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Abstrakt  

Tato diplomová práce řeší problematiku financování veřejné stavební zakázky v obci. 

V teoretické části jsou vymezeny pojmy, jakými jsou veřejná správa, obec, veřejné 

finance, obecní rozpočet a veřejná zakázka spolu s možnostmi jejího financování. 

V praktické části je řešen investiční projekt v obci Černotín, a sice doplnění kanalizace, 

který byl spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem životního prostředí. V závěru 

práce jsou nastíněny alternativní možnosti financování daného projektu. 

Klíčová slova  

samospráva, obec, veřejné finance, rozpočet obce, možnosti financování, veřejná 

zakázka, dotace 

Abstract  

This master‘s thesis solves problem of financing public building contract in the 

municipality. In the theoretical part there are defined concepts of public administration, 

municipality, public finance, municipal budget and public contract in connection with the 

possibilities of financing. The practical part is about investment project in village 

Černotín, the completion of the canalization, which was co-financed by the European 

union and the Ministry of environment. The conclusions offers alternative possibilities of 

financing the project. 
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autonomy, municipality, public finance, municipal budget, funding possibilities, public 

contract, grants
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1 ÚVOD 

V každém moderním státním zřízení figuruje obec jako celek společenství občanů na 

daném území. Základní cíl obce v České republice je péče o potřeby svých občanů a 

všestranný rozvoj svého území. Pro každého jednotlivého obyvatele je pak důležité, jestli 

obec tento cíl plní v dostatečné míře, jelikož pouze cestou plnění této základní podstaty 

se zvedá úroveň kvality samotného žití. 

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

v ČR a navržení alternativního způsobu financování konkrétního investičního projektu. 

Tato diplomová práce se bude zabývat možností financování stavebního investičního 

záměru realizovaného obcí. Práce je tvořena dvěma pomyslnými částmi, a sice částí 

teoretickou a praktickou.  

V té první, teoretické, části budou vymezeny základní pojmy, jakými jsou veřejná správa 

v čele se základním územním samosprávným celkem, obcí. Dále budou charakterizovány 

veřejné finance, rozpočtová soustava, a především finance územní samosprávy. 

Základním finančním nástrojem každé obce je její rozpočet. Správná práce s příjmy a 

výdaji rozpočtu utváří předpoklad vyváženého hospodaření obce. Jestliže obec usiluje o 

rozvoj svého okolí, je zapotřebí investovat, a to prostřednictvím zadávání veřejných 

zakázek, které budou v této diplomové práci také obsaženy společně s financováním 

právě těchto záměrných akcí. Nejvýhodnější způsob pokrytí většiny nákladů investice je 

čerpání nenávratných příjmů, tedy dotací.  

Praktická část závěrečné práce bude sledovat konkrétní stavební veřejnou zakázku. Obec 

bude analyzována z pohledu finanční stability a schopnosti realizace dané investice. Bude 

popsán projekt, jeho specifika, časový sled realizované akce, ale také bude zmíněno 

výběrové řízení na dodavatele jakožto součást zadané veřejné zakázky. Především budou 

popsány finanční výdaje projektu, jak plánované, tak ty skutečné a konkrétní zdroje 

financování. V závěru poté budou navrhnuty alternativní možnosti financování daného 

projektu.  
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2 VEŘEJNÁ SPRÁVA 

Ekonomika moderního demokratického státu je tvořena jak veřejným, tak i soukromým 

sektorem. Ačkoliv se tyto dvě zmíněné odvětví ve své podstatě od sebe diametrálně 

odlišují, ve výsledné rovině tvoří vyvážený ekonomický celek. Hlavní náplní subjektů 

nacházejících se v soukromém sektoru je hospodaření, jehož důsledkem jsou výnosy 

převyšující náklady. Sektor veřejný si klade rozdílné cíle a sice poskytování veřejných 

služeb, které vedou k uspokojení veřejného zájmu. Jsou financovány z veřejných 

prostředků a jedná se například o zdravotnictví, vzdělávání, infrastruktura, obranu státu, 

sociální záležitosti a podobně.  

Spravování veřejného sektoru, uskutečňování veřejné politiky a hájení veřejného zájmu 

zajišťuje veřejná správa. Jedná se o státní moc, která je vykonávána státem, v tomto 

případě lze hovořit o státní správě, anebo samosprávou čili příslušnými místními 

samosprávnými celky. Tento systém veřejné správy se nazývá dvojstupňový. [1,2] 

Dozor, zda jsou při vykonávání veřejné správy dodržovány účelnosti, hospodárnosti  

a především zákonnosti provádí samostatná složka tzv. kontrola veřejné správy. Tato 

kontrola může být vnitřní čili vykonávána orgány veřejné správy ve smyslu podřízenosti 

a nadřízenosti. Nebo na činnost veřejné správy dohlížejí subjekty, jež nejsou součástí 

orgánů veřejné správy. Pak se hovoří o kontrole vnější a příkladem této revize jsou soudy, 

Nejvyšší kontrolní úřad nebo zákonodárné orgány. [3] 

Státní správa 

Nejvýše postavený úřad státní správy v České republice je vláda České republiky, kterou 

představuje 14 ministerstev. Dále státní správu představují ústřední orgány státní správy, 

které jsou řízeny vládou a mají úzce specializovanou působnost. Mezi takové orgány patří 

například Český statistický úřad nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Menšími 

pravomocemi disponují další správní úřady s celostátní působností (Česká obchodní 

inspekce, Česká energetická inspekce), státní příspěvkové organizace a organizační 

složky státu. Je vymezena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. Předsedy těchto orgánů 

jmenuje a odvolává vláda. Hlavní náplní státní správy je realizace výkonné moci států, 

tvorba koncepcí a vykonávání koordinační a kontrolní činnosti. [1,3] 

Samospráva 

Samospráva je veřejná správa ze zákona svěřená subjektům jiným, než je stát. Tyto 

subjekty mají moc spravovat veřejný sektor samostatně a stát ani nemůže, pokud jsou 

rozhodnutí zákonná, nijak zasahovat. Charakteristické jsou pro samosprávu principy  
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a sice princip kolegiality, princip decentralizace a princip volební. Samospráva se dělí dle 

působnosti na územní samosprávu a zájmovou samosprávu.  

Zájmová samospráva 

Zájmovou samosprávou lze nazývat sdružení, která spojuje nejčastěji fyzické osoby se 

stejným povoláním, zájmem a cílem. Tyto komory a společenstva mají právo rozhodovat 

o vlastních záležitostech zcela autonomně. Organizace zájmové samosprávy se dělí na 

profesní a zájmovou.  

Hlavním rozdílem je princip členství v těchto společenstvech. Samospráva profesní 

neboli resortní je založena na principu povinného členství. Sdružuje fyzické osoby 

samostatně výdělečně činné určité profese. Působnost, právní poměry členů, orgány a 

způsob jejich ustanovení určuje zákon. V České republice v současnosti existuje 11 

profesních komor s povinným členstvím. (Komora autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, Lékařská komora. Advokátní komora atd.) 

Zájmová samospráva zastává princip dobrovolnosti. Jsou to společenstva s nepovinným 

členstvím a sdružuje fyzické i právnické osoby, které nemusí mít stejné profesní 

zaměření. Takové komory se v ČR nachází dvě, Hospodářská komora, Agrární komora.  

Samostatnou složkou náležící do zájmové samosprávy jsou veřejné vysoké školy. 

Takzvané vysokoškolské samosprávě organizaci, činnost a postavení členů akademické 

obce upravuje zákon, který doplňují ve stanovených mezích vlastní samosprávné vnitřní 

předpisy. [1,3] 

Územní samospráva 

Územní samospráva je jedním z nejdůležitějších odvětví veřejné správy. Vymezení 

územní samosprávy je možné dohledat v Ústavě České republiky, kde se o ní pojednává 

v hlavě sedmé. Ústava je nejvyšší právní listina státu a je nadřazená všem zákonům, tudíž 

i pro územní samosprávu je toto základní pojednání o pravidlech výkonu státní moci 

prioritní. Hlavu sedmou tvoří články 99 až 105 hovořící o základních územních 

samosprávných celcích, kterými jsou obce a jsou vždy součástí vyšších územních 

samosprávných celků čili krajů. Tyto celky jsou považovány za veřejnoprávní korporace, 

se svým vlastním majetkem hospodaří dle vlastního rozpočtu a jsou samostatně 

spravovány zastupitelstvem, které je voleno tajným hlasováním na funkční období čtyři 

roky. [4] 

Územní samospráva plní funkci samosprávnou a přenesenou. Jedná se o tzv. smíšený 

model územní samosprávy. Takže samosprávné celky jednají prostřednictvím svých 

výkonných orgánů v odvětvích ekonomický, politických, kulturních ale i sociálních a 
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územně technických zcela autonomně a nesou tím pádem za všechna rozhodnutí 

odpovědnost, dále pak může stát přenést a pověřit výkon státní správy právě na územní 

samosprávu. [5] 

K přehledné orientaci struktury veřejné správy bylo vytvořeno schéma (Obrázek 1). 

 

 

 

 

Obrázek 1 –  Struktura veřejné správy 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů [1] 

2.1 Kraj 

Kraj je veřejnoprávní korporací, který vykonává samosprávu v rozsahu stanovené 

zákonem a v souladu s potřebami kraje, tedy samostatnou působnost. V právních vztazích 

vystupuje svým jménem a nese případnou zodpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. 

Tento vyšší územní samosprávný celek pečuje o potřeby svých občanů a taktéž o 

všestranný rozvoj svého vymezeného území. 

V současné době je Česká republika členěna na 14 územně samosprávných krajů, včetně 

hlavního města Prahy, takto vystupujícího. Mezi činné orgány kraje patří zastupitelstvo, 

které právě kraj spravuje, dále pak hejtman kraje, rada kraje a krajský úřad. Náležitosti 

ohledně působnosti kraje, orgánů kraje apod. jsou uvedeny v zákoně č.129/2000 Sb. 

Zákon o krajích. Tato diplomová práce se o tomto druhu územní samosprávy více zajímat 

nebude, jelikož kraje netvoří náplň obsahu závěrečné práce. [1] 
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2.2 Obec 

Jak bylo v předešlé části textu řečeno, obec je základním územním samosprávným 

celkem. To zmiňuje i ústava, ovšem konkrétněji se obcemi zajímá zákon č. 128/2000 Sb. 

Zákon o obcích. Obec je společenstvím občanů, jejíž území je vymezeno svou hranicí. 

Z právního hlediska je obec veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem. Hlavní náplní 

je chránit veřejný zájem, pečovat o všestranný rozvoj území a o potřeby svých obyvatel. 

V České republice je těchto základních organizačních jednotek místní správy 6244 plus 

5 vojenských újezdů. Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní 

orgány a orgány kraje tudíž nemohou do této samostatné působnosti zasahovat. Výjimkou 

jsou pouze zásahy pro ochranu zákona. Samostatnou působnost a její rozsah může omezit 

pouze a jen zákon. [6] 

Charakteristickými znaky obce tedy jsou: 

• vlastní území – obec má jedno nebo více katastrálních území a tvoří tzv. územní 

základ obce, schvaluje územní plán; 

• občané obce – každá obec musí být trvale obývána lidmi; 

• vystupování v právních vztazích pod svým jménem – tzv. právní základ obce; 

• hospodaření dle vlastního rozpočtu – tzv. ekonomický základ obce; 

• samostatné spravování svých záležitostí – tzv. samostatná působnost; 

• péče o všestranný sociálně-ekonomický rozvoj;  

• zabezpečování veřejných služeb – může zakládat neziskové organizace, 

příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti; 

• nositel veřejné moci – může zřídit obecní policii, vydávat obecně závazné 

vyhlášky; 

• spolupráce s ostatními obcemi – například v rámci dobrovolných svazků obcí. 

[5,7] 

2.2.1 Druhy obcí  

Obec má několik podob. Město je obec, která má alespoň 3000 občanů a na základě 

návrhu jej stanoví předseda Poslanecké sněmovny. Městysem se může stát obec, kterou 

na základě jejího návrhu stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. 

Další skupinou obcí jsou statutární města. Jsou to města, jejichž území se může členit na 

městské obvody nebo na městské části s vlastními orgány samosprávy.  

Statutární města v České republice jsou: Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, 

Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, 

Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, 
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Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav a Prostějov. Hlavní město Praha je upraveno 

zvláštním zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.  

Druhy obcí dle zákona o obcích: 

• obec; 

• městys; 

• město; 

• statutární město; 

• hlavní město Praha. [6] 

Dále podle přenesené působnosti existují obce s pověřeným obecním úřadem a obce 

s rozšířenou působností. Tyto obce dle zákona nad rámec své přenesené působnosti 

vykonávají výkon státní správy ve svém správním obvodu. Obce s rozšířenou působností 

a obce s pověřeným úřadem vymezuje samostatný zákon a vyhláška MV ČR. Tyto obce 

vykonávají státní správu pro sebe samy, pro obce ve svém spádovém obvodu (jedná se o 

správní obvod) anebo pro obce jiného územního obvodu. Přenesenou působnost zajišťují 

a vykonávají dále také matriční a stavební úřady. [5] 

Druhy obcí dle přenesené působnosti: 

• obce základního typu – obce řídící se zvláštními zákony, podle kterých vykonává 

státní správu pouze pro vlastní obec; 

• obce s pověřeným obecním úřadem –obce, které kromě správy vlastní obce 

vykonávají, na základě zvláštních zákonů, správu v jiných obcích; 

• obce s rozšířenou působností – obce, kterým jsou mimo vykonávající přenesenou 

působnost základního typu i působnost pověřeným obecním úřadem, svěřeny na 

základě zvláštních zákonů úkoly, které obec vykonává za stát a má právo na 

vyplacení nákladů spojenými s prováděním těchto úkonů. [6] 

2.2.2 Občané obce 

Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému 

pobytu se stává občanem dané obce. Pokud občan obce dosáhl věku 18 let, má právo volit 

a být volen do zastupitelstva obce, hlasovat v místním referendu, vyjadřovat se a 

diskutovat na zasedání zastupitelstva k projednávaným věcem, nahlížet jak do rozpočtu 

obce či do závěrečného účtu, tak i do usnesené či zápisu z jednání zastupitelstva obce. 

