
 

 



 

 

 

Studijní program  B3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou studia  

Studijní obor  3607R038 Management stavebnictví (N)  

Pracoviště  Ústav stavební ekonomiky a řízení  

 

Student  Lucie Hrdličková  

Název  Financování investiční činnosti v obci  

Vedoucí práce  Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D.  

Datum zadání  30. 11. 2016  

Datum odevzdání  26. 5. 2017  

V Brně dne 30. 11. 2016  

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., 

MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



 

Ochrana F., Pavel J., Vítek L. a kolektiv: Veřejný sektor a veřejné finance, Grada, Praha 2012, ISBN 978-

80-247-3228-2 

Korytárová, J.: Investování, studijní opora VUT FAST, Brno 2009 

Hejduková, A., Hroníková, M.: Financování stavební zakázky, studijní opora VUT FAST, Brno 2006 

Fotr J., Souček I.: Investiční rozhodování a řízení projektů, Grada publishing a.s.,Praha 2011, ISBN 978-

80-247-3293-0 

Korytárová, J., Ekonomika investic, studijní opora VUT FAST, Brno 2006 

Boháčková, I., Hrabánková, M.: Strukturální politika Evropské unie. C.H.Beck, Praha 2009, ISBN 978-

80-7400-111-6 

Vilamová, Š.: Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. 1.vydání, Grada Publising, a.s., Praha 2005, ISBN 

80-247-1194-X  

Cílem práce je definovat možný způsob financování investiční stavební činnosti v obcích v ČR a navržení 

alternativního způsobu financování konkrétního investičního projektu. 

1. Veřejná správa v ČR. 

2. Financování obcí. 

3. Dotační politika ČR a EU. 

4. Posouzení finanční situace v konkrétní obci. 

5. Charakterisktika konkrétního investičního projektu. 

6. Návrh alternativního způsobu financování konkrétního projektu. 

Požadovaným výstupem je analýza finanční stability konkrétní obce a návrh alternativního způsobu 

financování realizovaného projektu investiční stavební akce v obci.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást 

VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 

  



 

Bakalářská práce se zabývá financováním investiční činnosti v obci. Popisuje 

veřejnou správu ČR a možné zdroje financování obcí, včetně dotačních 

programů. Rozebírá dotační politiku EU a ČR. Analyzuje konkrétní obec, 

charakterizuje  investiční projekt v obci, jeho vývoj a financování, včetně alternativního 

způsobu.   

Veřejná správa, obec, vlastní zdroje, cizí zdroje, dotační politika, operační programy, 

veřejný projekt, financování  

The bachelor thesis deals with the financing of investment activities in the municipality. 

Describes the public administration of the Czech Republic and possible sources of 

municipal financing, including grant programs. It analyzes the subsidy policy of the EU 

and the Czech Republic. It analyzes a specific municipality, it characterizes the 

investment project in the village, its development and financing, including an alternative 

method. 

Public administration, municipality, own resources, extraneous resources, grant policy, 

operational programs, public project, financing 

  



 

Lucie Hrdličková Financování investiční činnosti v obci. Brno, 2017. 55 s., 0 s. příl. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební 

ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D.  

  



 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 

použité informační zdroje.  

V Brně dne 9. 5. 2017  

   Lucie Hrdličková 
autor práce  



 

Ráda bych poděkovala své vedoucí bakalářské práce Ing. Gabriele Kocourkové, Ph.D. 

za cenné rady, ochotu, její čas a profesionální přístup při vedení mé bakalářské práce.  



 

Obsah 
1 ÚVOD ................................................................................................................ 10 

2 VEŘEJNÁ SPRÁVA ČR .................................................................................... 11 

2.1 Státní správa ................................................................................................. 11 

2.2 Územní samospráva ...................................................................................... 12 

2.2.1 Obec ...................................................................................................... 12 

3 FINANCOVÁNÍ OBCÍ ....................................................................................... 15 

3.1 Vlastní zdroje ............................................................................................... 15 

3.1.1 Daňové příjmy ....................................................................................... 16 

3.1.1.1 Daně svěřené .................................................................................. 16 

3.1.1.2 Daně sdílené ................................................................................... 16 

3.1.1.3 Místní poplatky............................................................................... 16 

3.1.1.4 Správní poplatky ............................................................................. 17 

3.1.2 Nedaňové příjmy ................................................................................... 17 

3.1.2.1 Příjmy z majetku............................................................................. 17 

3.1.2.2 Příjmy z finančního majetku ........................................................... 18 

3.1.2.3 Uživatelské poplatky ...................................................................... 18 

3.1.3 Ostatní příjmy ........................................................................................ 18 

3.2 Cizí zdroje .................................................................................................... 19 

3.2.1 Návratné příjmy ..................................................................................... 19 

3.2.2 Nenávratné příjmy ................................................................................. 19 

4 DOTAČNÍ POLITIKA EU A ČR ........................................................................ 20 

4.1 Regionální politika Evropské unie................................................................. 20 

4.1.1 Regiony regionální politiky EU ............................................................. 20 

4.1.2 Cíle regionální politiky EU .................................................................... 22 

4.1.3 Fondy Evropské unie ............................................................................. 23 

4.1.3.1 Strukturální a investiční fondy ........................................................ 23 

4.1.3.2 Ostatní fondy .................................................................................. 24 

4.1.4 Čerpání z fondů Evropské unie .............................................................. 25 

4.1.5 Získání dotace........................................................................................ 25 

4.2 Regionální politika České republiky.............................................................. 27 

5 POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE V KONKRÉTNÍ OBCI ............................ 28 

5.1 Charakteristika obce ..................................................................................... 28 

5.2 Finanční situace obce .................................................................................... 31 



 

6 CHARAKTERISTIKA KONKRÉTNÍHO INVESTIČNÍHO PROJEKTU .......... 35 

6.1 Informace o projektu ..................................................................................... 35 

6.1.1 Vývoj projektu ....................................................................................... 35 

6.1.2 Technické údaje o projektu .................................................................... 37 

6.2 Veřejná zakázka ............................................................................................ 39 

6.2.1 Požadavky zadavatele ............................................................................ 39 

6.2.2 Výsledky veřejné zakázky...................................................................... 41 

6.2.3 Smlouva o dílo....................................................................................... 44 

6.3 Financování projektu .................................................................................... 45 

7 NÁVRH ALTERNATIVNÍHO ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ KONKRÉTNÍHO 

PROJEKTU ................................................................................................................ 47 

7.1 Dotační programy ......................................................................................... 47 

7.2 Příspěvek Svazku obcí VaK .......................................................................... 48 

7.3 Dofinancování z vlastních zdrojů .................................................................. 48 

7.4 Porovnání variant financování ....................................................................... 50 

8 ZÁVĚR ............................................................................................................... 51 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ......................................................................... 52 

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................. 54 

SEZNAM TABULEK................................................................................................. 55 

SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................ 55 

SEZNAM GRAFŮ ..................................................................................................... 55 

 



10 

1 ÚVOD 

Obce v České republice hospodaří s obecním rozpočtem a mají tak možnost plnit 

rozvojové strategie v obci a investovat finanční prostředky do zlepšování kvality života 

v obci. Do obecních rozpočtů plynou prostředky z veřejných rozpočtů, avšak 

nejrozšířenějším zdrojem financování veřejných projektů jsou po vstupu ČR do Evropské 

unie dotační tituly, které se zaměřují na konkrétní oblasti.  

Jednou z nejčastějších investičních činností v obcích je aktuálně budování kanalizací 

a čističek odpadních vod. K těmto investicím je nejčastěji přistupováno z důvodu rozvoje 

služeb pro občany obce a změny legislativy o nakládání s odpadními vodami a ochraně 

povrchových a podzemních vod. 

Bakalářská práce vysvětluje systém veřejné správy v České republice a její dělení, včetně 

popisu jednotlivých orgánů obce. Zabývá se definováním možných způsobů financování 

obcí v České republice. Objasňuje vlastní a cizí zdroje financování, konkrétněji se zabývá 

dělením vlastních příjmů na daňové, nedaňové a ostatní příjmy. Práce pojednává 

o dotační politice Evropské unie a České republiky. Jsou zde uvedeny principy a cíle 

regionální politiky, charakteristika jednotlivých fondů Evropské unie, možnosti čerpání 

a postup k získání finančních prostředků z dotačních titulů.  

Tématem bakalářské práce je charakteristika konkrétní obce – Obce Naloučany a analýza 

její finanční situace. Je zde představen konkrétní investiční projekt, který bude realizován 

v obci Naloučany, uveden vývoj projektu, rozepsána veřejná zakázka a nastíněn průběh 

financování projektu. Práce popisuje možný návrh alternativního způsobu financování 

konkrétního projektu.  

Cílem bakalářské práce je definování možných způsobů financování investiční stavební 

činnosti v obcích v ČR a navržení alternativního způsobu financování konkrétního 

investičního projektu. 
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2 VEŘEJNÁ SPRÁVA ČR 

Veřejnou správu nelze jednoznačně definovat, protože zahrnuje široký rozsah činností 

a institucí.  

