.  

• Nabídnutá cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci díla včetně 

souvisejících nákladů. Tato cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen 

v daném oboru a musí být platná až do doby stanoveného dokončení díla. 

• Nabídková cena musí být rozčleněna na vyplněný krycí list nabídky, celkovou 

cenu bez DPH, DPH a celkovou cenu včetně DPH 

• Nabídková cena může být překročena pouze při navýšení DPH nebo při dalších 

požadavcích ze strany zadavatele, které nejsou zahrnuty v podkladech pro 

zpracování nabídky 

• Nabídka musí být zpracována v českém jazyce 

• Nabídku uchazeč zhotoví v jedné písemné formě. Tu pak vloží do uzavřené 

obálky a označí ji názvem zakázky, nápisem ,,NEOTVÍRAT“ a svými 

kontaktními údaji. 

• Nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, splňovat formální i 

obsahové požadavky zadávací dokumentace, obsahovat všechny požadované 

přílohy a být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče [zdroj – Zadávací 

dokumentace 

http://www.vhodne-uverejneni.cz/
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6.5.2 Výběrové řízení 

Otevírání obálek s nabídkami proběhlo 8. 7. 2019 za přítomnosti sestavené komise 

zastupitelstvem městyse v sídle firmy, která zajišťovala podání žádosti o dotaci. Do 

požadované časové lhůty pro podání nabídek stanovené zadávacími podmínka pro 

veřejnou zakázku byly doručeny celkem 3 nabídky. Seznam nabídek je uveden v tabulce 

níže. [zdroj - Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek] 

Tabulka 7 – Pořadí nabídek [vlastní zpracování dle zprávy o hodnocení a posouzení 

nabídek] 

Číslo nabídky Název firmy Nabídnutá cena s DPH 

1. WOODWORK Service, s r. o. 5 049 564,- Kč 

2. Vojtěch Kalábek 4 532 194,-Kč 

3. Lukáš Konečný 4 655 873,-Kč 

Všechny nabídky splnili potřebné podmínky a byli akceptovány. Následovalo jejich 

ohodnocení za přítomnosti všech členů komise. Kritériem hodnocení byla celková výše 

nabídkové ceny včetně DPH. [zdroj – Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek] 

Tabulka 8 – Porovnání nabídek [vlastní zpracování dle zprávy o hodnocení a posouzení 

nabídek] 

Číslo nabídky Cena vč. DPH Rozdíl vč. DPH 

1. 5 049 564,- Kč 517 370,- Kč 

2. 4 532 194,-Kč 0,-Kč 

3. 4 655 873,-Kč 123 679,-Kč 

Jako nejvhodnější nabídka byla určena ta s nejnižší nabídkovou cenou. Každá nabídka 

získala bodovou hodnotu, která se určila poměrem: 

(hodnota nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce) x 100 bodů 

Tabulka 9 – Obodování nabídek [vlastní zpracování dle zprávy o hodnocení a posouzení 

nabídek] 

Číslo nabídky Výpočet ohodnocení Počet bodů 

1. (5.049.564,00/4.532.194,00) *100 89,75 

2. (4.532.194,00/4.532.194,00) *100 100,00 

3. (4.655.873,00/4.532.194,00) *100 97,34 
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Nejvýhodnější cenovou nabídku předložil uchazeč s nabídkovým číslem 2, tedy Vojtěch 

Kalábek. Konečné pořadí uchazečů bylo následovné: 

Tabulka 10 – Konečné pořadí nabídek [vlastní zpracování dle zprávy o hodnocení a 

posouzení nabídek] 

1. Vojtěch Kalábek 100,00 bodů 

2. Lukáš Konečný 97,34 bodů 

3. WOODWORK Service, s r. o. 89,75 bodů 

Komise posoudila pouze nabídku toho uchazeče, se kterým byla později uzavřena 

smlouva o dílo. Další dvě nabídky nebyly posuzovány. [zdroj – Zpráva o hodnocení a 

posouzení nabídek] 

6.6 Smlouva o dílo 

Týden po výběru zhotovitele akce z řádného výběrového řízení byla s firmou Vojtěch 

Kalábek podepsána smlouva o dílo. Obě strany podepsali smlouvu za účelem opravy 

havarijního stavu střechy na ZŠ a MŠ Osvětimany. Cena za všechny práce byla stanovena 

na základě cenové nabídky na 4 532 194,-Kč včetně DPH. Cena bez DPH je nejvýše 

přípustná cena a platí po celou dobu akce. Konečný položkový rozpočet je v následující 

tabulce. [vlastní zpracování dle podkladů] 