Občan obce může podávat orgánům obce připomínky, návrhy a podněty, které musí 

orgány obce vyřídit bezodkladně, a to nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost 

zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.  
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Veškerá uvedená oprávnění, mimo práva volit a být volen do zastupitelstva a hlasování 

v referendu, má i fyzická osoba starší 18 let, a vlastní na území obce nemovitost. [6] 

2.2.3 Orgány obce 

Zákon o obcích pojednává o čtyřech základních orgánech obce, kterými jsou 

zastupitelstvo obce, rada obce, starosta a obecní úřad. Vyjmenovává podmínky, činnosti, 

ale také pravomoci, kterými se orgány základního územního samosprávního celku musí 

striktně řídit.  

Orgány obce jsou: 

• volené (zastupitelstvo); 

• výkonné (rada obce, starosta, obecní úřad); 

• poradní a kontrolní (výbory, komise). [8] 

Zastupitelstvo obce může být považováno za základní a nejdůležitější orgán obce.  

Je složeno z členů zastupitelstva. Funkce člena zastupitelstva je funkcí veřejnou. Počet 

členů zastupitelstva závisí na velikosti územního obvodu obce a počtu obyvatel obce viz  

tabulka 1. Zastupitelstvo má rozhodovací pravomoci a může rozhodovat ve všech 

samosprávných záležitostech. Při tom platí princip nadpoloviční většiny tzn. 

nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva musí být pro rozhodnutí. [5] 

 

Tabulka 1 – Stanovení počtu členů zastupitelstva 

počet obyvatel v obci počet členů v zastupitelstvu 

do 500 obyvatel 5 - 15 

nad 500 do 3 000 obyvatel 7 - 15 

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 - 25 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 - 35 

nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 - 45 

nad 150 000 obyvatel 35 - 55 

Zdroj: vlastní zpracování [6] 

Zastupitelstvo obce je voleno tajným hlasováním na základě přímého volebního práva. 

Mandát zastupitelstva je čtyřletý. Zastupitelé se musí scházet minimálně jednou za tři 

měsíce a jejich jednání je veřejné. Obecní úřad informuje o době, místě a také o programu 

zasedání zastupitelstva obce, a to na úřední desce. [1] 

Pravomoc zastupitelstva: 

• volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce 

a odvolávat je z funkce; 
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• zřizovat a zrušovat výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a další členy; 

• schvalovat program rozvoje obce; 

• schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce; 

• zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce; 

• vydávat obecně závazné vyhlášky obce; 

• zřizovat a zrušovat obecní policii; 

• rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi; 

• navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce. [6] 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti 

odpovídá právě zastupitelstvu obce. Kompetence rady obce jsou dané zákonem o obcích. 

Radu tvoří starosta, místostarosta a další členové z řad zastupitelů obce. Počet členů rady 

obce je lichý a má nejméně 5 a nejvíce 11 členů. Rada se nevolí v obcích, ve kterých má 

zastupitelstvo obce méně než 15 členů. V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její 

pravomoc starosta obce. Jednání rady obce jsou neveřejné a jeho usnesení je schváleno 

jen tehdy, pokud pro hlasovala nadpoloviční většina všech členů. [5] 

Vybraná vyhrazená práva rady obce jsou: 

• zabezpečování hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádění 

rozpočtová opatření; 

• vydávání obecních nařízení; 

• schvalování účetní závěrky obce a zřízené příspěvkové organizace; 

• stanovení rozdělení pravomocí v obecním úřadu; 

• zřizování a zrušování odborů a oddělení obecního úřadu; 

• kontrolování plnění úkolů obecním úřadem v oblasti samostatné působnosti obce; 

• stanovení celkového počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu; 

• ukládání pokut v samostatné působnosti. [6] 

Starosta je zastupitel obce navenek, je uznáván za statutární orgán obce a je 

představitelem obce. Je volen z řad zastupitelstva obce a podmínkou je, že musí být 

občanem ČR. Svolává a také řídí jednání rady obce a zastupitelstva obce. Starostu, pokud 

není přítomen nebo nevykonává svou funkci, zastupuje místostarosta. Obec může mít i 

více místostarostů, kteří mají rozdělené své povinnosti. Místostarostu volí zastupitelstvo 

obce. Pravomocí starosty je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu, se 

souhlasem ředitele krajského úřadu. Další důležitou odpovědností starosty obce je včasné 

objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. Uzavírá a ukončuje 

pracovní poměr se zaměstnanci obecního úřadu. Starosta odpovídá za informování 

veřejnosti o činnosti obce a podepisuje spolu s místostarostou právní předpisy obce. 

[1,5,6] 
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Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, popřípadě místostarostové, tajemník obecního 

úřadu a zaměstnanci obce. Starosta je v čele obecního úřadu. Rada obce zřizuje, pokud 

má zájem, pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení. Velikost 

odborů jakožto výkonného orgánu závisí na velikosti obce a rozsahu samostatné a 

přenesené působnosti obce. Zkrátka čím je obec větší, tím je organizační struktura 

složitější. Struktura a názvy odborů nejsou nijak předepsány. Pokud chce být obec 

efektivní ve svých činnostech, musí odbory a oddělení spolu spolupracovat. [1,5] 

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti: 

• pomáhá výnorům a komisím v jejich činnosti; 

• rozhoduje v případech stanovených zákonem; 

• plní úkoly uložené od zastupitelstva obce nebo od rady obce. [6] 

Obecní úřad zpravidla vykonává především administrativní a organizační činnosti, které 

souvisejí se samosprávou i přenesenou působností obce. Větší rozsah pravomocí 

přenesené působnosti zastává obecní úřad obce s rozšířenou působností a pověřená 

obecní úřad.  [5] 

Orgány zastupitelstva obce a rady obce 

Výbory může zřídit zastupitelstvo obce jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svá 

stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Zastupitelstvem jsou 

zřizovány zpravidla finanční a kontrolní výbor. Pokud v obci žije více než 10 % občanů 

jiné národnosti než české, zřizuje se výbor pro národní menšiny. Předsedou výboru je 

vždy člen zastupitelstva. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své 

činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru musí být lichý. Výbor 

se schází dle potřeby.  

Finanční a kontrolní výbory musí být minimálně tříčlenné a jejími členy nemohou být 

starosta, místostarosta, tajemní a ani osoby pracující s rozpočtem a účetnictvím obce. 

[5,6] 

Finanční výbor: 

• provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce; 

• plní další úkoly pověřené zastupitelstvem obce. 

Kontrolní výbor: 

• kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce; 

• kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem v 

oblasti samostatné působnosti; 

• plní další kontrolní úkoly pověřené zastupitelstvem obce. [6] 
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V částech obce může zastupitelstvo obce zřídit osadní výbor. Počet členů osadního 

výboru urči zastupitelstvo, minimální počet je tři. Členy osadního výboru jsou občané 

obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor 

zřízen. Osadní výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům 

návrhy týkající se rozpočtu obce a rozvoje části obce, vyjadřovat se k návrhům týkajícím 

se jejich části obce a vyjadřovat se k podnětům a připomínkám předkládaným občany 

obce orgánům obce. [6] 

Komise mohou být zřízeny radou obce jako své iniciativní a poradní orgány. Komise 

předkládají své náměty, stanoviska a odpovědnost právě radě obce. Jestliže byl komisi 

svěřen výkon přenesené působnosti, je komise výkonným orgánem. V tomto případě se 

pak odpovídá za své činnosti starostovi obce. Předsedou komise může být jen osoba, která 

prokázala znalosti v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Komise se na svých 

stanoviscích usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. [5,6] 

2.2.4 Dozor a kontrola 

Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce vykonává Ministerstvo vnitra. 

Nastane.li situace, kdy odporuje obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve 

ministerstvo obec ke zjednání nápravy, na kterou má obec časový limit 60 dnů od 

doručené výzvy, pokud obec nápravu nezjedná, Ministerstvo pozastaví účinnost této 

vyhlášky. Pokud je obecně závazná vyhláška obce v rozporu se základními lidskými 

právy a základními svobodami, Ministerstvo vnitra může pozastavit její účinnost bez 

předchozí výzvy k nápravě. Obdobný postup následuje, je-li v rozporu se zákonem nebo 

jiným právním předpisem rozhodnutí, usnesení nebo jiné opatření orgánů obce 

v samostatné působnosti.  

Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce vykonává krajský úřad. Nastane.li 

situace, kdy odporuje nařízené obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání 

nápravy, na kterou má obec časový limit 60 dnů od doručené výzvy, pokud obec nápravu 

nezjedná, krajský úřad pozastaví účinnost této vyhlášky. Pokud je nařízení obce v rozporu 

se základními lidskými právy a základními svobodami, krajský úřad může pozastavit její 

účinnost bez předchozí výzvy k nápravě. Obdobný postup následuje, je-li v rozporu se 

zákonem nebo jiným právním předpisem rozhodnutí, usnesení nebo jiné opatření orgánů 

obce v přenesené působnosti.  

Dozor nad obsahem a vydáváním rozhodnutí, usnesení a jiných opatření orgánů 

městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst vykonává 

magistrát. [1] 
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Kontrola činností obce se rozlišuje dle působnosti na samostatnou a přenesenou 

působnost. Výkon samostatné působnosti orgánů obce kontroluje Ministerstvo vnitra. 

Kontrolující orgán je při provádění kontroly oprávněn požadovat podklady a poskytnutí 

všech potřebných informací a tyto podklady a zajistit v odůvodněných případech, dále je 

oprávněn vstupovat do objektů a jiných prostor souvisejících s prováděním kontroly a 

používat technické a materiální vybavení obce. Kontrolující má také povinnosti, a to 

oznámit starostovi začátek a konec provádění kontroly, písemně potvrdit převzetí 

dokladů, o výsledcích kontroly pořídit písemný protokol a s jehož obsahem seznámit 

starostu obce a uvést v protokolu doporučení možného řešení nedostatků.  

Proti protokolu může starosta podat do 15 dnů ode dne převzetí námitky. Starosta na 

nejbližším zasedání zastupitelstva obce seznámí zastupitelstvo s výsledky uskutečněné 

kontroly.  

Výkon přenesené působnosti svěřené obci kontrolují krajské úřady. O této kontrole se 

blíže vyjadřuje zákon o obcích, a to konkrétně článek 129a zákona. Kontrolující je 

povinen porovnat stav kontrolovaných činností s usnesením vlády, směrnicemi správních 

úřadů a s opatřeními příslušných orgánů veřejné správy. Kontrolující může orgánu obce 

v protokolu o kontrole uložit splnit úkol stanovený zákonem nebo provést nápravu 

nedostatků a stanovit k tomu patřičnou přiměřenou lhůtu nebo podat kontrolnímu orgánu 

ve stanovené lhůtě zprávu o splnění úkolu. Osobě stojící za zavinění nesplnění povinností 

obce vyplývajících ze zákona může kontrolní úřad uložit pořádkovou pokutu až do výše 

50 000 Kč. [1,6] 

2.2.5 Působnost obce 

Obec plní především dvě funkce stanovené zákonem a to: 

• funkci vlastní samosprávnou – samostatná působnost; 

• funkci přenesenou – přenesená působnost. 

Samostatnou působností obce se rozumí záležitosti, které jsou v zájmu občanů obce a 

také obce samotné a obec se v nich může samostatně rozhodovat. Pravomoci týkající se 

samostatné působnosti obce jsou především záležitosti a kompetence zastupitelstva obce 

a rady obce s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec se při výkonu samostatné 

působnosti musí řídit zákonem, a to především při vydávání obecně závazných vyhlášek. 

V dalších případech jinými právními předpisy, které jsou ovšem vydány na základě 

zákona.  