Organizační uspořádání veřejné správy a obecné zásady její činnosti jsou 

v demokratických zemích zakotveny ústavou a navazujícími zákony. Představuje souhrn 

různých výkonných orgánů státu a na jednotlivých úrovních územní samosprávy s různou 

náplní činnosti, s různou odpovědností, přičemž rozhodující postavení má ve většině zemí 

státní správa, neboť je hlavním realizátorem politiky státu – hospodářské politiky, 

bezpečnostní politiky, zahraniční politiky atd. Je významnou částí národního 

hospodářství. [1] 

Veřejná správa České republice je vykonávána státem (státní správa) a územně 

příslušnými samosprávnými územními celky (samospráva - obce a kraje). 

2.1 Státní správa 

Státní správa je vykonávána státem-zastupována státními orgány (úřady) a institucemi.  

Zahrnuje orgány se všeobecnou působností (ústřední vláda) a se specializovanou 

působností (ministerstva a ostatní ústřední orgány). 

V ČR mezi instituce na státní úrovni můžeme zahrnout: 

a) parlament 

b) prezidenta republiky 

c) vládu 

d) ústřední orgány státní správy  

 ministerstva 

 ostatní ústřední orgány  

e) orgány státní správy s celostátní působností 

Ústřední orgány státní správy zabezpečují prostřednictvím zřizovaných veřejnoprávních 

(vládních) neziskových organizací tzv. národní veřejné statky, z nichž mají užitek 

obyvatelé celého státu, pokud odpovědnost za jejich zabezpečování nesvěří nižším 
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úrovním a územní samosprávě. Realizují a řídí výkon státní správy na zákonem svěřených 

úsecích. Kontrolují činnost podřízených organizací a orgánů v rámci veřejného sektoru. 

Informují veřejnost o své činnosti. [1] 

2.2 Územní samospráva 

Jedná se o realizaci práva občanů na vlastní samosprávu, právo na spravování určitého 

území menšího než je stát, na základě působnosti stanoveného ústavou a příslušnými 

zákony při vytvoření potřebných ekonomických podmínek. Je to považováno za 

významný jev demokratizace společnosti.  

Obce a kraje jsou samostatným právním a ekonomickým subjektem, právnickou osobou, 

respektive tzv. veřejnoprávní korporací. [1] 

V současné době je v České republice 14 krajů a 6258 obcí dle Českého statistického 

úřadu k 27. 5. 2016. [2] 

2.2.1 Obec 

Obec je základní samosprávný celek a územní jednotka státu. Je vymezena třemi 

základními znaky a to územím, občany a samosprávou veřejných záležitostí v hranicích 

obce. Postavení, funkce a úkoly obcí jsou zakotveny v Ústavě České republiky 

a v Zákoně o obcích č. 128/2000 Sb., který také upravuje orgány obcí a účast občanů na 

řízení obce.  

Rozlišujeme pět druhů obcí – obec, město, městys, statutární města a hlavní město Praha. 

[1] 

Dle přenesené působnosti rozeznáváme tyto kategorie obcí:  

 Obce 

 Obce s pověřeným obecním úřadem 

 Obce s rozšířenou působností 
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Orgány obce  

Zastupitelstvo obce  

Skládá se z členů zastupitelstva obce, při stanovení počtu členů se přihlédne k počtu 

obyvatel a velikosti územního obvodu a musí být vždy lichý. Počet členů zastupitelstva 

obce na počet obyvatel obce je uveden v tabulce č. 2. 1. [3] 

Tabulka 2.1 - Počet členů ZO na počet obyvatel obce [3] 

Počet obyvatel obce Počet členů ZO 

do 500 obyvatel 5 až 15 členů 

nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů 

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů 

nad 50 000 do 150 000 obyvatel 5 až 45 členů 

nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů. 

 

Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování 

ve volbách. 

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, 

zastupitelstvu je dále vyhrazeno například schvalovat program rozvoje obce, schvalovat 

rozpočet obce, zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, vydávat obecně závazné 

vyhlášky obce aj. [3] 

Rada obce 

Je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá 

zastupitelstvu obce. V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta. 

Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad 

členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně 

než 15 členů. [3] 

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím 

přijatých usnesení. Je jí vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného 
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rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,  

vydávat nařízení obce,  projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí 

členy zastupitelstva obce aj. [3] 

Starosta  

Zastupuje obec navenek, do funkce jej zvolí zastupitelstvo obce z řad svých členů. 

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje 

spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce. [3] 

Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní 

rok,  plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní 

poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není 

v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, 

jen není-li zřízena rada obce, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce aj. [3] 

Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce. 

Obecní úřad 

Tvoří jej starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato 

funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu 

je starosta. [3] 

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti  plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo 

obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a rozhoduje 

v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. [3]  
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3 FINANCOVÁNÍ OBCÍ 

Při financování obcí rozlišujeme finance dle toho, z jakého zdroje finance pochází.  

Mezi vlastní zdroje řadíme vlastní příjmy obce, jsou to zejména příjmy daňové, dále 

příjmy z vlastní činnosti a ostatní příjmy. Cizí zdroje představují především bankovní 

úvěry, dlouhodobé cenné papíry a dotační zdroje z národních fondů a z fondů Evropské 

unie. [4] 

Základní prvek finančního systému obce a zároveň důležitý článek soustavy veřejných 

rozpočtů je rozpočet obce, tedy decentralizovaný peněžní fond. Prostřednictvím rozpočtu 

obec prosazuje zájmy své a občanů, zajišťuje nezbytné veřejné prostředky pro 

hospodaření na obecní úrovni a realizuje koncepci místní územní samosprávy. [4] 

3.1 Vlastní zdroje  

Vlastní příjmy rozpočtu obcí tvoří největší skupinu příjmů v jejich rozpočtu. Největší část 

z nich jsou daňové příjmy. Druhou skupinu tvoří nedaňové příjmy, jejichž strukturu i výši 

může územní samospráva svým rozhodnutím a svými aktivitami ovlivnit. Rozdělení 

vlastních zdrojů je znázorněno na obrázku č. 3. 1. [4] 

 

Obrázek 3.1 - Schéma rozdělení vlastních zdrojů obce, [zdroj vlastní dle 4] 
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3.1.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy se dělí na svěřené daně, sdílené daně, místní daně a správní poplatky. 

S určováním daní, také souvisí daňová pravomoc, neboli kdo ovlivňuje předmět daně, 

způsob výpočtu základu daně, sazby daně, kdo rozhoduje o osvobození, slevách z daně, 

kdo daň vybírá, spravuje apod.  

Obce v ČR mají velice malou daňovou pravomoc, zejména u daně z nemovitostí. 

Relativně větší pravomoc mají u místních poplatků (obecní daně). [4] 

3.1.1.1 Daně svěřené 

Je zákonem stanoveno, do jakého rozpočtu která daň plyne. Jedná-li se o daň svěřenou 

neboli výlučnou (někdy označovanou za rozpočtově určenou daň), plyne celý jejich výnos 

do určitého rozpočtu např. do státního rozpočtu nebo do obecního rozpočtu. Řadí se sem 

například daň z nemovitých věcí. [4] 

3.1.1.2 Daně sdílené 

V případě daně sdílené (podíl na státních daních, respektive na jeho výnosu) se jejich 

výnos rozděluje předem zákonem stanoveným způsobem mezi rozpočty na jednotlivých 

vládních úrovních včetně úrovní územní samosprávy. Patří sem daň z přidané hodnoty či 

daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. [4] 

3.1.1.3 Místní poplatky 

Tyto poplatky si spravují a vybírají obecní úřady samy. O tom v jakém rozsahu bude obec 

vybírat místní poplatky, rozhoduje obecní zastupitelstvo. Obecní zastupitelstvo rozhoduje 

i o případných úlevách, prominutí poplatku, vzniku a zániku poplatkové povinnosti aj. 

Při jejich vyměřování musí být respektován zákon o místních poplatcích. 

Obec má však omezenou daňovou pravomoc při stanovení konkrétní sazby poplatku. 

Musí dodržovat státem vydaný zákon o místních poplatcích, kde je u daných poplatků 

stanovená maximální sazba nebo rozmezí sazeb.  

Po schválení obecním zastupitelstvem musí obecní úřad vydat obecně závaznou vyhlášku 

o místních poplatcích a zveřejnit ji na úřední desce obce. [1] 
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Obce mohou vybírat například tyto místní poplatky: 

 poplatek ze psů, 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

 poplatek za užívání veřejného prostranství, 

 poplatek ze vstupného, 

 poplatek z ubytovací kapacity, 

 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

měst, 

 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, 

  poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace. [5] 

3.1.1.4 Správní poplatky  

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

které obce vykonávají v rámci přenesené působnosti. Ačkoliv představují ekvivalentní 

platbu, lze velmi obtížně stanovit výši různých nákladů na zabezpečení konkrétního  

správního úkonu. Náklady se mohou mezi obcemi různit, sazby však musí být jednotné 

na celém území, proto je rozpočtová sazba zahrnuje do daňových příjmů. [1] 

3.1.2 Nedaňové příjmy 

Mezi vlastní nedaňové příjmy rozpočtů územní samosprávy patří především příjmy 

z pronájmu nebo prodeje majetku ve vlastnictví obce, příjmy z vlastního podnikání, 

příjmy z obchodování s cennými papíry či uživatelské poplatky za některé lokální, 

regionální smíšené veřejné statky, pokud neplynou přímo provozovateli těchto služeb. [1] 

3.1.2.1 Příjmy z majetku 

Nejvýznamnější příjmy plynou z pronájmu majetku a prodeje majetku. Zisky z majetku 

se odvíjí z toho, jaký majetek uzemní samospráva vlastní a na jakou hodnotu byl oceněn. 