Tabulka 11 – Položkový rozpočet [vlastní zpracování dle položkového rozpočtu stavby] 

Položka HSV [Kč] PSV [Kč] Montáž [Kč] 

Lešení a stavební výtah 382 398 0 0 

Bourání konstrukcí 36 646 0 0 

Izolace tepelné 0 88 588 0 

Konstrukce tesařské 0 1 397 938 0 

Konstrukce klempířské 0 1 334 874 0 

Krytiny tvrdé 0 241 528 0 

Konstrukce truhlářské 0 30 134 0 

Hromosvod (montáž) 0 0 72 830 

Přesuny suti a vybouraných hmot 160 680 0 0 

Celkem objekt [Kč] 579 724 3 093 061 72 830 

Celkem bez DPH [Kč] 3 745 615 

Celkem s DPH [Kč] 4 532 194 
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Dokončení rekonstrukce bylo stanoveno do 15. 11. 2019. 

Žádný projekt neběží tak jak je naplánován a u této rekonstrukce tomu nebylo jinak. 

Mimo rozpočet na rekonstrukci byl sestaven rozpočet na montáž lakovaného plechového 

podbití okapových říms, jelikož stávající podbití bylo v horším stavu, než se myslelo a 

zabydlovala se v něm zvěř. Faktura za tyto vícepráce včetně dodávky byla vystavena 10. 

1. 2020 se splatností do 10. 2. 2020. Cena činila 77 161,- Kč a fakturu v celé své výši 

hradila obec ze svého rozpočtu. [zdroj – Faktura za vícepráce] 
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7 Zhodnocení financování investice 

Po dokončení rekonstrukce byly sečteny všechny reálné náklady na rekonstrukci, které 

ve výsledku činily 4 532 194,-Kč včetně DPH, tedy byly stejně vysoké jako nabídnutá 

cena. [zdroj – Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky] 

Z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova a titulu Rekonstrukce a 

přestavba veřejných budov bylo nakonec koncem listopadu 2019 rozhodnuto o proplacení 

dotace na základě faktur od realizační firmy ve výši 2 917 053,-Kč včetně DPH. Zbylé 

náklady, tedy 1 667 359,- Kč včetně DPH, hradil městys ze svého rozpočtu. Začátkem 

roku 2020 proběhlo finanční vypořádání se zhotovitelem. Tabulka pod tímto odstavcem 

ukazuje časový horizont splácení faktur, které byly základem pro žádost o dotaci. 

Tabulka 12 – Faktury pro dotační řízení v čase [vlastní zpracování dle vystavených 

faktur] 

Faktura číslo Částka 
Datum 

vystavení 

Datum 

splatnosti 

Datum 

zaplacení 

1 906 887,27 Kč 15. 8. 2019 15. 9. 2019 20. 8. 2019 

2 717 558,68 Kč 18. 9. 2019 18. 10. 2019 4. 10. 2019 

3 323 166,00 Kč 15. 10. 2019 15. 11. 2019 29. 10. 2019 

4 969 441,00 Kč 31. 10. 2019 31. 11. 2019 11. 11. 2019 

Faktura byla vždy splacena do data splatnosti. Protože všechny faktury měly splatnost 

dříve, než se vůbec rozhodlo o proplacení dotace, musel městys zajistit prostředky na 

zaplacení těchto faktur. Tento problém by se dal řešit krátkodobým bankovním úvěrem, 

ale jelikož městys měl dostatek vlastních zdrojů, splatil faktury z vlastních prostředků 

před obdržením dotace. 

V případě, že by nedošlo ke schválení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, nemohla 

by být rekonstrukce v daném čase a rozsahu realizována, jelikož městys nedisponuje 

v rámci svého rozpočtu tak velkými finančními prostředky. Rekonstrukci střechy již 

nebylo možné nadále odkládat kvůli havarijnímu stavu a možnému nebezpečí pro 

zaměstnance a děti, takže možnost žádosti z jiného dotačního titulu nebo programu 

ministerstva nebylo možné brát v úvahu. Další možností by byl úvěr z komerční banky. 