Do samostatné působnosti obce patří tyto náležitosti: 

• hospodaření obce; 

• obecně závazné vyhlášky; 
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• spolupráce mezi obcemi; 

• program rozvoje obce; 

• rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrka; 

• peněžní fondy obce; 

• příspěvkové organizace; 

• právnické osoby obce; 

• místní referendum; 

• změny katastrálního území obce; 

• funkce zastupitelstva obce; 

• obecní policie; 

• názvy částí obce, ulic a veřejného prostranství; 

• hmotné nemovité věci obce, byty a nebytové prostory; 

• dotace a návratné finanční výpomoci; 

• úvěrové smlouvy a zápůjčky; 

• petice a stížnosti. [6] 

Veřejnou správu obce ve smyslu samostatné působnosti vykonává volené zastupitelstvo 

obce, které poté nadále svěřuje svou moc a realizaci funkce svým výkonným orgánům 

v místě obecního úřadu.  [5] 

Přenesená působnost znamená povinnosti a práva obce vykonávat státní správu. Obec 

tuto činnost vykonává svými výkonnými orgány, které jsou podřízeny a kontrolovány 

státní správou a ve vybraných případech krajskými úřady. Rozsah přenesené působnosti 

je definován zákonem o obcích a jinými zákony či právními předpisy, a to zejména při 

vydávání nařízení obce. Pro plnění úkolů přenesené působnosti dostane obec příspěvek 

ze státního rozpočtu. Při přenesené působnosti zákon hovoří o třech základních rozsazích 

obce, a sice: 

I. základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými zákonem o 

obcích nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je 

území obce správním obvodem; 

II. rozsahu pověřeného obecního úřadu vykonávána tímto úřadem; 

III. rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávána tímto úřadem. 

[6] 

Obec základního rozsahu má v rámci přenesené působnosti tyto kompetence: 

• vydávání nařízení obce; 

• projednávání přestupků; 

• rozhodování o účelových a místních komunikacích; 

• spravování drobných toků na území obce; 
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• ochrana ovzduší a přírody. 

Kompetence obce s pověřeným obecním úřadem jsou navíc rozšířeny o: 

• rozhodování o poskytování peněžité a věcné dávky nebo půjčky; 

• nakládání a odběru vod; 

• zajišťování voleb do Parlamentu České republiky, do zastupitelstev krajů, 

do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu; 

• rozhodování v prvním stupni správního řízení o právech, právem chráněných 

zájmech a povinnostech osob. 

V obcích s rozšířenou působností je obecní úřad obohacen o následné povinnosti a práva: 

• vedení evidence obyvatel – matrika; 

• vydávání občanských a řidičských průkazů, cestovních dokladů; 

• zřízení živnostenského úřadu; 

• doprava a silniční hospodářství (silnice II. a III třídy); 

• sociální služby; 

• péče o staré a zdravotně postižené občany; 

• státní správa lesů a vodohospodářství, myslivosti a rybaření. [9] 

Obce mají možnost v některých případech mezi sebou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, na 

jejímž základě vykonává jedna obec činnosti přenesené působnosti pro druhou obec. 

K uzavření této veřejnoprávní smlouvy je zapotřebí souhlas krajského úřadu, který 

dohlíží na výkon přenesené působnosti v obcích.  

Zvláštní případ obce je Praha, jelikož pro ni neplatí zákon o obcích jako takový, nýbrž 

zákon o hlavním městě Praze. Tento zákon upravuje postavení Prahy, samostatnou a 

přenesenou působnost, orgány a jejich pravomoci a hospodaření hlavního města Prahy a 

jejich městských částí.  [5] 
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3 VEŘEJNÉ FINANCE 

Pojmem „veřejné finance“ je nejčastěji spojován s poukázáním na různé specifické 

finanční operace a vztahy probíhajících v rámci jednoho ekonomického systému mezi 

institucemi, orgány veřejné správy a dalšími subjekty, kterými jsou například domácnosti, 

firmy, ale i občané a neziskové organizace.  

Obsahem těchto finančních operací a vztahů je: 

• produkce a poskytování veřejných statků a jejich veřejné zabezpečování; 

• profinancování různých transferů, a to zejména sociálního rázu; 

• stimulace ekonomických subjektů k určitému chování prostřednictvím pokud, 

daní či dotací. 

Aby těmto výše uvedeným činnostem byl zajištěn příjem financí pro jejich náplň, vzniká 

tzv. fiskální systém neboli veřejná rozpočtová soustava. Cílem fiskálního systému je 

vytvoření dostatečného obnosu veřejných financí ve všech různých odvětvích veřejných 

rozpočtů (státních, regionálních, místních) k pokrytí veškerých veřejných výdajů. [10] 

3.1 Funkce veřejných financí 

Funkce veřejných financí pojednává o třech základních skupinách, a to o alokačních, 

redistribučních a stabilizačních funkcí.  

Alokační funkce veřejných financí je funkce spočívající v nutnosti zabezpečovat veřejné 

statky. Dále také řeší externality v důsledku selhání trhu. Hlavní náplní a podstatou 

alokační funkce je efektivní rozdělení čili alokace finančních prostředků.  

Redistribuční funkce veřejných financí je spojena se sociálními cíli dosažením větší 

rovnosti mezi jednotlivci. Jedná se o efektivní využití nástrojů přerozdělování prostředků 

v oblasti veřejných příjmů a veřejných výdajů s cílem co nejvíce zmenšit nerovnosti mezi 

subjekty a tím dosáhnout distribuční spravedlnost. Redistribuce hraje významnou roli i 

v sociálně-ekonomickém rozvoji, kdy vede k jeho zmírnění v oblasti územní samosprávy 

a regionální politiky. Tato funkce je výsledem solidarity.  

Stabilizační funkce veřejných financí zabezpečuje tvorbu, rozdělení a použití peněžních 

prostředků pro napomáhání stabilizaci ekonomiky. Důsledkem je udržování cenové 

stability, hospodářský růst a zaměstnanost. [11] 
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3.2 Veřejné příjmy 

Veřejné příjmy jsou finance plynoucí do veřejných rozpočtů, ať už státního, nebo do 

rozpočtů krajů a obcí, parafiskálních neboli mimorozpočtových fondů, ale také do 

rozpočtů zdravotních pojišťoven.  

Nejvýznamnější a nejobsáhlejší část veřejných příjmů tvoří daně. Mimo daně je nutné 

zmínit také nedaňové příjmy, které doplňují s utváří celek v příjmech veřejných financí. 

Do skupiny nedaňových příjmů se řadí například výnosy z prodeje nebo pronájmu 

státního majetku, úvěrové příjmy veřejných rozpočtů nebo výnosy z poplatků.  

Veřejné příjmy lze rozdělit do základních skupin na: 

• nenávratné (neúvěrové) – daně, sociální pojištění, poplatky; 

• návratné (úvěrové) – půjčky; 

• ostatní – výnosy z prodeje majetku. 

Je možné setkat se s členěním veřejných příjmů na: 

• příjmy běžné – jedná se o příjmy určitým způsobem se opakující jako například 

daně; 

• příjmy kapitálové – příjmy charakteru jednorázových, tudíž poplatky 

z poskytování služeb, příjmy z prodeje veřejného majetku apod. [10] 

3.3 Veřejné výdaje 

Veřejnými výdaji jsou chápany vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a 

mimorozpočtových fondů. Zabezpečují financování netržní činnosti státu a územní 

samosprávy čili financování potřeb státních institucí. Veřejné potřeby jsou stále častěji 

naplňovány prostřednictvím konkrétních veřejných projektů a veřejných výdajových 

programů.  

Veřejná správa v souvislosti s výdaji veřejných financí řeší tyto problémy: 

• stanovení objemu veřejných výdajů; 

• struktura veřejných výdajů; 

• nalezení zdrojů financování veřejných výdajů; 

• výrazné stupňování výdajů veřejných rozpočtů; 

• efektivnost veřejných výdajů; 

• posouzení efektů veřejných výdajů. 

Obdobně jako veřejné příjmy lze i výdaje rozdělovat do několika skupit dle různých 

kritérií rozlišení. Základní třídění z hlediska časového nebo i druhového jsou výdaje 

běžné a kapitálové. Dále je možné členit výdaje na nenávratné a návratné. Podle účelu 
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jsou výdaje na školství, zdravotnictví, na obranu apod. Častým rozdělením veřejných 

výdajů je z hlediska funkce veřejných financí na alokační výdaje, redistribuční výdaje a 

stabilizační výdaje. Mohou být výdaje plánované i neplánované.  

Pro stručný přehled, popis a přiblížení veřejných výdajů bylo vytvořeno schéma 

nejčastějšího rozlišení výdajů na běžné a kapitálové (Obrázek 2). [12] 

 

 

Obrázek 2 – Veřejné výdaje 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů [12] 
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3.4 Rozpočtová soustava 

Funkční a správně utvořený veřejný rozpočet je předpokladem úspěšného fungování 

každé státní úrovně včetně územní samosprávy. Je důležitým finančním nástrojem 

činností a úkolů na jednotlivých úrovních. Rozsah rozpočtové soustavy tvořící nedílnou 

součást finančního systému je závislý na politickém území, velikosti veřejného sektoru, 

územním uspořádání a tradicích. Rozpočtovou soustavou se rozumí soubor veřejných 

rozpočtů a institucí, které mají na starost tvorbu, rozdělování, užití a kontrolu toků 

finančních prostředků v rozpočtové soustavě. [10,11] 

 

 

Obrázek 3 – Rozpočtová soustava ČR 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů [12] 
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Soustava veřejných rozpočtu v ČR (Obrázek 3) je tvořena rozpočty centrální vlády a 

rozpočty místními. Mezi rozpočty centrální vlády se nachází státní rozpočet včetně 

Národního fondu (předstrukturální a strukturální fondy EU), šest státních fondů, 

privatizační fondy a zdravotní pojišťovny. Do oblasti místních rozpočtů náleží rozpočty 

krajů a rozpočty regionálních rad regionů. [11] 

Státní rozpočet je nejvýznamnější veřejný rozpočet vůbec, jelikož shromažďuje největší 

část příjmů rozpočtové soustavy. Z hlediska účetního je státní rozpočet bilancí příjmů a 

výdajů státu, kde nejsledovanější je rozpočtové saldo, tzn. do jaké míry kryjí příjmy 

výdaje. Státní rozpočet by měl být závazným finančním plánem a za jeho plnění 

zodpovídá ministerstvo financí. Pokud není státní rozpočet schválen do začátku 

rozpočtového období, hospodaří stát podle tzv. rozpočtového provizoria. [10,12] 

Podle zákona příjmy státního rozpočtu tvoří: 

• výnosy daní; 

• správní a soudní poplatky; 

• pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; 

• cla a celní poplatky za dovážené zboží; 

• odvod zbývajícího zisku ČNB; 

• sankce za porušení rozpočtové kázně a výnos pokut; 

• příjmy z činnosti organizačních složek státu a odvody příspěvkových organizací; 

• úhrady spojené s realizací státních záruk; 

• příjmy z prodeje a pronájmu majetku ČR; 

• splátky návratných finančních výpomocí; 

• peněžní dary; 

• prostředky získané od Národního fondu. [10] 

Výdaje státního rozpočtu mají charakter běžných výdajů, i když každoročně mají různou 

výši, zachovávají si setrvační charakter a tvoří převážnou většinu výdajů státního 

rozpočtu. Kapitálových výdajů na uskutečnění investic do veřejného sektoru. 

Ze státního rozpočtu se tedy vydávají finance na: 

• vládní nákupy; 

• financování běžných potřeb; 

• peněžní transfery pro obyvatelstvo; 

• poskytování dotací na výrobu tržních statků, výrobu v zemědělství, na zamezení 

dopadu negativních externalit; 

• poskytování dotací do mimorozpočtových fondů a do rozpočtů nižších vládních 

úrovní a územní samosprávy. [12] 
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3.5 Finance územní samosprávy 

I přes nezávislé postavení samosprávních celků vůči státu, má stát možnost ovlivňovat 

funkci, hospodaření a postavení municipalit prostřednictvím legislativy. Hospodaření 

územní samosprávy je koordinováno státem, jelikož musí být v souladu s koncepcí 

politiky státu a dodržovat tak fiskální disciplínu, která má svá uzákoněná pravidla.  

Pravidla hospodaření dle státem uznávané mezinárodní organizace OECD jsou 

následující: 

• dosažení cílů pro stabilizaci fiskální politiky státu; 

• transparentní účetnictví a výkaznictví; 

• dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu; 

• vzájemná provázanost sestavování rozpočtu, hospodaření dle rozpočtu a prognóz; 

• omezení daňových pravomocí územní samosprávy; 

• omezení výdajových pravomocí a odpovědnost za krytí výdajů; 

• regulace zadluženosti územní samosprávy; 

• sledování hospodaření územní samosprávy a možnost sankcí ze strany státu; 

• přímá kontrola státem. 

Hlavní nástrojem finančního systému subjektů územní samosprávy je územní rozpočet. 

Sestavování a následovné hospodaření dle územního rozpočtu je ze zákona povinné. Dále 

je možné se setkat s mimorozpočtovými fondy, kde je jejich využití a hospodaření s nimi 

v kompetenci územní samosprávy.  [5] 
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4 ROZPOČET OBCE 

 Základním nástrojem hospodaření územních samosprávných celků je jejich rozpočet. 