Nejvyšší příjem může být z prodeje majetku, který však bývá jednorázový. Proto by 

prodeji majetku měla předcházet důkladná ekonomická analýza, zda obec daný většinou 
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nemovitý majetek může postrádat a kde by se mělo zvážit i to zda je případný velký 

jednorázový příjem skutečně potřeba.  

Z ekonomického dlouhodobého hlediska se pak daleko více vyplatí pronájem majetku, 

z něhož plynou pravidelné příjmy po delší dobu. [1] 

3.1.2.2 Příjmy z finančního majetku 

Územní samospráva může finančně investovat a tak zvětšovat svůj majetek nákupem 

cenných papírů, pokud má potřebné finanční prostředky na jejich nákup.  

Za nejbezpečnější investice se považuje nákup státních dluhopisů. 

Obec také může své dočasně volné finanční prostředky ukládat na účty termínovaných 

vkladů u peněžního ústavu, avšak vzhledem k nízkým úrokům, je zhodnocení velmi 

nízké. [1] 

3.1.2.3 Uživatelské poplatky 

Příjmy plynou zpravidla provozovateli, v některých případech však přímo do rozpočtů 

obce, jestliže obec zajišťuje smíšené veřejné statky pro občany. O výši poplatku 

rozhoduje vždy obecní zastupitelstvo. Uživatelské poplatky představují cenu za spotřebu 

měrné jednotky veřejného statku, který občan užívá. Předpokládá se kalkulace nákladů 

na spotřebu měrné jednotky a přesné měření spotřeby daného veřejného statku.  

Nedá-li se přesně změřit spotřeba veřejného statku, je zpravidla stanoven paušální 

uživatelský poplatek. [1] 

3.1.3 Ostatní příjmy 

 Mezi tyto příjmy lze zahrnout například příjmy ze sdružování finančních prostředků, dále 

dary, výnosy ze sbírek apod. Nebývají objemově významné. 
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3.2 Cizí zdroje 

Nejzákladnější třídění financování z cizích zdrojů je z hlediska návratnosti a to na příjmy 

návratné a nenávratné. 

3.2.1 Návratné příjmy 

V případě, že se obec rozhodne využít návratný cizí zdroj, vzniká dluh. Musí se do 

budoucna počítat s jeho splacením v plné výši včetně úroků. Vzhledem k rizikovosti, je 

nutné tuto variantu vždy řádně vyhodnotit (např. analýza únosné výše dluhu).  

Patří sem zejména: 

 Bankovní úvěry  

 Příjem z emise obligací a cenných papírů 

3.2.2 Nenávratné příjmy 

Nejčastěji se jedná o účelové dotace. 

Dělíme je dle jejich původu: 

 Dotace státní 

 Dotace z Evropské unie 

Dotacím státním a dotacím z Evropské unie se věnuje v celá následující kapitola, kde jsou 

uvedeny podrobnosti dotační politiky. [1]  
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4 DOTAČNÍ POLITIKA EU A ČR 

Finanční prostředky lze čerpat z rozpočtů krajských a státních. Od 1. května 2004, kdy 

Česká republika vstoupila do Evropské unie, se nabízí možnost využívat také finanční 

prostředky z evropských fondů. 

4.1 Regionální politika Evropské unie 

Regionální politika, která je někdy nazývána jako politika hospodářské a sociální 

soudržnosti, je zaměřena na všechny regiony a města v Evropské unii. Funguje na 

principu solidarity uvnitř Evropské unie, hlavním cílem je snižování ekonomických, 

sociálních a územních nerovností. Za podstatný lze považovat ekonomický důvod, 

protože velké rozdíly mezi jednotlivými regiony negativně ovlivňují ekonomiku, zatímco 

snížením rozdílů se dosáhne vyšší konkurenceschopnosti, která má vliv na správnou 

funkci měnové unie. [6] 

Dokonalého vyrovnání životních úrovní ve všech regionech však není možné dosáhnout.  

Evropská unie realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých 

cyklů, pro které členské země zpracovávají nové programové dokumenty. V nich je 

stanoven rozpočet a jsou tam nastaveny a definovány nové cíle a priority, kterých se 

členské státy v daném období snaží dosáhnout a naplnit v souladu se strategickými 

dokumenty Evropské unie. Aktuální je programové období 2014-2020. [7]  

4.1.1 Regiony regionální politiky EU 

Pro účely regionální politiky se užívá regionálního členění. Jedná se o územní celky 

vytvořené pro účely Eurostatu – statistického úřadu Evropské unie, která slouží pro 

porovnávání a analýzy ekonomických ukazatelů. Pro tyto celky je používána zkratka 

NUTS – nomenklatura (klasifikace) územních statistických jednotek a dělíme je podle 

počtu obyvatel. Přehled části dělení je uveden v tabulce č. 4. 1. [8]  



21 

Tabulka 4.1 - Dělení NUTS dle počtu obyvatel [8] 

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 

 

Konkrétní dělení na jednotlivé úrovně v České republice je zobrazeno v tabulce č. 4. 2. 

Od roku 1990 úrovně NUTS IV a NUTS V nahradily tzv. místní administrativní 

jednotky (LAU). [8] 

Tabulka 4.2 - Názvy a počty jednotek jednotlivých úrovní NUTS [8] 

Úroveň Název Počet jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudržnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I (NUTS IV) Okresy 76 + 15 pražských obvodů 

LAU II (NUTS V) Obce 6258 

 

Regiony soudržnosti, jinak taky nazývané sdružené kraje, jsou uměle vytvořené územní 

jednotky bez vlastní správy. Byly vytvořeny z důvodu efektivního využívání prostředků, 

neboť podpora z fondů EU směřuje do úrovně NUTS II. Dělení regionů soudržnosti je 

znázorněno na obrázku č. 4. 1. [9] 
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Obrázek 4.1 - Skladba NUTS III (regionů soudržnosti) a NUTS II (krajů) [9] 

4.1.2 Cíle regionální politiky EU 

Stanovením cílů se získává přehled o tom, kde by měla Evropská unie být na klíčových 

parametrech v roce 2020. Jednotlivé cíle jsou přizpůsobeny do národních cílů tak, aby 

každá země v Evropské unii měla možnost kontrolovat svoje pokroky na cestě k určitému 

cíli.  

Pět hlavních cílů EU na rok 2020 zahrnuje: 

 Zaměstnanost (zaměstnat 75 % lidí ve věku 20-64 let) 

 Výzkum a vývoj (investovat 3 % HDP EU do výzkumu a vývoje) 

 Změna klimatu a energetická udržitelnost (snížit emisi skleníkových plynů v EU 

o 20 % oproti roku 1990; využívat 20 % energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit 

úspory energie o 20 %) 

 Vzdělání (snížit počet studentů předčasně ukončující studium o 10 %; zvýšit počet 

lidí, kteří budou mít ve věku 30-34 let  ukončené vyšší vzdělání nejméně na 40 %) 

 Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení (snížit počet lidí zasažených nebo 

ohrožených chudobou o 20 milionů) 
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Jednotlivé cíle jsou propojeny a vzájemně se posilují. Například rozvoj vzdělávání 

pomáhá zaměstnatelnosti a přispívá tak ke snižování chudoby, efektivnější využívání 

energie vytváří pracovní místa a zvyšuje konkurenceschopnost. [10] 

4.1.3 Fondy Evropské unie 

Rozdělování finančních prostředků probíhá prostřednictvím nástrojů – fondů Evropské 

unie. V aktuálním programovém období 2014-2020 jsou v České republice nastavena 

společná pravidla pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční 

fondy a ostatní fondy. Strukturální a investiční fondy přímo přispívají k plnění plánů 

a priorit.  

Pro Českou republiku bylo vyčleněno pro aktuální období 23,95 miliard eur. Poměrné 

rozdělení finančních prostředků pro ČR v období 2014-2020 jsou znázorněny v grafu na 

obrázku   č. 4. 2. [11] 

 

Obrázek 4.2 - Poměrné dělení finančních prostředků pro ČR v období 2014-2020 [11] 

4.1.3.1 Strukturální a investiční fondy 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)-11,94 miliard eur 

Hlavním cílem je modernizace a posílení hospodářství, podporovány jsou hlavně 

investiční projekty. Příkladem může být výstavba silnic, odstraňování ekologických 

zátěží, obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek aj. 
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 Evropský sociální fond (ESF)-3,43 miliard eur 

Zaměřuje se na oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, podporovány jsou 

neinvestiční projekty, jako jsou například rekvalifikace nezaměstnaných, rozvoj institucí 

služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů apod. 

 Fond soudržnosti (FS)-6,25 miliard eur 

Jinými slovy Kohézní fond, který je na rozdíl od strukturálních fondů určen na podporu 

rozvoje chudších států, nikoliv však regionů. Stejně jako u EFRR podporuje aktivity 

investiční, avšak pouze se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu, ochranu 

životního prostředí a oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů.  