Městys v současné době není zatížen žádným splácením závazků, ovšem za současné 

finanční situace se městys nechtěl zatěžovat závazky, pokud má i jiné možnosti. V úvahu 

by přicházela jedině realizace v časovém horizontu několika let na etapy. Podle informací 

starosty městyse by rekonstrukce trvala přibližně 3 až 5 let a neproběhla by v takovém 

rozsahu v jakém proběhla. Nejspíš by se nerealizovalo odizolování půdního prostoru od 
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prostor školy a došlo by pouze k zabezpečení krovu a nahrazení stávající krytiny novou 

krytinou. Takovéto řešení by vyšlo na cirka 3 miliony korun. Každoročně by se 

v rozpočtu městyse na etapy realizace vyčlenily potřebné prostředky. Jedinou nevýhodou 

takto naplánované akce by byla cena. Realizace by v konečném důsledku vyšla z 

časových důvodů na mnohem více finančních prostředků a omezovala by chod celé školy. 

Rekonstrukce byla směřována z velké části na letní prázdniny. Ovšem předem bylo zcela 

jasné, že za 2 měsíce se akce stihnout nedá. Okolí školy bylo tedy zcela uzavřeno až na 

pár výjimek, aby nedošlo k případnému zranění zaměstnanců nebo dětí. Při pracích na 

střeše nad vchody do budovy se tyto vchody střídavě uzavíraly podle toho, kde byla 

zrovna práce prováděna. 

7.1 Alternativní možnosti financování 

Zvolený způsob financování veřejné zakázky malého rozsahu nebyl jediným a je zde 

mnoho dalších způsobů a alespoň dva z nich bych chtěl v následující části popsat. 

7.1.1 Finanční podpora Ministerstva financí 

Další možností, kde obec dále mohla zažádat o podporu akcí podobného charakteru, bylo 

Ministerstvo financí. Ministerstvo v posledních letech, většinou kolem měsíce února, 

vyhlašuje dvě stěžejní podpory pro obce: 

• Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury 

• Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství 

U obou z těchto programů ministerstvo nabízí podporu až z 90 % a co se týče konkrétně 

škol, tak je to až 20 milionů Kč. Velkou výhodou je i to, že u těchto podpor nejsou striktně 

ohraničeny způsobilé výdaje, tudíž je rozměr stavebních prací velmi široký a prakticky je 

povoleno vše, co se týká stavebních úprav. Například u bytů už jsou pravidla přísnější. 

Informace o této možnosti nebyly až tak rozšířeny, a proto zde nepanoval takový přetlak 

žádostí jako na Ministerstvu místního rozvoje. Ministerstvo financí je specifické tím, že 

podporuje obce, jejichž rozpočet je nízký a je pro ně těžké najít na takové investice 

prostředky. Velikost této podpory se pohybuje v řádech a desítkách milionů. Je 

pravidlem, že Ministerstvo financí vyhlašuje své výzvy pouze v intervalu jednoho 

měsíce, což je nestandartní a velmi krátká doba. Z tohoto důvodu se z těchto podpor čerpá 

na projekty, které tzv. dlouho leží v šuplíku a čekají na větší obnos potřebných prostředků. 

Ve Zlínském kraji podporu od Ministerstva financí využila například obec Březůvky, 

která má necelých 700 obyvatel a její poměr příjmů a výdajů (saldo) se pohybuje okolo 3 
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milionů Kč. Žádost se týkala přístavby a rekonstrukce areálu školy za více než 20 milionů 

Kč. Tento projekt se potýkal se stejnými problémy jako náš popisovaný projekt. Pokud 

by přístavba a rekonstrukce školy nebyla realizována, hrozilo do pár let uzavření školy 

krajskou hygienickou stanicí. Projekt byl dlouho plánován a čekal jen na dostatek 

prostředků na realizaci, které se mu díky Ministerstvu financí dostalo. 

O dotaci z výše vyjmenovaných programů dokonce bylo pro náš konkrétní projekt reálně 

zažádáno ve výzvě číslo 4 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálního školství v působnosti obcí, která trvala od 13. 2. do 15. 3. 2019 a v programu 

bylo alokováno 300 milionů Kč. Žádost ovšem nebyla úspěšná, jelikož záleží na spoustě 

aspektů, které nelze přímo ovlivnit. Neexistuje jednotná strategie a postup pro jistotu 

toho, že bude žádost schválena. Těmito aspekty jsou: 

• rozpočet obce, poměr výdajů a příjmů (saldo) 

• počet obyvatel obce 

• rozpočet projektu 

• věcné zhodnocení projektu 

• kontrola a vyhodnocení ministerstvem 

7.1.2 Úvěr 

Pokud by městys neobdržel dotaci z žádného z možných programů, alternativou by mohl 

být také úvěr ve výši, která je podobná reálně obdržené dotaci. Zbylou částku by městys 

uhradil z vlastního rozpočtu jako tomu bylo v reálném případě.  