Ovšem pomocným nástrojem je rozpočtový výhled, který je určen ke střednědobému 

finančnímu plánování daného územního samosprávného celku. Sestavuje se zpravidla na 

období 2-5 let následujících po roce na který je sestaven roční rozpočet, a to na základě 

uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Na základě rozpočtového výhledu 

s jeho pomocí obce zvažují své potřeby a možnosti jejího financování na období delší než 

jeden kalendářní rok. Zákon neudává rozsah a podrobnost rozpočtového výhledu. Ovšem 

každý samosprávný celek má povinnost prognózovat své hospodaření, a to minimálně ve 

zjednodušené podobě. Základními ukazateli pro rozpočtový výhled jsou celkové příjmy, 

celkové výdeje, celkové pohledávky a celkové závazky. Jedná se o souhrnné základní 

údaje především dlouhodobého charakteru. Pokud nastane situace, že územní 

samosprávný celek nemá zpracovaný rozpočtový výhled, dopouští se tím správního 

deliktu, za který mu hrozí sankce až do výše 1 miliónu Kč. [13] 

Na veřejný rozpočet může být nahlíženo z několika hledisek. Je to finanční plán, podle 

kterého obec v rozpočtovém období hospodaří. Z pohledu účetního je rozpočet bilancí 

mezi příjmy a výdaji obce, které by se měly rovnat. Rozpočet obce plní zejména funkci 

alokační, kdy na úrovni územních samosprávných celků financuje různé potřeby obce, a 

to prostřednictvím právě obecního rozpočtu. Z toho vyplývá, že obecní rozpočet je 

důležitým nástrojem pro financování potřeb místního lokálního a regionálního veřejného 

sektoru a také pomocí kterého dochází k ovlivňování dlouhodobého sociálně-

ekonomického rozvoje daného území. [7] 

Roční rozpočet vychází z rozpočtového výhledu Zákona č. 250/2000 Sb., ale nepřikazuje 

striktně převzít údaje z rozpočtového výhledu bez učinění jakýchkoliv změn. 

Zastupitelstvo obce tudíž může přijmout rozpočet, který se svými údaji neshoduje 

s rozpočtovým výhledem, ovšem odlišnosti od výhledu by měly být řádně opodstatněné 

a odůvodněné. V zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je dáno, že se 

rozpočet sestavuje zpravidla jako vyrovnaný, tedy příjmy by měly být rovny výdajům. 

Rozpočet může být chválen i přebytkový, a to z důvodu například kdy obec příjme finance 

na pokrytí závazků v dalších letech nebo si obec prostě jen šetří finance na investice 

v dalších letech. Zákon stanovuje i za jakých podmínek může být schválen rozpočet 

schodkový. Je to zejména, kdy bude daný „schodek“ uhrazen finančními prostředky 

z minulých let, tedy z poskytnutých dlouhodobých finančních úvěrů, půjček či finančních 

výpomocí, nebo rezervním fondem utvářeným z přebytků rozpočtů z minulých let. [13] 

Rozpočet lze rozdělit na nejrůznější druhy podle různých kritérií. Nejvíce praktické je 

však členění na rozpočet běžný a rozpočet kapitálový. Toto rozdělení umožňuje na první 
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pohled odlišit jednorázové příjmy a výdaje od příjmů a výdajů opakujících se. U běžného 

rozpočtu obce se sleduje hlavně rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami neboli 

bilance příjmů a výdajů, jedním slovem saldo. Zlaté pravidlo vyrovnaného rozpočtu 

poukazuje na „zdravé“ hospodaření obce, jak je ale v předešlém odstavci uvedeno, 

přebytkový nebo schodkový rozpočet není žádnou výjimkou, a ne vždy znamená špatné 

nebo snad i neudržitelné hospodaření obce. Kapitálový rozpočet naopak poukazuje, jak 

rozpočet obce přispívá k tvorbě nebo zhodnocení majetku obce. Pro lepší a přehlednější 

rozdělení struktury byl vytvořen obrázek 4. Nevýhodou tohoto rozdělení je, že některé 

běžné příjmy či výdaje se pravidelně neopakují. [14] 

 

Obrázek 4 – Běžný a kapitálový rozpočet 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů [14] 
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hospodaření dle rozpočtu a následuje kontrola. Pří tomto procesu také vzniká několik 

dokumentů, které jsou popsány na obrázku 5.  

 

Obrázek 5 – Rozpočtový cyklus 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů [14] 
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závěrky a následuje přezkum hospodaření. Základní kroky a postupy rozpočtového 

procesu jsou definovány zákonem, a to konkrétně zákonem č.250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

Do rozpočtového procesu vstupuje několik účastníků. Tím nejhlavnějším je zastupitelstvo 

obce, které nejen že činní politická rozhodnutí, ale především rozpočet schvaluje. Dalším 

orgánem činným v rozpočtovém procesu je starosta obce. Ten dává politická doporučení, 

předkládá rozpočet a zabezpečuje rozpočtové hospodaření. Do rozpočtového procesu se 

zapojují dále i odbory, které připravují a předkládají rozpočtové požadavky a hospodaří 

podle rozpočtu, nejdůležitějším oborem je ale finanční odbor, který řídí přípravu 

rozpočtu, dává svá doporučení a dohlíží na rozpočtové hospodaření. [14] 

Příprava a 
sestavování

Projednávání a 
schvalování

Hospodaření

Kontrola

• Návrh rozpočtu 

• Rozpočtový výhled 

• Schválený rozpočet • Rozpočtová opatření 

• Zprávy o plnění rozpočtu 

• Závěrečný účet 

• Zpráva o přezkumu 

hospodaření 

• Účetní závěrka 
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4.2 Příjmy obecního rozpočtu 

Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních celků, určuje a 

vyjmenovává příjmy obecního rozpočtu, a to v paragrafu 7 odstavec 1. Mimo tyto 

vyjmenované příjmy také udává, že obec může použít prostředky poskytnuté 

prostřednictvím Národního fondu. Dále je v zákoně prezentováno, že obce může k úhradě 

svých potřeb požít návratné příjmy jako jsou půjčky a úvěry. Obec může krýt nedostatek 

peněžních prostředků pomocí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, rozpočtu 

kraje nebo jiné obce.  

Příjmy rozpočtu dle zákona tvoří zejména: 

• příjmy z vlastního majetku a majetkových práv; 

• příjmy z výsledků vlastní činnosti; 

• příjmy z hospodářské činnosti právnických osob organizací, které obce založila; 

• příjmy z vlastní správní činnosti společně s příjmy z výkonu státní správy ke které 

byla obec určena či pověřena, příjmy z pokut a odvodů; 

• příjmy z místních poplatků; 

• výnosy a podíly na daních; 

• dotace z rozpočtu kraje; 

• přijaté peněžní dary, příspěvky a ostatní příjmy. [15] 

Z druhového hlediska se příjmy rozdělují nejčastěji na návratné a nenávratné. Nenávratné 

příjmy tvoří nejobsáhlejší a také nejdůležitější část obecního rozpočtu a z ekonomického 

hlediska se mohou rozdělit na vlastní a cizí nenávratné příjmy, pod které spadají 

neinvestiční a investiční dotace.  

4.2.1 Vlastní nenávratné příjmy 

Mezi vlastní nenávratné příjmy se řadí daně. Daně jsou přerozdělovány na základě 

rozpočtového určení daní, pro které se stále hledá a pomocí různých novel v zákoně mění 

koeficient pro pečlivé a spravedlivé rozdělení obcím. Z ekonomického hlediska jsou daně 

příjmy běžné, jelikož se každoročně opakují, i když v jiné výši. Další složkou 

nenávratných vlastních příjmů jsou nedaňové a kapitálové příjmy, které by měly být 

zdrojem pro investice.  

Svěřené daně 

Jedná se o zvláštní typ daně, která je vybírána samosprávnými územními celky. Veškerý 

výnos z těchto daní plyne do rozpočtu obce, která tuto daň vybírá. Obec nemá možnost 

určení si výše nárokované částky. Konkrétně se jedná o daň z nemovitých věcí. 
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Daň z nemovitosti se řídí zákonem o dani z nemovitých věcí a rozkládá se na dva základní 

celky. Daň ze staveb a daň z pozemku. V obou celcích se vychází z velikosti plochy. Dani 

podléhají veškeré stavby a pozemky na území České republiky a povinnost platit tuto daň 

mají občané na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu. 

Základní sazby daně jsou definovány na základě účelu využití stavby, respektive typu 

pozemku. U stavebních pozemků se tato základní sazba poté upravuje korekčním 

koeficientem podle velikosti obce (počtu obyvatel), kde se daná stavba nebo pozemek 

nachází (Tabulka 2). Obec mohou tento koeficient vyhláškou o jednu kategorii zvýšit 

nebo snížit až o tři kategorie. [16] 

Tabulka 2 – Stanovení koeficientu obce pro sazbu daně z nemovitosti 

počet obyvatel obce velikost koeficientu 

do 1 000 obyvatel 1,0 

nad 1 000 do 6 000 obyvatel 1,4 

nad 6 000 do 10 000 obyvatel 1,6 

nad 10 000 do 25 000 obyvatel 2,0 

nad 25 000 do 50 000 obyvatel 2,5 

nad 50 000 obyvatel * 3,5 

v Praze 4,5 

* také ve všech statutárních městech, Františkových lázních, Luhačovicích, Mariánských lázních a Poděbradech 

Zdroj: vlastní zpracování [17] 

Sdílené daně 

Výnosy z daní se rozděluje dle zákona mezi rozpočty územních samosprávných celků a 

státní rozpočet. Sdílené daně v ČR jsou DPH, daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmů 

právnických osob. 

Dle zákona o rozpočtovém určení daní daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří: 

• podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty; 

• podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob; 

• podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob. 

[14] 
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Procento, kterým se obce, mimo Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na procentní části 

celostátního hrubého výnosu daní se vypočte jako součet: 

• poměru započtené výměry katastrálních území obce k celkové započtené výměře 

katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného 

koeficientem 0,03; 

• poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v 

procentech a násobeného koeficientem 0,10; 

• poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí 

a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 

0,07; 

• poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů 

postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za 

ostatní obce (Tabulka 3), vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 

0,80 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části celostátního 

hrubého výnosu daní. 

Tabulka 3 – Koeficienty a násobky postupných přechodů 

počet obyvatel 

od-do 
koeficient postupných přechodů násobek postupných přechodů 

0-50 1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce 

51-2000 1,0700 
50 + 1,0700 x počet obyvatel z počtu 

obyvatel obce přesahujících 50 

2001-30000 1,1523 
2136,5 + 1,1523 x počet obyvatel z počtu 

obyvatel obce přesahujících 2000 

30001 a více 1,3663 
34400,9 +1,3663 x počet obyvatel z počtu 

obyvatel obce přesahujících 30000 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů [18] 

Celkové procento, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu 

daní se stanoví pomocí zlomku, v jehož čitateli se uvede násobek přepočítacího 

koeficientu pro ostatní obce (Tabulka 4) a celkového počtu obyvatel ostatních obcí, a ve 

jmenovateli součet násobků příslušných přepočítacích koeficientů (Tabulka 4) a počtu 

obyvatel. [18] 

Tabulka 4 – Přepočítací koeficient 

 přepočítací koeficient 

Hlavní město Praha 4,0641 

Plzeň 2,2961 

Ostrava 2,2961 

Brno 2,2961 

Ostatní obce 1,0000 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů [18] 
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Správní poplatky 

Správními poplatky se rozumí poplatky za služby poskytované veřejnou správou při 

výkonu jejich pravomocí. Například správní poplatek za vydání cestovního pasu, 

řidičského průkazu, při převodu motorového vozidla, výpis z matriky, ověření podpisu 

atd. Správní poplatky jsou upraveny zákonem o správních poplatcích. Tyto správní 

poplatky za činnost svěřenou územním samosprávným celkům patří do příjmu obce, která 

tuto činnost vykonává. [5] 

Místní poplatky 

V kompetenci samostatné působnosti obce je, zda místní poplatky na svém území zavede 

či nikoli. Obec vydává závaznou vyhlášku, ve které uvádí výši vybíraných poplatků, a 

další povinnosti týkající se místních poplatků. Řízení a správu poplatků zastává obecní 

úřad. 

Podle zákona o místních poplatcích mohou obce vybírat tyto 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. [19] 

Příjmy z majetku 

Tento příjem je nedaňový a kapitálový. Hospodaření s vlastním majetkem obce by mělo 

být efektivní. Obec by měla zvážit, zda dokáže s majetkem hospodařit či je lepší jeho 

prodej. Nejvýhodnější se stává pronájem majetku, protože do rozpočtu obce neputuje 

pouze jedna částka, jak je tomu při prodeji, nýbrž pravidelný příjem v podobě nájemného. 

Příjmy z vlastního podnikání 

Jedná se především o doplňkový příjem samosprávných celků. Obec může s majetkem, 

který bezprostředně nepotřebuje k vykonávání své činnosti nakládat, jak považuje za 

správné. Například založit obecní podnik. Obce tyto podniky nezakládají za účelem zisku, 

ale za účelem zajištění veřejných statků pro obyvatele obce. 
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Dále se může obec spoluúčastnit se svým majetkem v určitém podniku. O tomto kroku 

rozhoduje zastupitelstvo obce. Pokud je hospodaření dané firmy ziskové, může obec 

získat vetší peněžní prostředky plynoucí do rozpočtu obce, než by byly u prodeje či 

pronájmu. 

Za nejrizikovější podnikání obce je považováno finanční investování. Tato forma není 

v ČR příliš rozšířená. Jedná se zejména o investování do obchodovatelných cenných 

papírů. Výnos ze střednědobého až dlouhodobého pohledu může být významným 

příjmem obce, ale ne každá obec může využít specialistu, který by se o daná portfolia 

investic staral. Investování je obětování současné hodnoty ve prospěch a očekávající 

přínos v budoucnosti. Většina obcí raději investuje ne formou finanční, ale formou 

materiální, a to pro blahobyt a přínos občanům. A to i za cenu ztrátovosti projektu. 

Uživatelské poplatky 

V ČR často využívána forma výběru poplatků za služby, které zabezpečují pro občany. 