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)-2,3 miliard eur 

Jak název napovídá, jedná se o finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, spadající do 

společné zemědělské politiky Evropské unie. Prostředky z něj slouží ke zvýšení 

konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny nebo 

kvality života ve venkovských oblastech. 

 Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)-0,03 miliard eur 

Jedná se o finanční nástroj na podporu rybolovu spadající do společné rybářské politiky 

Evropské unie. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a ochrana životního prostředí. 

Podporuje aktivity, které se týkají rybolovu, například odbahňování rybníků, 

modernizace zpracovatelského průmyslu nebo zlepšování akvakultury. [12] 

4.1.3.2 Ostatní fondy 

 Fond solidarity 

Rychlá a flexibilní finanční pomoc při velké přírodní katastrofě. O pomoc lze zažádat 

v případě, pokud je výše škody více než 0,6 % hrubého domácího produktu postiženého 

státu. Je možné také poskytnout pomoc preventivním opatřením proti těmto přírodním 

katastrofám. 

 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 

Financování projektů na pomoc pracovníkům, jejichž propuštění je důsledkem 

globalizace. To znamená například situace, kdy nastane bankrot velkého podniku, 
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přemístí se podnik mimo území Evropské unie nebo je-li v určitém odvětví propuštěno 

mnoho lidí najednou. [12] 

4.1.4 Čerpání z fondů Evropské unie 

Pro čerpání finanční podpory z fondů Evropské unie je třeba splnit několik bodů, 

počínaje vytvořením projektového záměru, vhodného zařazení do operačního programu 

a následně jeho předložení jeho řídícímu orgánu. Rozdělení finančních prostředků do 

jednotlivých operačních programů je znázorněno na obrázku č. 4. 3. [13] 

 

Obrázek 4.3 - Dělení finančních prostředků do jednotlivých operačních programů [13] 

4.1.5 Získání dotace 

Subjekt žádající o podporu z fondů Evropské unie potřebuje k samotné žádosti projektový 

záměr. Jedná se o konkrétní představu o budoucím projektu, ve které by měl být obsažen 

cíl projektu, zdroje financování, způsoby realizace, časový harmonogram 

a předpokládané výstupy projektu. [8]  

Podle stanovených cílů se zařadí do vhodného dotačního programu. Podrobné informace 

o dotačních programech jsou v programovém dokumentu, jež uveřejňuje příslušný řídící 



26 

orgán. Národní operační programy a jejich řídící orgány jednotlivých programů jsou 

uvedeny v tabulce č. 4. 3. [14]  

Žádost o podporu lze podat v případě, že je pro daný operační program otevřena výzva, 

v jejímž termínu jsou žádosti přijímány. Informace jsou dostupné v harmonogramu výzev 

na internetových stránkách příslušného řídícího orgánu.  

Podané žádosti posuzuje a hodnotí, pomocí hodnoticích kritérií uvedených ve výzvě, 

daný řídící orgán, případně jím pověřená instituce. V případě kladného vyřízení se 

postupuje k podpisu smlouvy, ve které jsou upřesněny podmínky realizace projektu. 

Každý příjemce také musí zajistit povinnou publicitu projektu a udržitelnost projektu, ke 

které se zavázal smlouvou. 

Finanční prostředky se získávají na základě žádosti o platbu, která se podává příslušnému 

řídícímu orgánu. Čerpání finančních prostředků, které je nutné dokládat, kontroluje řídící 

orgán dohlížející na dodržování podmínek uvedených ve smlouvě. Dochází také 

k průběžným kontrolám na místě. [14] 

Tabulka 4.3 - Národní operační programy a jejich řídící orgány [zpracováno dle 14] 

Název programu Řídící orgán 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 

Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Doprava Ministerstvo dopravy 

Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 

Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj 

Praha - pól růstu ČR Magistrát hlavního města Prahy 

Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 

Rybářství 2014-2020 Ministerstvo zemědělství 

Program rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství 

 

Úkolem řídících orgánů je dohled na správnost řízení a realizaci projektu v souladu 

s předpisy stanovenými Evropskou unií. Řídícím orgánům je nadřazen Národní orgán pro 
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koordinaci (NOK), jehož roli na základě usnesení vlády ČR plní Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR. [15] 

4.2 Regionální politika České republiky 

Řídícím orgánem regionální politiky ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj, jehož úkolem 

je vypracování a realizování koncepčních dokumentů a strategií. Pomoc poskytuje 

především podpůrnými programy a vytvářením strategií na obnovu postižených území po 

živelných a jiných mimořádných pohromách. [16] 

Hlavním cílem je rozvoj regionů, především zaměření na jeho soudržnost 

a konkurenceschopnost. Zabývá se také specifickými problémy rozvoje měst a venkova. 

Základním nástrojem regionální politiky ČR je Strategie regionálního rozvoje České 

republiky, která zajišťuje provázanost mezi národní regionální politikou a regionální 

politikou EU. Jedná se o základní koncepční dokument, který zahrnuje důkladnou 

analýzu regionálních rozdílů v ČR (na úrovni obcí s rozšířenou působností). Na základě 

analýz se navrhují cíle, priority a konkrétní opatření pro potřeby regionálního rozvoje. 

Strategie je sestavena tak, aby propojovala odvětvová hlediska a přístupy s územními 

aspekty vyváženého regionálního rozvoje a územní soudržnosti. [16]  
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5 POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE 

V KONKRÉTNÍ OBCI  

V této kapitole bude charakterizována obec Naloučany a posouzena finanční situace 

v obci. 

5.1 Charakteristika obce 

Obec Naloučany je malá vesnice, která se nachází v okrese Třebíč, kraji Vysočina. Leží 

asi 4 km severozápadně od města Náměšť nad Oslavou. Přibližné umístění je vyobrazeno 

na obrázku č. 5. 1. [17] Nachází se v nadmořské výšce 368 m. n. m. a katastrální výměra 

obce je 5,41 m2. Obec leží na levém břehu řeky Oslavy, která obcí protéká. 

Organizačně jsou Naloučany samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem a žije tam 

přibližně 161 obyvatel. Zastupitelstvo obce čítá 7 osob. 

Zástavbu tvoří převážně řadové domy a struktura obce naznačuje postupný vývoj sídla 

až k dnešní podobě návesního typu. Vzhledem k tomu, že obec má převážně zemědělský 

charakter, jsou původní dochované objekty většinou zemědělské usedlosti, které jsou 

orientovány s okapovou i štítovou stranou do návsi. [18] 
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Obrázek 5.1 - Poloha obce Naloučany [17] 

Obec Naloučany se snaží i přes nízký počet obyvatel pořádat pravidelné kulturní 

a sportovní akce pro občany. 

Sport 

V oblasti sportovního vyžití v obci je možnost využití travnatého udržovaného hřiště 

s fotbalovými brankami. Po domluvě je k dispozici občanům sál místního kulturního 

domu včetně stolů na stolní tenis, ve kterém se pořádá každoroční turnaj.    

Obec se vyjít svým občanům vstříc a tak každou zimní sezónu spolu se sousední obcí 

Ocmanice, pronajímá ledovou plochu na zimním stadionu v Náměšti nad Oslavou. 

Obyvatelé tak mají možnost každotýdenního bruslení zdarma.  

Společenské akce a kultura 

Obec spolu se Sdružením dobrovolných hasičů Naloučany pořádá během roku několik 

společenských akcí.  

Příkladem mohou být akce pro děti – pálení čarodějnic, prázdninové (Na)loučení, či 

drakiáda. Dále se obec podílí na chystání poutě včetně tradičního ručního stavění máje, 
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pouťové zábavy, burčákové posezení, společenského setkání seniorů, rybářských závodů 

nebo rozsvěcování vánočního stromu.  

V obci je také aktivní Myslivecké sdružení a Svaz chovatelů. Je vedena kroniky, do které 

se zaznamenávají významné události obce. 

Na obecním úřadu je k dispozici obecní knihovna.   

Historie a památky 

Podle místní kroniky pochází první zmínka o obci z roku 1238, do roku 1990 však byla 

součástí Náměště nad Oslavou. Jméno obce je odvozeno od výrazu „na lučí“ tj. na 

loukách.  

Zajímavostí může být v centru obce se tyčící kostel svatého Jakuba ze 13. století, který je 

obklopen hřbitovem, smírčí kříž vsazen do hřbitovní tarasní zdi nebo památník padlým 

v podobě lva. [19] 

Školství a zdravotní péče 

V obci se nenachází vzdělávací ani zdravotnické zařízení. Veškerá občanská vybavenost 

se nachází ve 4 km vzdálené Náměšti nad Oslavou. Nepočítá se tedy s rozvojem této 

funkce. 

Životní prostředí 

V okolí obce se nenachází žádná výrobní ani průmyslová zóna. Vesnice je obklopena lesy 

a zemědělsky využívanou půdou. Z tohoto hlediska lze hodnotit kvalitu životního 

prostředí velmi příznivě.  

Vzhledem k tomu, že se obec nachází v těsné blízkosti řeky, hrozila obci v minulých 

letech povodeň. Z toho důvodu byl v roce 2009 vybudován nový most přes řeku Oslavu, 

který splňuje požadavky na odolnost proti stoleté vodě.  