Komerční banka, a. s. nabízí municipální investiční úvěr pro obce za účelem financování 

rozvojových projektů obcí. V minulých letech nabídla úvěr například obci Věteřov 

(Jihomoravský kraj) ve výši 13 mil. Kč s úrokovou sazbou 2,04 %. Tato indikativní 

nabídka, která je součástí příloh práce, poslouží jako předloha nabídky pro městys 

Osvětimany. Anabází nabídky pro obec Věteřov, by mohl být nabídnutý úvěr ve výši 

3 000 000,-Kč s úrokovou sazbou stejnou jako měla obec Věteřov, tedy 2,04 %. Městys 

by mohl začít čerpat v červenci 2020 a čerpal by po dobu 4 měsíců, každý měsíc částku 

750 000,-Kč. Splátky by byly naplánovány měsíční s konstantním úmorem. Kumulované 

hodnoty v jednotlivých letech jsou v tabulce na další straně. 
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Tabulka 13 – Faktury pro dotační řízení v čase [vlastní zpracování] 

Rok Dluh na konci roku Splátky Úroky (2,04 %) Anuita 

2020 2 901 639 Kč 98 361 Kč 22 988 Kč 121 349 Kč 

2021 2 311 475 Kč 590 164 Kč 53 642 Kč 643 806 Kč 

2022 1 721 311 Kč 590 164 Kč 41 603 Kč 631 767 Kč 

2023 1 131 147 Kč 590 164 Kč 29 563 Kč 619 727 Kč 

2024 540 983 Kč 590 164 Kč 17 524 Kč 607 688 Kč 

2025 - 540 983 Kč 5 487 Kč 546 470 Kč 

Na úrocích by obec v součtu po pěti letech přeplatila tento úvěr o 170 807,-Kč. Poplatky 

za zpracování žádosti, realizaci úvěru a vedení úvěrového účtu činily 0,-Kč. Možnost 

mimořádné splátky z prodeje pozemků byla stanovena bez sankcí rovněž jako změny 

v úvěrové smlouvě a předčasné splacení z jiných zdrojů než z výnosu prodeje pozemků. 

Tato varianta financování projektu je tedy schůdná, ale obec by se musela zadlužit a 

neměla by v dalších 5 letech tolik volných peněžních prostředků pro udržování a rozvoj 

svého okolí. Celkové náklady na realizaci by byly o několik desítek tisíc korun vyšší. 
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8 Závěr 

V první části, zabývající se teorií, práce popisuje členění státní správy v České republice, 

byla popsána správní činnost na území našeho státu a které orgány ji vykonávají. 

Konkrétně se tato část zabývala správní činností obcí, jejich postavením ve státní správě 

a hlavními řídícími orgány obce. Teorie také popisovala druhy příjmů, s kterými obce 

hospodaří a jejich členění na vlastní a cizí. Konec této části se zaměřil na dotační politiku 

Evropské unie a České republiky. Bylo popsáno členění našeho státu potřebné 

k efektivnímu rozdělování evropských dotací, byly nastíněny strukturální a investiční 

fondy EU, jejich čerpání a v neposlední řadě tato část také rozebrala regionální dotační 

politiku v České republice. 

Druhá část mé bakalářské práce se zabývala praktickým případem nakládání s financemi 

v konkrétní obci, a to v městyse Osvětimany. Městys je zde charakterizován, je popsáno 

jeho začlenění v regionu a rozebrána podrobná finanční analýza v letech 2018, 2019 a 

2020 pomocí rozpočtů. Jsou zde porovnány příjmy a výdaje v jednotlivých letech a je 

přiblížena finanční stabilita městyse, která je podle mého názoru celkově dobrá, jelikož 

se obec snaží co nejvíce rozvíjet a zkrášlovat svoje katastrální území a aktivně čerpá 

z dotačních programů, ovšem rozpočet městyse je ve sledovaných letech na konci roku 

mírně ztrátový, což není pozitivní, jelikož rozpočet by měl být udržován v rovnováze 

příjmů a výdajů nebo ještě lépe s přebytkem příjmů. 

Následně byl v praktické části popsán konkrétní veřejný investiční projekt malého 

rozsahu, který obec zajišťovala. Je zde rozebrán vývoj realizace modernizace půdního 

prostoru a rekonstrukce krovu a střešní krytiny na Základní a mateřské škole Osvětimany, 

včetně podání žádosti o dotaci a smlouvy o dílo, je rozebrán postup při vypisování veřejné 

zakázky, postup výběrového řízení, pro kterou nabídku a proč se vedoucí orgány městyse 

rozhodly, rozhodnutí o dotaci a jak byl celý projekt financován.  