Konkrétní uživatelské poplatky a výši ceny schválí zastupitelstvo obce. Tyto poplatky 

jsou využívány hlavně u smíšených statků. Existují tři druhy uživatelských poplatků. 

Paušální uživatelský poplatek, dotovaný uživatelský poplatek a uživatelský poplatek se 

ziskem. Obce se snaží stanovit uživatelské poplatky ve výši ekonomicky nutných nákladů 

pro zajišťování služeb, tak jinak bez ziskové přirážky. Nejčastější příklad uživatelských 

poplatků jsou: vodné, stočné, poplatky za odvoz komunálního odpadu a podobné služby. 

[5] 

Příjmy sankční povahy 

Tyto příjmy jsou obtížně plánovatelné, mají tedy doplňkový charakter. Obce mohou 

ukládat pokuty na základě přestupkového řízení. Dle zákona lze projednávat přestupky 

do jednoho roku od jejich spáchání.  

Obec vyměřuje pokuty za chování různých subjektů, které je v rozporu s obecně 

závaznými předpisy. Pokuta uložená orgány obcí v přestupkovém řízení je příjmem 

příslušného územního samosprávného celku.  

Zákon vyjmenovává druhy správních trestu, kterými lze za přestupek udělit tyto sankce: 

napomenutí, pokuta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty a 

zveřejní rozhodnutí o přestupku. [20] 

Ostatní nedaňové příjmy 

Tato skupina zahrnuje všechny ostatní příjmy nedaňového charakteru. Jedná se například 

o dary, které jsou příjmem územních rozpočtu a jsou to převážně sponzorské dary 
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finančního charakteru. Tyto dary, respektive příjemce těchto darů, v tomto případě obec 

je osvobozena od daně z příjmů. Dalším nedaňovým příjmem se stává výnos z veřejných 

sbírek. [5] 

4.2.2 Přijaté peněžní transfery 

Přijaté peněžní transfery představují dotace. Dotace lze chápat jako poskytnuté finanční 

prostředky ze státního rozpočtu nebo Národního fondu fyzickým nebo právnickým 

osobám. Jedná se o prostředky nenávratné, pokud příjemce splní podmínky, za kterých 

mu byla dotace poskytnuta. 

Většina dotací plyne do obce ze státního rozpočtu, kde je jejich objem a struktura 

každoročně schvalován. Na schválené dotace májí obce nárok, a proto jsou to nárokové 

dotace.  

Další skupinou dotací jsou nenárokové dotace. Tyto dotace obce získávají na základě 

žádosti. Poté záleží na příslušném ministerstvu, správci státního fondu, jak posoudí žádost 

obce o dotaci.  

Do územních rozpočtů jsou poskytovány zejména dva druhy dotací, a to neinvestiční a 

investiční dotace, které mají charakter kapitálové dotace. 

Neinvestiční dotace, které slouží k pokrytí financování provozních, neinvestičních potřeb 

obce. Jsou poskytovány formou: 

• účelových dotací; 

• neúčelových dotací, o jejichž užití rozhodují obce samy a mají charakter běžných 

dotací. 

Mimo těchto zmíněných transferů ze státního rozpočtu a státních fondů mohou obce 

získávat dotace z EU. Tyto dotace jsou nenárokované a musí se o ně žádat. Jejich 

poskytnutí je striktně účelové a souvisí s konkrétními projekty zapadajícími do cílů 

politiky soudružnosti EU. [5] 

4.2.3 Návratné příjmy 

Obce využívají návratných finančních příjmů i přes dluh, který se tímto způsobem přijmu 

financí zakládá. Je to však jedna z možností, jak financovat investice ve veřejném sektoru.  

Obec získávají úvěr od poměrně snadno, jelikož pro peněžní ústav nepředstavují 

rizikového klienta. To má i mimo jiné vliv na úročení a záruky. Rizikovost pohledávek 

pro orgány územní samosprávy je podstatně menší než v podnikatelském sektoru. Obce 

využívají převážně bankovní úvěry, kde postupně klesá dominantní postavení České 
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spořitelny, a.s. Úvěry se rozdělují do skupin podle různých hledisek, nejčastěji však podle 

doby splatnosti na: 

• krátkodobé – splatnost do jednoho roku (např. směnka, směnečný eskontní úvěr, 

akceptační úvěr, lombardní úvěr); 

• střednědobé – splatné od jednoho roku do čtyř let (např. emisní půjčka, úvěrový 

úpis); 

• dlouhodobé – splatnost delší než čtyři roky (např. hypoteční úvěr). 

Nejčastěji využívají obce krátkodobých a střednědobých úvěrů. Žádost o úvěr schvaluje 

zastupitelstvo obce svým usnesením. Banka vyžaduje přiložení analýzy minulého 

hospodaření a rozpočtový výhled na celou dobu splatnosti půjčky. Obce mohou ručit 

nemovitým majetkem, budoucími rozpočtovými příjmy, třetí osobou nebo cennými 

papíry.  

Méně jsou využívány emise komunálních obligací, jelikož si většina obcí tuto možnost 

zdroje návratných příjmů dovolit ve větším množství. Dluhopisy neboli obligace jsou 

cenné papíry, které poukazují na závazek zaplatit vlastníkovi obligace určitou finanční 

částku ke dni splatnosti předem uvedené. Emise je upravována zákonem o dluhopisech. 

Chce-li obce emitovat obligace, musí získat povolení od MF ČR o které žádá písemnou 

formou.  

Mezi další možnosti návratných příjmů obce jsou návratné finanční výpomoci, směnky 

a leasing. [5] 

4.3 Výdaje obecního rozpočtu 

Podobně jako příjmy obecního rozpočtu se i výdaje mohou třídit z druhového hlediska na 

běžné výdaje (Tabulka 5), které se každoročně opakují a jsou v nich obsaženy výdaje na 

provozní činnost. 

Tabulka 5 – Běžné výdaje obecního rozpočtu 

neinvestiční nákupy 

platby za provedenou práci 

povinné pojistné placené zaměstnavatelem 

nákup zboží a služeb 

úroky 

poskytované zálohy a výdaje související s neinvestičními nákupy 

neinvestiční transfery 

neinvestiční transfery podnikům a obecně prospěšným společnostem 

neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 
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neinvestiční transfery vlastním fondům 

neinvestiční transfery obyvatelstvu 

neinvestiční transfery do zahraničí 

neinvestiční půjčky 

neinvestiční půjčky podnikům a obecně prospěšným společnostem 

neinvestiční půjčky a některé další platby rozpočtům 

neinvestiční půjčky obyvatelstvu 

neinvestiční půjčky do zahraničí 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů [13] 

Kapitálové výdaje (Tabulka 6), jsou výdaje investiční, které obec využívá jednorázově, a 

to především na financování investic.  

Tabulka 6 – Kapitálové výdaje obecního rozpočtu 

investiční výdaje 

investiční nákupy 

nákup akcií a majetkových podílů 

investiční transfery 

investiční transfery podnikům a obecně prospěšným společnostem 

investiční transfery a některé další platby rozpočtům 

investiční transfery vlastním fondům 

investiční transfery obyvatelstvu 

investiční transfery do zahraničí 

investiční půjčky 

investiční půjčky podnikům a obecně prospěšným společnostem 

investiční půjčky a některé další platby rozpočtům 

investiční půjčky obyvatelstvu 

investiční půjčky do zahraničí 

Zdroj: vlastní zpracování [13] 

Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních celků, určuje a 

vyjmenovává výdaje obecního rozpočtu. Podle zákona tedy ze svého rozpočtu obec hradí 

zejména: 

• závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony; 

• výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje 

spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj; 

• výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem; 

• závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření 

a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila; 
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• závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, 

včetně příspěvků na společnou činnost; 

• úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů; 

• výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich 

vlastníkům; 

• výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na 

podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec; 

• jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na 

sociální nebo jiné humanitární účely. 

Mimo tyto uvedené výdaje obec také hradí splátky přijatých půjček, úvěrů, přijatých 

návratných výpomocí a splátky jistiny vlastních dluhopisů.  [15] 
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5 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA A JEJÍ FINANCOVÁNÍ 

Veřejná zakázka je úplatná smlouva o poskytnutí služeb, dodávek nebo provedení 

stavebních prací, která je zhotovena na základě smlouvy mezi zadavatelem veřejné 

zakázky a dodavatelem nebol uchazečem o veřejnou zakázku. Veřejná zakázka je zadána 

v zadávacím řízení. [21] 

Stěžejním zákonem pro veřejné zakázky byl zákon č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných 

zakázkách, který bude zde také podobně popisován, jelikož byl účinný v době realizace 

projektu praktické části této diplomové práce. U tohoto zákonu ovšem došlo k jeho 

derogaci a nahrazení zákonem č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek.  

5.1 Zadavatel 

Zákon rozeznává tři druhy zadavatelů, a těmi jsou veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel 

a sektorový zadavatel. Ve starém znění zákona se vyskytují navíc sektorový zadavatel a 

dotovaný zadavatel.  

Veřejným zadavatelem je Česká republika, státní příspěvkové organizace, územní 

samosprávný celek nebo jeho organizace. Veřejným zadavatelem je také jiná právnická 

osoba zřízená za účelem uspokojování veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo 

obchodní povahu, a zároveň je tato osoba převážně financována státem či jiným veřejným 

zadavatelem. 

Podskupinou veřejného zadavatele je centrální zadavatel, který provádí centralizované 

zadávání pro jiného zadavatele, pořizuje dodávky nebo služby pro veřejné zakázky, které 

prodává jiným zadavatelům za cenu nižší nebo stejnou ceně pořizovací. Centrální 

zadavatel také provádí zadávací řízeni na veřejnou zakázku na účet jiných zadavatelů, se 

kterými uzavřel písemnou smlouvu.  

Dotovaným zadavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zadává veřejnou 

zakázku hrazenou minimálně z 50 % z peněžních prostředků plynoucích z veřejných 

zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů k realizaci veřejné 

zakázky přesahují 200 000 000 Kč.  

Sektorový zadavatel je osoba vykonávající některou z relevantních činností v odvětví 

plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky a vodárenství. Sektorový zadavatel činnost 

v tomto odvětví specifičtěji rozvinutou v zákoně, vykonává na základě zvláštního nebo 

výhradního práva nebo pokud nad sektorovým zadavatelem může přímo či nepřímo 

uplatňovat dominantní vliv.  
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Pro zadávání veřejných zakázek platí určité zásady, které jsou i uzákoněny. Zásady 

postupu zadavatele zní: 

• zadavatel musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti; 

• zadavatel musí k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákaz 

diskriminace 

• zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení dodavatelům, kteří mají sídlo 

ve členském státě EU, Evropského hospodářského sektoru nebo Švýcarské 

konfederaci. [22] 

5.2 Druhy veřejných zakázek 

Veřejné zakázky se dělí dle svého charakteru na tři základní druhy. Těmi jsou veřejná 

zakázka na služby, veřejná zakázka na dodávky a veřejná zakázka na stavební práce. Druh 

veřejných zakázek, které v sobě zahrnují více druhů veřejných zakázek, se urči podle 

hlavního nebo v ostatních případech podle základního předmětu a účelu veřejné zakázky. 

Pokud v sobě veřejné zakázky obsahují službu a dodávky a nikoli stavební práce, určí se 

předmět veřejné zakázky podle zakázky s vyšší předpokládanou hodnotou.  

Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení zboží, 

a to zejména formou koupě, nájmu či leasingem. Veřejnou zakázkou na dodávky je také 

veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení zboží rovněž poskytnutí služeb 

nebo stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového zboží do 

provozu, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem 

veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky. 

Veřejná zakázka na stavební práce je veřejná zakázka jejímž hlavním předmětem je 

provedení stavebních prací týkající se: 

• přípravy staveniště; 

• realizace kompletních staveb nebo jejích částí; stavebního inženýrství; 

• stavebně montážních prací; 

• kompletačních a dokončovacích prací; 

• nejmu stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou. 

Dále pak s provedením stavebních prací související projektová nebo inženýrská činnost. 

A taktéž zhotovení stavby, která je výsledkem výše uvedených prací a je jako celek 

schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci.  

Veřejnou zakázkou na služby se rozumí každá jiná veřejná zakázka, která není veřejnou 

zakázkou na dodávky ani veřejnou zakázkou na stavební práce. Je to veřejná zakázka, 

jejímž předmětem je mimo poskytnutí služeb taktéž poskytnutí dodávky, jestliže ale 
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předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota 

poskytnuté dodávky. Služby se dělí do kategorií, které jsou uvedeny v zákoně.  

Zákon zmiňuje i veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti, jejíž předmětem 

jsou dodávky vojenského nebo citlivého materiálu, stavební práce či služby výhradně pro 

vojenské účely nebo citlivé stavební práce či služby. [25] 

Veřejné zakázky dle finančních limitů 

Veřejné zakázky lze také rozdělit dle jejich finančního limitu, tedy očekávanou hodnotou 

veřejné zakázky, kterou je zadavatel povinen stanovit před zahájením zadávacího řízení. 

Druhy veřejné zakázky podle finančního limitu jsou tři: 

• Veřejná zakázka malého rozsahu; 

• Podlimitní veřejná zakázka; 

• Nadlimitní veřejná zakázka. 