V obci se nenachází kanalizace, její vybudování započne na jaře roku 2017. 
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5.2 Finanční situace obce 

Finanční situace v obci Naloučany bude vyhodnocována pomocí obecního rozpočtu. 

V rozpočtu jsou uvedeny příjmy a výdaje skutečné a plánované, které obec navrhla 

a schválilo jej zastupitelstvo obce.  

V tabulce č. 5. 1 jsou zobrazeny příjmy a výdaje za poslední tři roky, jedná se o roky 

2014, 2015 a 2016. Údaje byly získány z finančních materiálů obce. 

Příjmy a výdaje obecního rozpočtu jsou závislé na různých faktorech. Jedním z hlavních 

faktorů je velikost dané obce. Vzhledem k nízkému počtu obyvatel v obci, jsou příjmové 

a výdajové položky méně rozmanité.  

Tabulka 5.1 - Rozpočet obce [vlastní zpracování dle rozpočtů obce] 

Položka 2014 2015 2016 

Příjmy – skutečné - dotace 1 981 700 Kč 451 600 Kč 407 138 Kč 

Příjmy – skutečné - daňové 1 687 207 Kč 1 818 734 Kč 1 969 173 Kč 

Příjmy – skutečné - poplatky 77 243 Kč 73 220 Kč 78 730 Kč 

Příjmy – skutečné - ostatní 166 153 Kč 252 466 Kč 338 354 Kč 

Příjmy – rozpočet plánovaný 3 455 000 Kč 1 800 000 Kč 1 900 000 Kč 

Příjmy – rozpočet skutečný 3 912 303 Kč 2 596 020 Kč 2 793 395 Kč 

Výdaje – v rámci Programu obnovy 

venkova Vysočiny 
393 334 Kč 235 000 Kč 232 360 Kč 

Výdaje – kanalizace, v rámci dotace 

Čistá voda 2014 
--- 361 700 Kč --- 

Výdaje – PPO Naloučany, v rámci 

dotace Čistá voda 2014 
--- 235 950 Kč --- 

Výdaje – v rámci Čistá voda 2015, B: 

Odvádění a čištění odpadních vod 
--- --- 380 000 Kč 

Výdaje – Odvádění a čištění 

odpadních vod, přípojky 
--- --- 192 051 Kč 

Výdaje – volby 35 566 Kč --- 16 838 Kč 

Výdaje – oslavy 777 let, dotace --- 48 688 Kč --- 

Výdaje – nebytové hospodářství 51 843 Kč 3 838 Kč 61 545 Kč 

Výdaje – pitná voda 6 238 Kč 6 871 Kč 1 600 Kč 

Výdaje – územní plán 20 000 Kč --- --- 

Výdaje – dotace --- 5 000 Kč 8 640 Kč 
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Položka 2014 2015 2016 

Výdaje – SDH 30 116 Kč 31 642 Kč 19 783 Kč 

Výdaje – veřejné osvětlení 56 546 Kč 47 878 Kč 50 301 Kč 

Výdaje – silnice 42 886 Kč 37 280 Kč 21 320 Kč 

Výdaje – kultury 38 053 Kč 40 349 Kč 44 661 Kč 

Výdaje – volný čas, děti 79 766 Kč 79 395 Kč 33 876 Kč 

Výdaje – odpady 130 181 Kč 135 788 Kč 136 005 Kč 

Výdaje – plyn, el. energie, voda 93 943 Kč 55 059 Kč 76 936 Kč 

Výdaje – odměny ZO 172 866 Kč 201 134 Kč 204 164 Kč 

Výdaje – činnost veř. správy 243 268 Kč 246 395 Kč 229 400 Kč 

Výdaje – knihovna 13 171 Kč 12 678 Kč 13 296 Kč 

Výdaje – komunální služby, opravy 47 558 Kč 13 355 Kč 67 323 Kč 

Výdaje – veřejná prostranství 26 674 Kč 28 344 Kč 54 302 Kč 

Výdaje – zaměstnanec 214 429 Kč 207 199 Kč 216 520 Kč 

Výdaje – ostatní 73 557 Kč 86 402 Kč 75 229 Kč 

Výdaje – veřejné pohřebiště --- --- 3 325 Kč 

Výdaje – rozpočet plánovaný 1 475 000 Kč 1 600 000 Kč 1 700 000 Kč 

Výdaje – rozpočet skutečný 1 769 995 Kč 2 119 945 Kč 2 339 475 Kč 

 

V grafu č. 5. 1 jsou porovnány skutečné a plánované příjmy obce. Z grafu je zřejmé, že 

v roce 2014 měla obec vyšší příjmy než v následujících letech, což je způsobeno příjmem 

finančních prostředků z dotačních fondů na rekonstrukci č.  p.  44 – Obecního úřadu. 

Nejvýraznějšími příjmy, mimo roku 2014, jsou příjmy daňové.  

Skutečné příjmy v každém roce převyšovaly příjmy plánované. Tato situace je hodnocena 

kladně, protože obec získala více prostředků, než plánovala.  
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Graf 5.1 - Skutečné a plánované příjmy obce [vlastní zpracování dle rozpočtů obce] 

Porovnání skutečných a plánovaných výdajů obce Naloučany je zobrazeno v grafu č. 5. 2. 

Na rozdíl od příjmů však výdaje skutečné převyšovaly výdaje plánované. Tato skutečnost 

je negativní, protože obec využila i prostředky, které využít neplánovala.  

 

Graf 5.2 - Skutečné a plánované výdaje obce [vlastní zpracování dle rozpočtů obce] 
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Z grafu č. 5. 3 je zřejmé, že obec má ve sledovaných rocích vyšší skutečné příjmy než 

skutečné výdaje. A to i přes to, že obec vydala i neplánované prostředky. V roce 

2015 a 2016 činil rozdíl mezi příjmy a výdaji kolem 450 000 Kč.  

Zobrazuje to situaci, že obec Naloučany dobře hospodaří se svými prostředky a pružně 

reaguje na nastalé změny v rozpočtu, které mohly nastat například změnou legislativy, 

případně se objevily jiné výdaje, které nebyly součástí predikce rozpočtu na daný rok.  

 

Graf 5.3 - Skutečné příjmy a skutečné výdaje obce [vlastní zpracování dle rozpočtů 

obce] 

Celková finanční situace v obci Naloučany může být hodnocena příznivě a to nejen 

na základě rozpočtů obce, ale i vzhledem k tomu, že obec aktivně využívá dotační fondy 

a každý rok se investuje do rozvoje obce. Obecní rozpočet v současné době není zatížen 

žádným úvěrem.  

 0 Kč

500 000 Kč

1000 000 Kč

1500 000 Kč

2000 000 Kč

2500 000 Kč

3000 000 Kč

3500 000 Kč

4000 000 Kč

2014 2015 2016

Skutečné příjmy / skutečné výdaje

Příjmy – rozpočet skutečný Výdaje – rozpočet skutečný



35 

6 CHARAKTERISTIKA KONKRÉTNÍHO 

INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

V obci Naloučany je stávající částečná dešťová kanalizační síť v nevyhovujícím stavu. 

V místech, kde je realizována kanalizace, jsou odpadní vody likvidovány v septicích, 

předčištěny a vypouštěny. V případě, že v oblasti není kanalizace realizována, je tento 

problém řešen pomocí žumpy nebo septiku s přepadem. 

6.1 Informace o projektu  

Na základě změny zákona č. 150/2010 Sb., který upravuje vodní zákon č. 254/2001 Sb., 

zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a nařízení vlády č. 229/2007 Sb., 

zastupitelstvo obce Naloučany rozhodlo o vybudování kanalizace a čistírny odpadních 

vod v obci. Dalším důvodem je rozvoj služeb pro občany obce. 

Účelem stavby je vyřešit současný stav v odvádění odpadních a dešťových vod, chránit 

povrchové a podzemní vody, hospodárně využívat vodní zdroje a zachovat či zlepšovat 

jakost povrchových a podzemních vod. [20]  

Projekt bude probíhat souběžně s výstavbou kanalizace ve vedlejší obci Ocmanice, 

společné náklady budou rozděleny v odpovídajícím poměru.  

6.1.1 Vývoj projektu 

V roce 2013 byla přepracována původní projektová dokumentace, aby bylo možné čerpat 

dotaci na její výstavbu. Bylo nutné provést změny v územním plánu a to především kvůli 

změně umístění ČOV.  

V roce 2015 obec zažádala o dotaci z dotačního titulu Čistá voda 2015 na financování 

vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení projektu. Žádost o dotaci byla přijata 

a obci byly poskytnuty finanční prostředky. Ve stejném roce byly podepsány smlouvy 

o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) s vlastníky všech dotčených pozemků. 