Nakonec je v bakalářské práci provedeno konečné zhodnocení investice, jsou nastíněny 

možné alternativy financování konkrétního projektu mimo dotaci z programu 

Ministerstva pro místní rozvoj. Podle dostupných informací nakonec vyšlo najevo, že i 

přes zvýšení potřebných finančních prostředků je nejlepším možným způsobem 

rozfázování projektu do několika let. I přes časovou náročnost, kdy se ke konci realizace 

musel skloubit chod školy a průběh rekonstrukce, bylo vše zvládnuto velmi dobře po 

všech stránkách. 
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10 Seznam zkratek 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

NUTS  Nomenklaturní územní statistické jednotky 

LAU  Místní správní jednotky 

EFRR  Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF  Evropský sociální fond 

ICT  Informační a komunikační technologie 

FS  Fond soudržnosti 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

ENRF  Evropský námořní a rybářský fond 

EUFS  Fond solidarity Evropské unie 

EGF  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 

FEAD  Fond evropské pomoci nejchudším osobám 

AMIF  Azylový, migrační a integrační fond 

EFSI  Evropský fond pro strategické investice 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 

DIS ZAD Dotační informační systém žádostí o dotaci 

ÚO  Územní odbor 

ZŠ  Základní škola 

MŠ  Mateřská škola 

HSV  Hlavní stavební výroba 

PSV  Přidružená stavební výroba 
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ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

1  
Datum účinnosti šablony 2. 1. 2014 

VER F MUNNABSB.DOT 02.06.2020 11:39 dop. 
 

 

Komerční banka, a.s. 

Pobočka Kyjov 

Svatoborská 369/21 

697 01  Kyjov 

 

 

 

 

V Kyjově dne 15.3.2019 

 

 

Vážená paní starostko,  

 

dle Vašeho zájmu je nabídka zaměřena na následující oblasti: 

Přiložená nabídka, je východiskem pro naše další společná jednání o možnostech a podmínkách 

financování / poskytování vybraných služeb Vašemu městu ze strany Komerční banky. 

 

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a přispěje tak k dalšímu prohloubení naší vzájemné spolupráce.  

 

 

S pozdravem 

 

Komerční banka, a.s. 
 
 
Ing. Lubomír Maťák 
ředitel finančního centra 
Tel: 955 556 155 
e-mail: lubomir_matak@kb.cz 

 
 
 
Ivana Svitálková 
bankovní poradce pobočky 
Tel: 955 556 403 
e-mail: ivana_svitalkova@kb.cz 
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Nabídka služeb Komerční banky pro  
 

 

 

 

 

 

Obec  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kyjově dne 15.3.2019  
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Obsah: 

Indikativní nabídka financování: 
 

 

Municipální úvěr ve výši 13.000.000,- Kč – projekt „Věteřov, plocha smíšená obytná-

Zahrady“ 

 

Podpis úvěr. smlouvy – duben 2019 

Čerpání úvěru – květen-prosinec 2019 

Splácení od ledna 2020 

Splatnost úvěru 31.12.2029 

Fixní úroková sazba 2,04 % p.a. do splatnosti úvěru 

Možnost mimořádné splátky z prodeje pozemků – bez sankcí 

Předčasné splacení z jiných zdrojů, než z výnosů prodeje pozemků – bez sankcí, 

s podmínkou tržního vyrovnání /viz příloha/ 

Změna podmínek v úvěr. smlouvě – bez sankcí  

 

 

Poplatek za zpracování žádosti  0,- Kč 

Poplatek za realizaci úvěru 0,- Kč 

Vedení úvěr. účtu – 0,- Kč 

Cena za rezervaci zdrojů 0 % p.a. 

 

Indikativní nabídka je platná od 31.5.2019.  
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Výše uvedená nabídka zahrnuje vybrané služby poskytované Komerční bankou. 

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni podat doplňující informace nebo zodpovědět Vaše dotazy. 

 

Usilujeme o spokojenost a úspěšnost klientů a máme zájem vytvořit vztahy dlouhodobého 

partnerství. Věříme, že tato nabídka uspokojí Vaše potřeby. 

 

 

 

Ing. Lubomír Maťák                                                                            Ivana Svitálková 

Ředitel finančního centra                                                                      bankovní poradce 

Tel: 955 556 155                                                                                  Tel: 955 556 403      

e-mail: lubomir_matak@kb.cz                                                              e-mail:Ivana_svitalkova@kb.cz 
 

 

 

 

 

 

Komerční banka 

 

Váš obchodní partner 
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