Limity se liší dle druhu veřejné zakázky. Jednu skupinu tvoří služby a dodávky a tu 

druhou stavení práce. Členění dle finančních limitů s konkrétními částkami je patrné  

z tabulek číslo 7 a 8. 

Tabulka 7 – Finanční limity pro stavební práce 

druh veřejné zakázky finanční limit [Kč bez DPH] 

Veřejná zakázka malého rozsahu 0 – 6 000 000 

Podlimitní veřejná zakázka 6 000 000 – 142 668 000 

Nadlimitní veřejná zakázka 142 668 000 a více 

Zdroj: vlastní zpracování [24] 

Tabulka 8 – Finanční limity pro dodávky a služby 

druh veřejné zakázky finanční limit [Kč bez DPH] 

Veřejná zakázka malého rozsahu 0 – 2 000 000 

Podlimitní veřejná zakázka 2 000 000 – 5 706 000 

Nadlimitní veřejná zakázka 5 706 000 a více 

Zdroj: vlastní zpracování [24] 

5.3 Zadávací řízení 

Zákon o veřejných zakázkách vymezuje celkem šest zadávacích řízení na veřejnou 

zakázku. Podmínky pro užití některého druhu zadávacího řízení jsou definovány rovněž 

zákonem. Druhy zadávacích řízeni jsou tyto: 

Otevřené řízení – otevřené zadávací řízení, do kterého mohou podat nabídku všichni 

dodavatelé, kteří mají o tuto zakázku zájem. 
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Užší řízení – v užším zadávacím řízení mohou podat nabídku pouze ti uchazeči, kteří byli 

zadavatelem vybráni. 

Jednací řízení s uveřejněním – v tomto řízení mohou nabídku podat pouze vybraní 

uchazeči, kteří jsou následovně zadavatelem vyzváni k jednání. 

Jednací řízení bez uveřejnění – v tomto zadávacím řízení zadavatel vyzývá k jednání 

jednoho nebo více zájemců. 

Zjednodušené podlimitní řízení – zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, 

kde předpokládaná hodnota činí minimálně 6 mil. Kč, ale nepřesáhne částku 10 mil. Kč 

v případě dodávek a služeb je minimální hodnota 2 mil. Kč a hodnota nesmí překročit 

částku 3,395 mil. Kč. 

Soutěžní dialog – tento druh výběrového řízení se uskuteční tehdy, když zadavatel 

nedokáže specifikovat zadávací dokumentaci (má představu o tom, co chce, ale neumí se 

vyjádřit). [16] 

Průběh zjednodušeného podlimitního řízení 

Jelikož se praktická část této diplomové práce týká zjednodušeného podlimitního řízení, 

je zde popsán průběh pouze tohoto druhu výběrového řízení. Průběh zjednodušené 

podlimitního řízení je shrnut do sedmi následujících bodů: 

1. Výzva k podání nabídek nejméně pěti zájemcům, uveřejnění. 

2. Podání nabídek, jmenování komise pro otevírání a pro hodnocení. 

3. Otevírání obálek s nabídkami. 

4. Posouzení kvalifikace, posouzení nabídek. 

5. Hodnocení nabídek. 

6. Uzavření smlouvy, 

7. Uveřejnění výsledků. [22] 

Hodnocení nabídek 

Pro posuzování nabídek stanovuje zadavatel hodnotící komisi. Hodnotící komise hodnotí 

nabídky, které prošly bodem „otevírání obálek“ a splnily veškeré náležitosti a požadavky. 

Hodnotící komise musí být minimálně pěti členná. Členem hodnotící komise je vždy 

zástupce zadavatele. Zadavatel jmenuje řádné členy hodnotící komise a zároveň musí 

jmenovat i stejný počet náhradníků. Minimálně 1/3 členů komise musí být odborně 

způsobilá ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Každý z členů hodnotící komise musí 

podepsat prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti. Hodnotící komise je při jednání 

usnášeníschopná, pokud jsou přítomny 2/3 členů. 
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Hodnotící komise v první řadě kontroluje splnění zákonných požadavků a požadavků 

zadavatele. V této fázi může hodnotící komise přizvat další poradce k posouzení nabídek, 

případně žádat po uchazeči písemné dovysvětlení nabídky. 

Při posouzení nabídek jednotlivých uchazečů hodnotí komise výši nabídkových cen ve 

vztahu k předmětu veřejné zakázky. Pokud dojde komise ke zjištění mimořádně nízké 

nabídkové ceny, musí zadavatel požadovat po uchazeči její písemné zdůvodnění. Tuto 

cenu je možné akceptovat jen z důvodu prokázaných objektivních příčin. 

Pokud uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu dostatečně nezdůvodní, je jeho 

nabídka vyřazena a uchazeč je vyloučen z účasti na řízení. 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle jednoho ze dvou základních kritérií: 

• ekonomická výhodnost nabídky; 

• nejnižší nabídková cena. 

Rozhodne-li se zadavatel veřejné zakázky o hodnotící kritérium dle ekonomické 

výhodnosti nabídky, musí stanovit dílčí hodnotící kritéria, tak aby vyjadřovala vztah 

užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria mohou být například nabídková cena, 

technická úroveň, estetické a funkční vlastnosti, dodací lhůta apod. [22] 

5.4 Změna legislativy 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, zákon č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných 

zakázkách byl zrušen a nahrazen zákonem „novým“ č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání 

veřejných zakázek, který nabyl účinnosti dnem 1.10.2016. Podstata těchto zákonů zůstává 

stejná, ale došlo zde k pár úpravám či změnám. 

Dělení podle druhu veřejné zakázky zůstává v novém zákoně stejné čili veřejná zakázka 

na dodávky, služby nebo stavební práce. Ovšem navíc přibývá koncese na služby a 

stavební práce. Zdůvodnění je zřejmé, jelikož spolu se Zákonem o veřejných zakázkách 

proběhla současně derogace zákona č. 139/2006 Sb., Koncesní zákon, ve kterém byly 

koncese definovány. Nyní jsou uvedeny v Zákoně o zadávání veřejných zakázek. Nově 

se objevuje samostatný odstavec ohledně definování stavby. 

Členění veřejných zakázek dle zadavatele na veřejného, dotovaného nebo sektorového, 

jak je známo ze Zákona o veřejných zakázkách je také odstraněno. Nově se hovoří pouze 

o zadavateli jako osobě, která k financování veřejné zakázky použije více než 50 % 

peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo z nich použije více než 200 000 000 Kč.  

V Zákoně o veřejných zakázkách nebylo striktně uvedeno, že je zadavatel povinen zadat 

veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Nový zákon na tuto náležitost neopomněl. Dále 
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jsou pak vypuštěny pojmy jako uchazeč, subdodavatel či zájemce, v Zákoně o zadávání 

veřejných zakázek se hovoří pouze o účastníkovi neboli dodavateli.  [26] 

5.5 Možnosti financování veřejné zakázky 

Veřejnou zakázku je třeba nějak financovat a počítat s ní proto v rozpočtu obce, který 

musí obsahovat podrobnou alokaci prostředků na jednotlivé akce v obci určené 

k realizaci.  Pro rozvojové akce a jejich realizaci se většinou kalkuluje s vícezdrojovým 

financováním zakázky. V současnosti je největším pozornost směřována k dotacím 

z Evropské Unie. Zdroje krytí pro financování veřejných zakázek jsou rozděleny do 

následujících skupin: 

• příjmy daňové, nedaňové; 

• dotace – krajské, národní, evropské; 

• úvěry – obligace, úvěry apod.; 

• ostatní – dary právnických nebo fyzických osob; 

• PPP – spolupráce se soukromým sektorem. [27] 

5.5.1 Vlastní finanční prostředky 

Obce hospodaří se svým majetkem a rozpočtem dle stanoveného plánu. Pokud se stane, 

že na konci roku v obci převyšuje saldo příjmů nad výdaji, utváří se rozpočtová rezerva, 

která je přenášena do dalších let, kde slouží k pokrytí například některých menších 

investičních výdajů.  

Příjmy obce z podnikatelské činnosti taktéž nejsou nijak závratné, jelikož hlavním 

záměrem obecního zřízení není podnikatelská činnost, a ne každá obec se může pyšnit 

například přírodním bohatstvím nebo těžařským průmyslem. Čili vlastní finanční 

prostředky se v obci nekumulují v takových částkách, aby z nich byla pokryta celá část 

veřejné zakázky.  

Příjmy daňové a nedaňové, jakožto vlastní nenávratné příjmy municipalit byly zmíněny, 

podobně jako úvěry, již v kapitole rozpočtu obce. Nejdůležitějším a většinou také 

nejobsáhlejším zdrojem pro financování veřejných zakázek obce, jsou dotace.  

5.5.2 Dotace 

Dotace poskytnutá obcím je většinou účelová čili má přesně definované a stanovené 

podmínky, které musí obec tímto projektem docílit a splnit. Poskytovatelů dotací je 

několik, a proto budou následně vyjmenováni: 

• nestátní neziskové organizace a nadace; 

• kraje; 

• Česká republika; 
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• Island, Norsko, Lichtenštejnsko; 

• Program Švýcarsko-České spolupráce; 

• Evropská unie.  

Dotace ze státního rozpočtu 

Obce může být příjemcem dotace ze státního rozpočtu, tedy ze státních účelových fondů. 

Jedná se o nenárokové dotace, takže si o jistou dotaci musí obec zažádat sama 

individuálně. Pro získání dotací závisí na řadě okolností například finanční zadluženosti 

obce nebo finanční situaci. Dotace jsou poskytovány obcím pomocí státem 

vyhlašovaných programů. V současné době se jedná státní fondy, které jsou spravovány 

příslušnými ministerstvy.  

Státní fond životního prostředí ČR  

Státní fond životního prostředí České republiky byl zřízen především pro ochranu a 

zlepšování stavu životního prostředí. Převážnou část příjmu tohoto fondu tvoří platby za 

znečišťování nebo konkrétní poplatky za poškozování jednotlivých složek životního 

prostředí. Konkrétně se jedná o poplatky za znečišťování ovzduší, za vypouštění 

odpadních vod, za ukládání odpadů apod. O poskytnutí dotací z tohoto státního fondu 

rozhoduje ministr životního prostředí na základě doporučení Rady fondu.  

Dle statutu Státní fond je rozdělen do těchto složek životního prostředí: 

• ochrana vod; 

• ochrana ovzduší; 

• ochrana přírody a krajiny, ochrana půdy; 

• nakládání s odpady; 

• ostatní. 

Státní fond životního prostředí je zprostředkujícím orgánem pro část Operačního 

programu Infrastruktura a od roku 2007 pro Operační program Životní prostředí. [28] 

Dalšími státními fondy jsou Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond kultury České 

republiky, Státní fond kinematografie, Národně vzdělávací fond, Státní fond rozvoje 

bydlení a státní zemědělský intervenční fond.  

Dotace z Evropské Unie 

Evropská unie vytvořila fondy sloužící pro financování vytyčených cílů. Prostřednictvím 

těchto vytvořených fondů je směřována finanční výpomoc především do chudších 

regionů členských států unie, tak aby byl uskutečněn jednotný vnitřní trh EU. Jedná se o 

strukturální fondy podporující projekty v oblastech vytváření nových pracovních 
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příležitostí, služeb pro malé firmy, základní hospodářské infrastruktury, rozvoje a 

výzkumu, technických inovací, modernizace zařízení, certifikací kvality pro zemědělské 

a řemeslné výrobky, ochrany životního prostředí a přírodního dědictví, obnovy budov a 

dalších.  

V současnosti existuje několik strukturálních a investičních fondů EU, ze kterých lze 

čerpat dotace. Patří zde Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, 

Evropský zemědělský fond pro podporu venkova, Evropský námořní a rybářský fond a 

Fond soudržnosti nebo také Kohézní fond. [21] 

Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund, ERDF) 

se zaměřuje na posilování a modernizaci hospodářství. Jsou především podporovány 

investiční infrastrukturní projekty jako například výstavba silnic a železnic, budování 

stokových systémů, rozvoj a obnova sportovních areálů, odstraňování ekologických 

zátěží apod. 

Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF) podporuje aktivity v oblastech 

zaměstnanosti a prostředky z tohoto fondu putují na rozvoj lidských zdrojů. ESF 

financuje především neinvestiční projekty, kterými jsou rekvalifikace nezaměstnaných, 

rozvoj vzdělávacích programů apod.  

Evropský zemědělský fond pro podporu venkova (European Agricultural Fund for 

Rural Development, EAFRD) podporuje finančními prostředky rozvoj venkova 

spadajícího do společné zemědělské politiky EU. Fond slouží ke zvýšení 

konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny nebo 

kvality života ve venkovských oblastech.  

Evropský námořní a rybářský fond (European Maritime and Fisheries Fund, EMFF) 

je finančním nástrojem podporujícím rybolov, který spadá do společné rybářské politiky 

EU. Prioritou je ochrana životního prostředí a vyšší konkurenceschopnost, proto 

podporuje aktivity týkající se mořského i tuzemského rybolovu čili odbahňování rybníků, 

investice do modernizace zpracovatelského průmyslu, modernizace plavidel apod.  

Fond soudržnosti (Cohesion Fund, CF) neboli Kohézní fond nepatří mezi strukturální 

fondy. Poskytuje však podporu podobně jako ERDF na investiční projekty v sektorech 

životního prostředí a dopravy. Podmínkou pro přijetí dotací je však, aby HND žádajícího 

státu byl nižší než 90 % průměru EU. Tuto podmínku momentálně splňuje i Česká 

republika.  