Většina majitelů souhlasila s bezúplatným zřízením služebnosti. Pouze tři majitelé 

odmítli smlouvy o bezúplatném zřízení a zažádali o smlouvu o finančním vyrovnání 
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za vzniklé újmy v souvislosti se stavbou. Bez schválení smluv by nebylo možné stavbu 

realizovat, finanční kompenzace bude hrazena z rozpočtu obce. [21] 

Ke konci roku 2015 započala příprava žádosti o dotaci na realizaci. Před podáním žádosti 

bylo třeba vypracovat projektovou dokumentaci provedení stavby, která by měla zvýšit 

bodové ohodnocení žádosti o dotaci, a předběžný rozpočet stavby. Dle předběžného 

rozpočtu stavby z roku 2015 byla pro část pro obec Naloučany, která je tvořena 

splaškovou a dešťovou kanalizací a společnou ČOV, stanovena nákladovost 

na 27 až 30 mil. Kč. Pro obec Ocmanice se odhad nákladovosti pohyboval v rozmezí 

30 až 32 mil.  Kč. [21] 

Na začátku roku 2016 bylo rozhodnuto o výhodnějším modelu financování realizace 

projektu a to převzetí investorství Svazkem obcí VODOVODY a KANALIZACE, čímž 

dojde k úspoře 21% DPH z ceny. Proběhla změna žadatele o dotace, nově se jím stal 

Svazek obcí VaK. Obec bude nadále hradit veškeré vícenáklady a spolufinancovat projekt 

do výše celkových nákladů. [21] 

V květnu roku 2016 Městský úřad Náměšť nad Oslavou, obor životního prostředí 

a živnostenský, povolil nakládání s vodami a stavbu vodního díla Kanalizace a ČOV 

Naloučany, Ocmanice.  

Žádost o dotaci na realizaci projektu byla schválen řídícím orgánem Operačního 

programu Životní prostředí k podpoře a bylo mu přiděleno registrační číslo projektu 

CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001323 a ohodnocen 44 body. Svazek obcí VaK připravil 

dokumentaci k výběrovému řízení na zhotovitele stavby. [22]  

Na začátku druhé poloviny roku 2016 započalo jednání s představenstvem Vodní akciové 

společnosti o znění zadávací dokumentace. Po schválení zadávací dokumentace mohla 

být vypsána veřejná zakázka na stavební práce projektu Kanalizace a ČOV Naloučany, 

Ocmanice. 
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6.1.2 Technické údaje o projektu 

Jedná se o novou stavbu, která bude trvalá. Projektovaná stavba bude v souladu s územně 

plánovací dokumentací. V místě výstavby proběhl stavebně technický, geologický 

a hydrogeologický průzkum. Archeologický průzkum bude prováděn v rámci stavby. 

V dotčeném území není vyhlášena chráněná oblast ani památková zóna. Nevyskytuje se 

poddolované území.  

Soupis stavebních objektů a provozních souborů 

Kanalizace Ocmanice 

SO 103 Gravitační kanalizace Ocmanice 

SO 104 Tlaková kanalizace Ocmanice 

SO 105.2 Čerpací stanice Ocmanice 

SO 107 Odbočky kanalizace Ocmanice 

SO 301 Přípojka vodovodu 

SO 302 Přípojky NN 

SO 304 Oprava krajských komunikací 

SO 305 Oprava místních komunikací 

PS 101.2 ČS Ocmanice – technologie 

Dešťová kanalizace Naloučany 

SO 108 Kanalizace dešťová 

SO 304 Oprava krajských komunikací 

Kanalizace a ČOV Naloučany 

SO 101 Gravitační stoky Naloučany 

SO 102 Tlaková kanalizace Naloučany 

SO 105.1 Čerpací stanice Naloučany 

SO 106 Odbočky kanalizace Naloučany 

SO 201 ČOV – Hrubé terénní úpravy 
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SO 202 ČOV - Provozní budova 

SO 204 ČOV - Čerpací stanice ČS-A1 

SO 205 ČOV - Biologická jednotka 

SO 206 ČOV - Kalojem 

SO 207 ČOV - Propojovací potrubí 

SO 208 ČOV - Zpevněné plochy 

SO 209 ČOV - Oplocení 

SO 210 ČOV - Odpadní potrubí, měrný objekt a výpustní objekt  

SO 301 Přípojky vodovodu 

SO 302 Přípojky NN 

SO 303 Příjezdová komunikace pro ČOV 

SO 304 Oprava krajských komunikací 

SO 305 Oprava místních komunikací 

PS 101.1 ČS Naloučany – technologie 

Navrhované parametry stavby  

 Kanalizace Ocmanice: 

 celková délka gravitační kanalizace – 3043,17 m 

 jmenovitý průměr PP potrubí – 250 mm 

 celková délka tlakové kanalizace – 1330,50 m 

 jmenovitý průměr PE potrubí – 50 mm (404,89 m) a 100 mm (925,7 m) 

 počet čerpacích stanic – 4 ks 

 roční spotřeba elektřiny – 10 000 kWh 

 roční spotřeba vody – 100 m3 

 Kanalizace Naloučany: 

 celková délka gravitační kanalizace – 1774,11 m 

 jmenovitý průměr PP potrubí – 250 mm 

 celková délka tlakové kanalizace – 50,27 m 
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 jmenovitý průměr PE potrubí – 50 mm 

 počet čerpacích stanic – 2 ks 

 roční spotřeba elektřiny – 40 000 kWh 

 roční spotřeba vody – 150 m3 

6.2 Veřejná zakázka  

Dne 29. 9. 2016 bylo na portálu www.vhodne-uverejneni.cz zahájeno zadávací řízení. 

Veřejná zakázka byla vyhodnocena jako podlimitní s předpokládanou hodnotou zakázky 

64 000 000 Kč bez DPH.  

6.2.1 Požadavky zadavatele 

Pro účast ve výběrovém řízení je nutné splnit požadavky, které si stanovil zadavatel 

veřejné zakázky v zadávací dokumentaci. 

 Kvalifikační předpoklady zhotovitele 

 nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 

 v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé 

soutěže, 

 v posledních 3 letech neproběhlo na jeho majetek insolvenční 

řízení a není v likvidaci, 

 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatek na 

pojistném a penále na veřejné zdravotní a sociální pojištění, 

 není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

Důkazem pro splnění základních kvalifikačních předpokladů je předložení výpisu 

z evidence Rejstříku trestů, potvrzení příslušného finančního úřadu a četného prohlášení. 

 Profesní kvalifikační předpoklady zhotovitele 

 je zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, 

 je držitelem živnostenského oprávnění k podnikání či licence pro 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování; montáž, revizi 
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a zkoušky elektrických zařízení; výkon zeměměřičských činností; 

projektové činnosti ve výstavbě, 

 má osvědčení o autorizaci pro obor pozemní a dopravní stavby, 

vodní hospodářství a krajinné inženýrství, 

 je oprávněn k ověřování výsledků zeměměřičských činností. 

Svoji způsobilost prokáže předložením příslušných výpisů a dokladů. 

 Technické kvalifikační předpoklady zhotovitele 

 předloží seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let 

a osvědčení o řádném plnění nejvýznamnějších z nich, 

 prokáže provedení alespoň 3 stavebních prací obdobného 

charakteru a rozsahu za posledních 5 let, 

 doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci odpovědných 

osob. 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dokáže předložením daných osvědčení, 

čestných prohlášení či dokladů o odborné způsobilosti.  

 Ekonomická a finanční způsobilost zhotovitele 

 je ekonomicky a finančně způsobilý ke splnění veřejné zakázky. 

Předloží čestné prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele.  
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 Požadavek na poskytnutí jistoty 

 uchazeč je povinen poskytnout jistotu ve výši 1 200 000 Kč, a to 

složením peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní 

záruky či pojištění záruky. 

Poskytnutí jistoty je nutno doložit příslušným dokladem. 

Nabídka musela být doručena písemně v uzavřené obálce s názvem veřejné zakázky, 

uvedením výzvy „Neotevírat“ a být předložena v následující struktuře: 

1. Krycí list nabídky 

2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky a seznamu příloh 

3. Doklady prokazující splnění kvalifikace 

4. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou 

5. Ostatní dokumenty 

6. Údaj o celkovém počtu listů nabídky 

7. CD s textovou částí návrhu smlouvy o dílo v PDF a položkovým 

rozpočtem v PDF 

6.2.2 Výsledky veřejné zakázky 

Na počátku roku 2017 proběhlo otevření obálek s nabídkami ve výběrovém řízení na 

zhotovitele. Hodnotila se formální a obsahová správnost obdržených nabídek.  

Bylo podáno 10 nabídek. Všichni uchazeči, včetně nabídkové ceny, jsou uvedeni 

v tabulce č. 6. 1. 
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Tabulka 6.1 - Seznam uchazečů a nabídkových cen 

Číslo nabídky Název firmy Nabídková cena 

1 Skanska a.s. 62 900 000 Kč 

2 EUROVIA CS, a.s. 62 192 079 Kč 

3 FIRESTA – FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s. 61 599 131 Kč 

4 COLAS CZ, a.s. 62 207 665 Kč 

5 Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o. 63 349 191 Kč 

6 IMOS BRNO, a.s. 58 880 000 Kč 

7 GEOSAN GROUP a.s. 43 217 576 Kč 

8 Sdružení firem 58 707 710 Kč 

9 INSTA CZ s.r.o. 66 833 134 Kč 

10 Zlínstav a.s. 44 836 530 Kč 

 

V prvním kole nebyl vybrán vítěz z důvodů nedostatků v doručených nabídkách 

a uchazeči byli vyzváni k doplnění. 

Vzhledem k nesplnění daných požadavků, bylo několik firem vyloučeno. Jedná se 

o následující firmy z uvedených důvodů. 

Skanska a.s. 

Nesplnění technických kvalifikačních předpokladů. 

Dodavatel na výzvu komise, o písemném objasnění předložených informací a dokladů 

prokazující splnění kvalifikace, nedoručil dokumenty ve stanovené lhůtě. 

FIRESTA – FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s. 

Nesplnění technických kvalifikačních předpokladů. 

Na výzvu komise, o písemném objasnění předložených informací či dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace, dodavatel žádné doklady ve stanovené lhůtě nedoručil. 

COLAS CZ, a.s. 

Nesplnění technických kvalifikačních předpokladů 
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Účastník ve stanovené lhůtě nedoručil dokumenty pro objasnění předložených informací 

a dokladů k prokázání splnění kvalifikace. 

GEOSAN GROUP a.s. 

Nesplnění technických kvalifikačních předpokladů. 

Účastník předložil doklady, ze kterých plyne, že se v posledních 5 letech nezabýval 

výstavbou ČOV, jak požadoval zadavatel, ale jednalo se o rekonstrukci. 

INSTA CZ s.r.o. 

Nesplnění technických kvalifikačních předpokladů. 

Uchazeč na výzvu komise nedoručil ve stanovené lhůtě písemné objasnění informací či 

dokladů pro splnění kvalifikace, které předložil. 

Zlínstav a.s. 

Nesplnění technických kvalifikačních předpokladů. 

Společnost přestala splňovat některé části kvalifikace, o této skutečnosti informovala 

sama společnost na konci roku 2016. 

Ve druhém kole bylo představenstvem svazku obcí VaK vybráno, dle hodnotícího kritéria 

nejnižší nabídkové ceny, sdružení firem Outulný VHS spol. s.r.o., SYNER VHS 

Vysočina, a.s. a AQUACONSTRUCT s. r. o. Pořadí uchazečů, kteří splnili požadavky 

zadavatele, je uvedeno v tabulce č. 6. 2. 

Tabulka 6.2 - Pořadí uchazečů 

Pořadí nabídky Název firmy Nabídková cena 

1. Sdružení firem 58 707 710 Kč 

2. IMOS BRNO, a.s. 58 880 000 Kč 

3. EUROVIA CS, a.s. 62 192 079 Kč 

4. Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o. 63 349 191 Kč 
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6.2.3 Smlouva o dílo 

Dne 2. 5. 2017 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem – firmou Outulný 

VHS spol. s r. o. Smluvní strany uzavřely smlouvu s cílem realizace výstavby nové 

splaškové kanalizace a ČOV v obcích Naloučany a Ocmanice a zajištění odvádění 

a čištění splaškových vod. Konečná cena za dílo byla stanovena na 58 707 710 Kč.  

Dle krycího listu dodaného firmou Outulný VHS spol. s r. o., byly jednotlivé části 

oceněny následovně:  

 dešťová kanalizace Naloučany – 1 751 615 Kč 

 kanalizace a ČOV Naloučany – 26 805 386 Kč  

 kanalizace Ocmanice – 30 150 709 Kč 

Předání a převzetí staveniště proběhlo do 5 dní od uzavření smlouvy, se zhotovováním 

stavby se započne nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

Dokončení stavby ČOV a minimálně 60 % stavby kanalizace je dle smlouvy stanoveno 

na 30. 9. 2018. Zhotovitel se zavázal provést dokončení stavby do 31. 5. 2019.  

Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí subdodavatelů, kteří jsou spolu 

s rozsahem prací dodávek nebo služeb a jejich podílu z ceny díla, uvedeni 

v tabulce č. 6. 3. 

Tabulka 6.3 - Seznam subdodavatelů 

Subdodavatel Rozsah prací, dodávek nebo služeb Podíl z ceny díla v % 

Ing. Milan Beneš stavbyvedoucí 0,30% 

Ing. Miloslav Binder   odborná způsob. za dopravní stavby 0,10% 

Sandra Ložeková    odborná způsob. v elektrotechnice 0,10% 

RNDr. Stanislav Březina  geologické práce 0,10% 

GEO75, s.r.o. výkon zeměměřických činností 0,60% 

Ing. Zdeněk Roska technik - kvalitář 0,10% 

DAICH, spol. s r. o. provedení protlaků 0,10% 

VHZ-DIS, spol. s r. o. technologie 1,00% 
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6.3 Financování projektu 

Na počátku projektu se obce Naloučany a Ocmanice dohodly, na spolufinancování této 

investiční činnosti, kdy každá obec měla plně financovat část svoji a poměrově část 

společnou (tlaková kanalizace a ČOV). Podílely se tedy na financování přepracování 

původní projektové dokumentace, z důvodu možnosti čerpat dotaci, o celkové výši 

95 000 Kč, částka byla hrazena z obecních rozpočtů. [21] 

V obci Naloučany muselo dojít ke změně v územním plánu obce z důvodu změny 

umístění ČOV. Zpracování návrhu a změnu územního plánu v ceně 80 000 Kč hradila 

obec Naloučany z obecního rozpočtu. 

Financování dokumentace ke stavebnímu povolení v ceně 380 000 Kč se obce rozhodly 

vyřešit pomocí dotace a to z dotačního titulu Čistá voda 2015. Žádost byla přijata a obcím 

byly poskytnuty dotace ve výši 165 000 Kč. Zbytek nákladů si obce rozdělily a hradily 

z obecních rozpočtů. [21] 

Vzhledem k plánované žádosti o dotaci na realizaci projektu, bylo výhodné nechat 

vypracovat projektovou dokumentaci provádění stavby, aby se zvýšilo bodové hodnocení 

projektu. Dokumentaci si nechaly obce vypracovat odděleně. Pro obec Naloučany byla 

výše ceny 200 000 Kč, pro obec Ocmanice 240 000 Kč. Obojí bylo hrazeno z obecních 

rozpočtů, avšak tato částka je započitatelná do ceny realizace projektu a bude dotována.  

Obce se dohodly, že žádost o dotaci na realizaci projektu podají odděleně. Zastupitelstvo 

obce Naloučany tak schválilo nabídku specializované firmy na zpracování všech 

potřebných podkladů a dokumentů pro žádost o dotaci, podání žádosti o dotaci a celkovou 

administraci přípravy v ceně 340 000 Kč, avšak v průběhu zpracovávání došlo ke změně 

žadatele a investorství daného projektu, tak obec Naloučany zaplatila pouze již 

vypracovanou část v ceně 140 000 Kč z obecního rozpočtu. Soupis nákladů, cena a zdroj 

financování je uveden v tabulce č. 6. 4. [21]  
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Tabulka 6.4 - Seznám nákladů, cena a zdroj financování [vlastní zpracování dle 21] 

Druh nákladu Cena 
OR 

Naloučany 

OR 

Ocmanice 

Dotace 

Čistá voda 

Přepracování projektové 

dokumentace 
95 000 Kč 42 500 Kč 52 500 Kč --- 

Zpracování návrhu a 

změna územního plánu  
80 000 Kč 80 000 Kč --- --- 

Dokumentace ke 

stavebnímu povolení 
380 000 Kč 91 500 Kč 123 500 Kč 165 000 Kč 

Projektová dokumentace 

provedení stavby 
200 000 Kč 200 000 Kč --- --- 

Příprava žádosti o dotaci 

na realizaci 
140 000 Kč 140 000 Kč --- --- 

 

V této fázi došlo k předání investorství Svazku obcí VaK, obce budou nadále projekt 

spolufinancovat do výše celkových nákladů a hradit veškeré vícenáklady. 

Žadatelem o dotaci se stal Svazek obcí VaK, dotace byla schválena. Z fondu Evropské 

unie Operačního programu Životního prostředí bude poskytnuta dotace ve výši 

63,75 % ze způsobilých výdajů, což by mohlo dle hrubých odhadů být cca 36,5 mil. Kč. 

Národní dotace by měly pokrýt náklady do výše 75 % výše započitatelných nákladů, 

jejich výše se odhaduje na cca 660 tis. Kč. Svazek obcí bude financovat 10 % z celkové 

ceny, což by odpovídalo zhruba 6,7 mil. Kč 

Financování do výše celkových nákladů zajistí obce, jedná se orientačně o 23,5 mil. Kč. 

Každá obec bude hradit svoji poměrnou část. Výše částky se odvíjí od posouzení 

uznatelných a neuznatelných nákladů a také od výše vícenákladů. Dle odhadů, se bude 

obec Naloučany podílet na financování cca 7,5 - 9,5 mil.  Kč.  
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7 NÁVRH ALTERNATIVNÍHO ZPŮSOBU 

FINANCOVÁNÍ KONKRÉTNÍHO PROJEKTU 

Jako alternativní způsob jsem zvolila variantu, kdy by investorství nepřevzal Svazek obcí 

VaK, nadále by tak bylo vše v režii obcí Naloučany a Ocmanice.  

V této alternativě dojde k navýšení ceny díla o 21 % DPH. Důvodem je, že Svazek obcí 

Vak - plátce DPH, na rozdíl od obcí Naloučany a Ocmanice - neplátci DPH, využívá 

režimu přenesené daňové povinnosti dle Zákona č. 235/2004 Sb. - Zákona o dani 

z přidané hodnoty. 