Dalším fondem vytvořeným Evropskou unií je Fond solidarity, který poskytuje finanční 

výpomoc při velké přírodní katastrofě. O tuto pomoc může zažádat členský stát, pokud 



50 

 

jsou škody vyšší než 0,6 % HDP postiženého státu. Tento fond poskytuje také prostředky 

pro tvorbu preventivních opatření proti právě přírodním katastrofám.  

Mezi ostatní fondy EU patří také Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, který 

poskytuje finanční výpomoc pracovníkům propuštěným kvůli globalizaci, tj. v důsledku 

bankrotu velkého podniku.  [21] 

Uvedené dotační zdroje Evropské unie, tedy strukturální fondy a fond kohézní musí být 

v rámci každého národa samostatně administrovány. Ve fázi připravování nového 

programového období již musí být utvořeny základní programové dokumenty, které se 

navzájem provazují tak, že dokument s vyšší úrovní je rozvíjen dokumenty nižší úrovní 

dále pak až na úroveň samotného projektu. Pro tento vícestupňový systém existují tyto 

druhy programovacích dokumentů: 

• Národní rozvojový plán (Regional Development Plan, RDP); 

• Rámec podpory společenství (CSF); 

• Operační programy (OP); 

• Jednotný programovací doplněk (SPD).  

Evropská unie realizuje své stanovené cíle prostřednictvím programových období. Tyto 

sedmileté cykly jsou zpracovány pro členské státy a zahrnují v sobě konkrétní operační 

programy. Od vstupu do Evropské unie (2004) je Česká republika pravidelným a aktivním 

účastníkem těchto programů.  

Programová období jsou poskytována od roku 2000 a dnes se Evropská unie se členskými 

státy nachází již ve třetím období těchto sedmiletých cyklů. Každé období mělo a má 

vymezené cíle, které se snaží pomocí dotací splnit.  

Cíle programového období 2000-2006 

1) podpora rozvoje a strukturální přizpůsobování regionů, které ve svém rozvoji 

zaostávají; 

2) podpora hospodářské a sociální konverze oblastí, které se potýkají se sociálními 

problémy; 

3) podpora adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy 

a zaměstnanosti. 

Programové období 2007-20013 

Česká republika na základě představ Evropské unie definovala Národně rozvojový plán 

na roky tohoto programového období. Směry předpokládaného rozvoje regionů učinily 

současně i ostatní členské státy. Pomocí těchto stanov dále vznikají čtyři prioritní osy: 

Posilováni konkurenceschopnosti české ekonomiky, Rozvoj moderní a 



51 

 

konkurenceschopné společnosti, Životní prostředí a dostupnost, Vyvážený a harmonický 

rozvoj území České republiky.  

V tomto období bylo v České republice využíváno 26 operačních programů, které byly 

rozděleny na tři cíle politiky. Cíl: 

• Konvergence (OP– Doprava, Životní prostředí, Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, Výzkum a vývoj pro inovace, Podnikání a inovace, Lidské 

zdroje a zaměstnanost, Technická pomoc a Integrovaný operační program); 

• Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (OP– Praha 

Konkurenceschopnost, Praha Adaptabilita); 

• Evropská územní spolupráce (OP– Přeshraniční spolupráce, Národní spolupráce, 

ESPON 2013, INTERACT II). [21] 

Programového období 2014-2020 

Záměrem Evropské unie je, aby fondy maximálním možným způsobem přispěly k 

naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění, což je dlouhodobá vize rozvoje Evropské unie. V České republice došlo ke 

snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního 

programu na místo původních sedmi regionálních operačních programů. [29] 

5.5.3 Partnerství veřejného a soukromého sektoru 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru z anglického Public Private Partnership ve 

zkratce PPP, ukazuje spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem ve tvorbě, 

realizaci a provozování projektů ve veřejném zájmu nebo také poskytování veřejných 

služeb. [26] 

Hlavním účelem je využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné 

infrastruktury nebo veřejných služeb. Jednotlivé varianty PPP, jsou-li správně a úspěšně 

aplikovány, zvyšují efektivnost i kvalitu veřejných služeb a urychlují realizaci 

významných infrastrukturních projektů s pozitivním dopadem na rozvoj ekonomiky. 

Zpravidla tyto projekty bývají doplněny dotací. Velkou výhodou PPP projektu pro 

veřejný subjekt je to, že většinu rizik nese soukromý subjekt naopak jeho negativem se 

stává velká a zdlouhavá administrace a riziko nezískání dotace.  

Typickými oblastmi pro PPP jsou projekty v následujících oborech: 

• školství – univerzitní komplexy, školy, studentské koleje; 

• obrana – výzbroj, speciální infrastruktura; 

• dopravní infrastruktura – dálnice, tunely, rychlodráhy; 

• zdravotnictví – nemocnice; 
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• utility – vodárenství. 

V České republice není partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem tak častě 

užíváno a hovoří se o tom, že PPP v ČR nefunguje, naopak principy PPP úspěšně naplňují 

projekty ve většině západních zemích. Nejčastěji se lze setkat s implementací PPP 

projektů ve Velké Británii. [30] 
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6 SPECIFICKÝ VÝZKUM 

Předmětem specifického výzkumu Ústavu stavební ekonomiky a řízení pro vědecké 

centrum Fakulty stavební AdMaS při VUT v Brně byly dobrovolné svazky obcí 

v Jihomoravském kraji. Na výzkumu se podílela PhDr.  Mgr. Dagmar Hrabincová, Ing.  

Gabriela Kocourková, Ph.D., PhDr. Dana Linkeschová, CSc. a doc. Ing. Alena Tichá, 

Ph.D. Studenti, kteří se podíleli na tvorbě výzkumu byli Bc. Petr Dorušák, Bc. Jiří Nowak 

a Bc. Roman Hladík.  

6.1 Cíle specifického výzkumu 

Cílem mého výzkumu bylo prověření seznamů obcí Jihomoravského kraje, které nemají 

vodovod, kanalizaci nebo čistírnu odpadních vod a zjistit, jak se situace od posledního 

výzkumu změnila. Počty obce, ve kterých se změnila situace vzhledem k vybudování 

nové kanalizace, ČOV nebo vodovodu jsou shrnuty v následující tabulce číslo 9. Je zde 

uvedena i celková procentuální změna čili kolik procent obcí z daného celku doplnilo 

svoji obec o příslušné inženýrské sítě 

Tabulka 9 – Nově vybudované inženýrské sítě 

inženýrské sítě počet obcí procentuální změna 

kanalizace 20 13,88 % 

čistírna odpadních vod 9 3,57 % 

vodovod 4 9,76 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obcí bez příslušného kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovodu nadále zůstává 

mnoho. Jedná se především o menší obce, které nemají prostředky na nové vybodování 

těchto inženýrských sítí. Jedním z řešení jsou právě dobrovolné svazky obcí, které jsou 

v Jihomoravském kraji docela často k vidění, a docílení vyšší pravděpodobnosti pro 

přidělení dotačních prostředků a řešení projektů se sousedícími obcemi společně. 

Následně jsme se zabývali vytvořením registru dobrovolných svazků obcí v programu 

Microsoft Excel, kde byly uvedeny názvy všech existujících dobrovolných svazků obcí 

v České republice, rozlišeny dle krajů, kde se DSO nachází.  

Dalším úkolem mých kolegů bylo ověření a aktualizace registru dobrovolných svazků 

obcí Jihomoravského kraje. U vybraných DSO doplnit předmět činnosti, obce, web, 

email, počet obcí, vodovod, kanalizaci, ČOV a plyn.  
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Tým řešitelů také vytvořil článek na téma Ceny vody v České republice. Kde se zabývali 

cenou vodného a stočného v různých částech České republiky a v neposední řadě také 

vývojem cen těchto uvedených služeb. 

6.2 Výstupy specifického výzkumu 

Výstupem specifického výzkumu byly odborné publikace. V jedné z nich jsem byl 

spoluautorem. Jednalo se o článek Dobrovolné sdružení obcí a jejich vliv na rozvoj 

technické infrastruktury. „Článek pojednává o zajištění výstavby a provozování vodovodů 

a kanalizací v České republice. Do počátku devadesátých let byla technická 

infrastruktura v celém státě centralizována. Na rozdíl od jiných síťových odvětví, 

například plynu nebo elektřiny, vodohospodářská oblast nemá jednoho majitele a 

nezávislého regulátora. V současné době v České republice existuje velký počet vlastníků 

a provozovatelů vodovodů a kanalizací. Část vodohospodářských soustav je v majetku 

obcí, některé obce svou síť prodaly. Jiné obce si síť ponechaly a provozní část pronajaly 

soukromému sektoru. S tím souvisí vznik problémů, jak s financováním provozu a obnovy 

této technické infrastruktury, tak i s čerpáním evropských dotací. Předkládaný článek 

mapuje řešení těchto problémů v České republice a podrobněji zkoumá také zapojení 

dobrovolných svazků obcí působících v Jihomoravském kraji. Analýza stávajícího stavu 

zásobování vodou a odkanalizování obcí v Jihomoravském kraji byla zpracována s 

podporou rozsáhlého rešeršního a marketingového šetření. Na základě získaných 

poznatků byla v rámci výzkumného projektu dopracována dosud neúplná veřejná 

databáze a podrobné mapy zobrazující zapojení dobrovolných svazků obcí do složité 

problematiky vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji České republiky.“ [31] 

Dalšími publikacemi specifického výzkumu jsou: 

• HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., 

Dobrovolné svazky obcí a jejich vliv na rozvoj technické infrastruktury v 

Jihomoravském kraji, příspěvek na konferenci Konference Inteligentní regiony, 

ISBN 978-80-02-02732-4, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2017 

• TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; LINKESCHOVÁ, D., 

Mapping the Issue of Water Supply Network and Sewerage System in the Czech 

Republic, příspěvek na konferenci 13th INTERNATIONAL CONFERENCE 

ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION 

- CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-953-8168-21-5, Croatian 

Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil 

Engineering, Záhřeb, 2017 

• LINKESCHOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; DORUŠÁK, P., POSSIBILITIES 

OF PUBLIC AND PRIVATE SECTORS’ COOPERATION IN THE 

CONSTRUCTION AREA IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci 
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4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts 

SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-16-4, STEF92 Technology 

Ltd., Albena, Bulgaria, 2017 

Tímto bych chtěl poděkovat řešitelům Specifického výzkumu za odbornou spolupráci a 

získání nových zkušeností a především paní Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. za zapojení 

mé osoby do tohoto projektu. 
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7 PŘÍPADOVÁ STUDIE – OBEC ČERNOTÍN 

Pro praktickou část této diplomové práce byla vybrána obec Černotín, respektive jedna 

investice uskutečněna a realizována touto obcí. Jedná se o projekt „Doplnění kanalizace“. 

Nejprve však představení obce. 

7.1 Charakteristika obce 

Černotín je obec nacházející se v Olomouckém kraji. Dle členění na územní jednotku 

třetího stupně pak obce spadá pod okres Přerov. Území rozsáhlé 831,73 ha rozléhající se 

v nadmořské výšce 250–368 metrů nad mořem tvoří převážně orná půda, jak je patrné 

z obrázku číslo 6. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406. Aktuálně v obci žije 

786 obyvatel, průměrného věku 41,3 let.  

 

Obrázek 6 – Druhy pozemků 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů [32] 

Jelikož je podloží tohoto území tvořeno devonským vápencem, je i historie s tímto 

druhem nerostu spojena. Technickými památkami jsou tři vápenky, sloužící ke 

zpracování vápence a výrobu vápna, postavené již před rokem 1850. V současnosti se 

však zde výroba vápence nekoná, zrekonstruovanou budovu odkoupila a provozuje 

společnost Bonver. V obci se nachází i povrchový lom pro těžbu vápencového kamene, 

který se dále zpracovává v nedaleké cementárně v Hranicích, kde vzniká proslulý 

Hranický portlandský cement. Hranická společnost si je tohoto nerostného bohatství 
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vědoma, a proto odkupuje pozemky od vlastníků, aby mohla v rozmachu těžby a 

průmyslu pokračovat.  

7.1.1 Organizační struktura 

Obec Černotín je rozdělena na dvě místní části, a sice Černotín a Hluzov. Obecní úřad 

Černotín tvoří starosta, místostarosta, a zaměstnanci obecního úřadu zařazení do struktury 

Obecního úřadu Černotín. Obec řídí jedenácti členné zastupitelstvo v čele se starostou. 

Přenesenou působnost státní správy vykonává obecní úřad. V roli samostatné působnosti 

obce je zastupitelstvo, jak je patrné na obrázku organizační struktury.  

 

 

Obrázek 7 – Organizační struktura obce Černotín 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů [33] 
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Obec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích 

svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec Černotín vykonává 

ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této 

přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a 

směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření, popřípadě rozhodnutími 

krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené 

působnosti. 

7.1.2 Občanská vybavenost, spolky a organizace 

Příspěvkovou organizací pod záštitou obce je místní mateřská školka. Později mohou děti 

navštěvovat 1. - 5. třídy základní školy, která je rovněž příspěvkovou organizací. 