7.1 Dotační programy 

Obce by žádaly o dotaci z Operačního programu Životního prostředí, jehož řídicím 

orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Účelem OPŽP je zabezpečení kvalitního 

prostředí pro obyvatele ČR, podporuje efektivní využívání zdroj a eliminaci negativních 

vlivů lidského konání na životní prostředí. Jedním z hlavních zaměření toho operačního 

programu je zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, konkrétněji se jedná 

o Prioritní osu 1, v rámci které by byla žádost podávána. Na vypracování dokumentů pro 

žádost o dotaci, podání žádosti o dotaci, celkovou administraci přípravy a realizace 

projektu, součinnost při výběrových řízeních a zpracování závěrečného vyhodnocení by 

obce přijaly nabídku firmy zabývající se dotačním a správním poradenstvím. V případě 

schválení žádosti o dotaci, by finanční prostředky poskytnuté z Evropských 

strukturálních a investičních fondů EU činily 63,75 % z celkových uznatelných nákladů 

projektu. [23]  

Na spolufinancování získané dotace OPŽP, by bylo možné využít dotaci Kraje Vysočina 

na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, v oblasti B – zajištění odvádění a potřebné 

úrovně čištění odpadních vod na území Kraje Vysočina (snížení množství znečištěných 

vod, které se vypouští do povrchových a podzemních vod). Poskytuje se do výše 

75 % celkových uznatelných nákladů dle Zásad Zastupitelstva Kraje vysočina pro 

poskytování dotací. Žádost o dotaci lze podat až po nabytí právní moci stavebního 

povolení a uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem prací. Tyto dokumenty jsou povinnými 

přílohami žádosti o dotaci.[24] 
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Finanční prostředky získané z dotací OPŽP by se mohly orientačně pohybovat kolem 

44 mil. Kč, prostředky z dotací Kraje Vysočina by mohly být ve výši cca 800 tis. Kč. 

7.2 Příspěvek Svazku obcí VaK 

V případě, že by hlavními investory projektu byly obce, snížil by se procentuální 

příspěvek Svazku obcí z 10 % na 5 %. Svazek obcí zařazuje nové investice dle 

ekonomických dopadů na cenu vodného a stočného do několika kategorií (pozitivní, 

bezvýznamný, méně významný a významný dopad). Pokud by investory projektu byly 

obce, byl by dopad do ceny vodného a stočného méně významný, protože by provoz 

nevycházel příznivě. Avšak v rámci solidárnosti by byl svazek investorem s podílem 5 %. 

Výše finančních prostředků od Svazku obcí a VaK by se mohla pohybovat zhruba ve výši 

3,5 mil. Kč. [25] 

7.3 Dofinancování z vlastních zdrojů 

Rozdíl do celkové výše nákladů by bylo nutné financovat z vlastních zdrojů obcí. 

Nejčastějším řešením bývá úvěr, který nabízejí bankovní společnosti. Obce by mohly tuto 

variantu vyřešit vyhlášením veřejné zakázky na poskytnutí úvěru k zajištění financování 

projektu. Skutečné čerpání by mohlo probíhat dle požadavků zadavatele a to průběžně 

dle postupu stavby. Splátka by byla pravidelná měsíční. Obce by si mohly určit 

mimořádné požadavky, které by jim zajistily absenci sankcí. Jednalo by se například 

o situace, kdy by úvěr nebyl dočerpán, odstoupily by od smlouvy, pokud stavba nebude 

realizována z důvodu neobdržení dotace, provedly by mimořádnou splátku či předčasně 

splatily úvěr. K úvěrům od bankovních společností se váže úrok, který by navýšil splátky 

úvěru. Výše úroku a doba splácení je různá a odvíjí se od aktuálních podmínek 

bankovních společností. 

Druhou variantou financování rozdílu do celkové výše nákladů by mohlo být využití 

zvýhodněné půjčky od Státního fondu životního prostředí ČR. O půjčku lze žádat 

v případě, že subjekt žádající o půjčku současně žádá o dotaci z OPŽP. Tuto podmínku 

by obce splňovaly. Nespornou výhodou v případě půjčky od SFŽP ČR by byla nulová 

výše úroku po dobu realizace projektu. Po dokončení realizace projektu by obce hradily 

úrok ve výši 0,45 % ročně, maximální doba splácení je 10 let. Obce mohou ručit svými 
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nemovitostmi, bankovními zárukami, pomocí třetích osob nebo kombinací s dohodou 

o  vkladu zástavního práva po dokončení realizace projektu.[26] 

Vzhledem k navýšení ceny o 21 % DPH a snížení procentuálního příspěvku Svazku obcí 

VODOVODY a KANALIZACE z 10 % na 5 %, by finanční prostředky, které by obce 

musely poskytnout z vlastní zdrojů činily dle hrubého odhadu cca 32 mil. Kč. Konkrétně 

pro obec Naloučany by se jednalo zhruba o 13 mil. Kč. 

V tabulce č. 7. 1. jsou uvedeny orientační výše splátek pro obec Naloučany v případě 

úvěru od bankovní společnosti a půjčky od SFŽP ve výši 13 000 000 Kč, při době 

splácení 10 let.  

Tabulka 7.1 - Porovnání orientačních výší splátek obce Naloučany 

 

Úvěr u bankovní společnosti Půjčka u SFŽP 

13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 

Úroková sazba Výše splátky Úroková sazba Výše splátky 

2017 0,88% 1 414 400 Kč 0,00% 1 300 000 Kč 

2018 0,88% 1 414 400 Kč 0,00% 1 300 000 Kč 

2019 0,88% 1 414 400 Kč 0,00% 1 300 000 Kč 

2020 0,88% 1 414 400 Kč 0,45% 1 358 500 Kč 

2021 0,88% 1 414 400 Kč 0,45% 1 358 500 Kč 

2022 0,88% 1 414 400 Kč 0,45% 1 358 500 Kč 

2023 0,88% 1 414 400 Kč 0,45% 1 358 500 Kč 

2024 0,88% 1 414 400 Kč 0,45% 1 358 500 Kč 

2025 0,88% 1 414 400 Kč 0,45% 1 358 500 Kč 

2026 0,88% 1 414 400 Kč 0,45% 1 358 500 Kč 

Celkem zaplaceno 14 144 000 Kč 13 409 500 Kč 

 

Z tabulky je patrné, že pro obce by bylo výhodnější zvolit variantu financování pomocí 

půjčky od SFŽP. 
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7.4 Porovnání variant financování 

Výraznou změnou u alternativního řešení je navýšení částky o DPH a snížení příspěvku 

od Svazku obcí VaK. V tabulce č. 7. 2 je porovnáno financování aktuálního modelu 

a návrhu alternativního řešení. Výše částek jsou orientační. 

Tabulka 7.2 - Porovnání variant financování 

 Aktuální řešení Alternativní řešení 

Celkové náklady 67 274 000 Kč 67 274 000 Kč 

DPH 21 % 0 Kč 14 127 540 Kč 

Dotace OPŽP -36 684 768 Kč -44 388 569 Kč 

Příspěvek Svazku obcí VaK -6 727 402 Kč -3 491 840 Kč 

Dotace Kraj Vysočina -665 231 Kč -804 930 Kč 

Vlastní zdroje 23 196 599 Kč 32 716 201 Kč 

 

Z tabulky je zřejmé, že varianta, kterou obce Naloučany a Ocmanice zvolily, byla 

nejvýhodnější a lze z toho usuzovat, že obce dobře hospodaří se svými prostředky.  
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8 ZÁVĚR 

V první části bakalářské bylo snahou vysvětlit pojem veřejná správa v České republice, 

její dělení a popsat jednotlivé orgány obce. Nastínit, odkud mají obce možnost získávat 

finanční prostředky, včetně možnosti dotačních programů. Popsat jednotlivé fondy 

Evropské unie a vysvětlit možnosti čerpání a získání finančních prostředků z dotačních 

titulů. 

Další část se zabývala charakteristikou obce Naloučany, analýzou finanční situace v obci 

Naloučany, která dle mého názoru hospodaří se svými prostředky velmi dobře. Obecní 

rozpočet není v tuto chvíli zatížen žádným úvěrem a obec aktivně využívá různých 

dotačních programů.  

V bakalářské práci byl představen konkrétní projekt, kdy obec Naloučany musela 

vzhledem ke změně zákona přistoupit na investiční činnost v oblasti nakládání 

s odpadními vodami, protože dosavadní stav byl nevyhovující. Byl popsán vývoj 

projektu, rozepsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby a shrnuto financování projektu. 

Poslední část popisuje návrh alternativního financování projektu, a to kdyby obce 

financovaly projekt samy. Vzhledem odhadům konečné výše finančních prostředků musí 

být aktuální postup obce Naloučany vyhodnocen jako nejlepší možný. Obec zhodnotila 

situaci velmi dobře, vybrala nejvýhodnější variantu a nebude muset vynaložit tolik 

vlastních zdrojů, jako by to bylo v případě, že by obec financovala projekt dle mého 

alternativního návrhu.   
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DPH   Daň z přidané hodnoty 

EFRR   Evropský fond pro regionální rozvoj 

ENRF   Evropský námořní a rybářský fond 

ESF   Evropský sociální fond  
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