V budově obecního úřadu sídlí pobočka České pošty, Pošta partner. O patro výše se 

nachází místní knihovna s fondem více než 2000 svazků. Návštěvníci mají rovněž přístup 

na internet, který je zde zdarma.  

V obou místních částech jsou založen spolky sboru dobrovolných hasičů, kde je 

zřizovatelem obecní úřad. Tyto spolky mají dlouholetou tradici, byly založeny v roce 

1892. Aktivní sportovci obce jsou sdruženi v tělovýchovné jednotě Sokol Černotín, která 

sčítá oddíly fotbalu, stolního tenisu, nohejbalu, volejbalu, hokeje a cyklooddílu. Dále je 

zde spolek ochránců přírody Lípí, spolek včelařů, myslivecký spolek Boří.  

 Obec vybudovala skupinový vodovod, v jejím majetku je kanalizace s ukončením na 

čistírnu odpadních vod. Plynofikace byla dokončena v roce 1998. 

Obec Černotín je členem Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova Olomouckého 

kraje, dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hranicko. V roce 2004 obdržela v 

krajském kole soutěže Vesnice roku Bílou stuhu za činnost mládeže. V roce 2015 se stala 

Vesnicí roku Olomouckého kraje. V celostátním kole soutěže Vesnice roku získala třetí 

místo. 

Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly 

Černotínu uděleny 25. března 2005 obecní symboly, vlajka a znak. (obrázek 8,9) 

             

   Obrázek 8 – Vlajka obce [33]        Obrázek 9 – Znak obce [33] 
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8 ČERNOTÍN – DOPLNĚNÍ KANALIZACE 

Předmětem veřejné zakázky je dobudování kanalizačních stok v místech obce Černotín, 

kde doposud kanalizace nebyla vybudována a v těchto lokalitách proto není možné 

splaškové vody od domů odvádět do stávající kanalizace a zajistit tak jejich čištění na 

stávající obecní čistírně odpadních vod v Černotíně.  

8.1 Popis projektu 

Provedením stavby dojde k odkanalizování zbylých obyvatel obce a svedení odpadních 

vod na stávající biologickou ČOV, která je dimenzována na 923 EO (ekvivalentních 

obyvatel). V současné době je převážná většina odpadní vody v obci likvidována 

napojením na stávající kanalizační systém ve vlastnictví a provozování obce, která má za 

cíl napojit i zbývající obyvatele především v lokalitě „za tratí“. 

V rámci projektu dojde k vybudování celkem 1447 m kanalizace, z toho 773 m gravitační 

kanalizace a 674 m výtlačné kanalizace s celkem třemi čerpacími stanicemi. Vybudování 

kanalizační sítě v nových lokalitách umožní napojení 126 obyvatel. 

Vlastníkem nové dostavěné vodohospodářské infrastruktury bude obec Černotín., která 

bude současně provozovatel nové infrastruktury dobudované kanalizace – samostatný 

model provozování. 

8.2 Technické parametry projektu 

Stoka A-1 

- Gravitační stoka A-1 začíná na stávající stoce AB vedoucí do čistírny odpadních 

vod. Napojením navrhované stoky A-1 bude provedeno v místní komunikaci. 

- Stoka je navržena z PP DN 250, délka 230 m. 

- Stoka A-1 bude realizována na pozemku parcelní číslo 708 a 721/1 katastrálního 

území Černotín. 

Stoka B 

- Gravitační stoka B začíná v revizní šachtě, situované na severní straně silnice 

1/35, na stávající stoce AB vedoucí do stávající čistírny odpadních vod. Trasa od 

napojení na stávající stoku podchází protlakem pod silnicí 1/35 s potrubím 

uloženým v chráničce. Stoka B je ukončena před domem č.p. 100. 

- Stoka je navržena z PP DN 250, délka 280 m. 

- Stoka B bude realizována na pozemku p.č. 709/4, 709/3, 715/1, 715/5, 569/5, 

569/4, 569/3, 379/1, 378, 724 k.ú. Černotín.  
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Stoka B-1 

- Gravitační stoka B-1 je napojena na projektovanou stoku B a prochází před 

bytovkou po východní straně.  

- Stoka bude realizována na pozemku p.č. 378 k.ú. Černotín. 

 Stoka B-2 

- Gravitační stoka B-2 začíná v čerpací stanici č.2 za tratí a pokračuje od ní severně 

k trati ČD, kterou kříží v železničním kilometru 8,022 v chráničce DN 400 

společně s výtlakem z čerpacích stanic V1. Stoka za tratí pokračuje po západní 

straně místní komunikace podél levého břehu Hluzovského potoka až k domu č.p. 

93 u silnice 1/35. 

- Stoka je navržena z PP potrubí DN 250, délka stoky je 273 m. 

Stoka B-2.1 

- Gravitační stoka B-2.1 je napojena v km 0,5775 na projektovanou stoku B-2. 

Stoka prochází za dům č.p. 108, kde se lomí doleva a pokračuje a pokračuje až 

k severní hranici parcely, zde se lomí doprava za dům č.p. 96 a odtud pokračuje 

za domy až dům č.p. 94, kde je ukončena. 

- Stoka navržena z PP potrubí DN 250, délka stoky 80 m. 

- Stoka B-2.1 bude realizována na pozemku p.č. 397, 400, 403/1, 389, 390 k.ú. 

Černotín. 

Stoka B-3 

- Navržená gravitační stoka B-3 začíná v čerpací stanici č. 2 za tratí a z této stanice 

pokračuje jižně k domu č.p. 124, kde je ukončena. 

- Stoka je navržena z PP potrubí DN 250, délka stoky je 60 m. 

- Stoka B-3 bude realizována na pozemku p.č. 726 k.ú. Černotín. 

Stoka B-4 

- Gravitační stoka začíná v čerpací stanici č. 1 hřiště, kříží náhon a po místní 

komunikaci prochází k domu č.p. 99, kde končí. 

- Stoka je navržena z PP potrubí DN 250, délka stoky je 74 m. 

- Stoka B-4 bude realizována na pozemku p.č. 726, 732/3, 554/1 k.ú. Černotín. 

Stoka AB-2A 

- Gravitační soka AB-2A začíná v čerpací stanici č. 3 a bude zajišťovat odvedení 

odpadních vod od domů č.p. 62 a 123 na pravém břehu Hluzovského potoka. 

- Stoka je navržena z PP potrubí, DN 250, délka stoky je 32 m. 

- Stoka AB-2A bude realizována na pozemku p.č. 24, 22/1, 22/2, 729/1, 718/3 k.ú. 

Černotín. 
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Stoka AB-3A 

- Gravitační stoka AB-3A zajistí odvodnění odpadních vod od domů na pravém 

břehu Hluzovského potoka v lokalitě Na drahách. Jedná se o gravitační stoku. 

- S ohledem na uložení v korytě toku se použije potrubí PP MASTER DN 250, 

délka stoky je 96 m. 

- Stoka AB-3A bude realizována na pozemku p.č. 718/2, 729/3 k.ú. Černotín. 

Stoka AB-5A 

- Stoka AB-5A zajistí gravitační odvedení vod od rodinného domu č.p. 37 a 

budovaného rodinného domu v sousedství. Stoka začíná napojením do stávající 

revizní šachty na stávající kanalizaci, ze které pokračuje přes Hluzovský potok 

k budovanému RD, podél něj pak v místní komunikaci a po jejím okraji k domu 

č.p. 37. 

- Stoka je navržena z PP potrubí DN 250, délka stoky je 73 m. 

- Stoka AB-5A bude realizována na pozemku p.č. 229, 227, 305/1, 2 k.ú. Hluzov 

v obci Černotín. 

Výtlak z čerpací stanice V1 

- Výtlak začíná v čerpací stanici č.1 hřiště a pokračuje k čerpací stanici č. 2 za tratí. 

- Je navrženo potrubí DN 100 PE délky 613 m. 

- Výtlak V1 bude realizován na pozemku p.č. 381/1, 726, 713/1, 412, 732/3, 554/1 

k.ú. Černotín. 

Výtlak z čerpací stanice V3 

- Výtlak z čerpací stanice č. 3 střed, umístěné na pravém břehu Hluzovského potoka 

zajistí dopravu čerpané odpadní vody z této čerpací stanice do stávající kanalizace 

vedoucí za silnicí na levém břehu Hluzovského potoka. Výtlak kříží potok nad 

stupněm v toku. Potrubí se pod tokem uloží do chráničky. 

- Je navrženo potrubí DN 80 PE délky 35 m. 

- Výtlak V3 bude realizován na pozemku p.č. 24, 22/1, 729/1, 718/3 k.ú. Černotín. 

Výtlak z čerpací stanice V4 

- Jedná se o výtlačné potrubí z čerpací stanice č. 4 umístěné v lokalitě Na drahách 

na pravém břehu Hluzovského potoka v místě, kde na tomto toku začíná 

zatrubněný úsek. Výtlačné potrubí z čerpací stanice kříží silnici a bude ukončeno 

v revizní šachtě stávající kanalizace.  

- Je navrženo PE potrubí DN 80, délky 26 m. 

- Výtlak V4 bude realizován na pozemku p.č. 729/3, 718/3 k.ú. Černotín. 
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Čerpací stanice č. 1 – hřiště 

- Čerpací stanice č. 1 – hřiště, včetně přípojky NN, bude čerpat vodu od domů 

nejjižněji v Černotíně.  

- Bude použita plastová válcová dvouplášťová čerpací stanice s vybetonovaným 

meziprostorem, akumulační soubor je minimálně 0,9m3, rozměry stanice:  

průměr 1520 mm, výška 4500 mm. 

- Čerpací stanice č. 1 – hřiště bude realizována na pozemku p.č. 554/1 k.ú. 

Čerpací stanice č. 2 – za tratí 

- Čerpací stanice č. 2 – za tratí, včetně přípojky NN, bude čerpat vodu od domů 

umístěných na východní straně Hluzovského potoka od silnice 1/35 až za trať ČD. 

- Bude použita plastová válcová dvouplášťová čerpací stanice s vybetonovaným 

meziprostorem, akumulační soubor je minimálně 1,9 m3, rozměry stanice:  

průměr 1760 mm, výška 3700 mm. 

- Čerpací stanice č.2 – za tratí bude realizována na pozemku p.č. 726 k.ú. Černotín. 

Čerpací stanice č. 3 – střed 

- Čerpací stanice č. 3 – střed, včetně přípojky NN, bude čerpat vodu od domů 

umístěných na pravém břehu Hluzovského potoka. 

- Bude použita plastová válcová dvouplášťová čerpací stanice s vybetonovaným 

meziprostorem, akumulační soubor je minimálně 0,3 m3, rozměry stanice:  

průměr 1280 mm, výška 3200 mm. 

- Čerpací stanice č. 3 – střed bude realizována na pozemku p.č. 22/2 k.ú. Černotín. 

Čerpací stanice č. 4 – Na drahách 

- Čerpací stanice č. 4 – Na drahách, včetně přípojky NN, bude čerpat vodu od domů 

umístěných na pravém břehu Hluzovského potoka v lokalitě Na drahách.  

- Bude použita plastová válcová dvouplášťová čerpací stanice s vybetonovaným 

meziprostorem, akumulační soubor je minimálně 0,6 m3, rozměry stanice:  

průměr 1280 mm, výška 3200 mm. 

- Čerpací stanice č.  – Na drahách bude realizována na pozemku p.č. 729/3 k.ú. 

Černotín. 

8.3 Cíle projektu 

Byly stanoveny cíle veřejné zakázky, které jsou: 

• dobudování splaškové kanalizace; 

• eliminování negativních dopadů na životní prostředí prostřednictvím stávajícího 

způsobu likvidace odpadních vod; 

• zvýšení životní úrovně obyvatel obce Černotín; 
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• zlepšení infrastruktury obce a vytvoření podmínek pro další rozvoj obce; 

• splnění závazků vyplývajících z koncepčního Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Olomouckého kraje; 

• splnění závazků vyplývajících ze směrnic Evropského společenství v oblasti 

likvidace odpadních vod. 

8.4 Harmonogram projektu 

Byl vypracován předběžný harmonogram projektu, stanovení přípravných, zahajovacích 

a ukončovacích terminů realizace. Popis a datumy vybraných akcí jsou uvedeny 

 v tabulce 10. 

Tabulka 10 – Harmonogram projektu 

popis akce datum 

přípravná fáze projektu 1.1.2007 

předpoklad zahájen zadávacího řízení 1.4.2010 

předpoklad zahájení realizace projektu 1.6.2010 

předpoklad ukončení realizace projektu 31.12.2011 

předpoklad zahájení provozu 1.1.2012 

Zdroj: vlastní zpracování 

8.5 Propočet veškerých nákladů 

Obec stanovila propočet veškerých nákladů vzniklých z důvodu realizace projektu. 

Propočet je předběžný, ale nutný pro další pokračování a přípravě realizace projektu a 

v neposlední řadě také k získání dotací.  

Náklady na vlastní investici (stavební práce, materiál)  11 902 433 Kč 

Rezerva 10 %        1 190 243 Kč 

Dozor v průběhu výstavby      476 097 Kč 

Propagační opatření       200 000 Kč 

Projektová příprava: 

Dokumentace pro provádění stavby     500 000 Kč 

Zpracování žádostí včetně zajištění veškerých podkladů  198 000 Kč 

Odborný posudek       50 000 Kč 

Finanční analýza       80 000 Kč 

DPH         2 773 387 Kč  

Celkové náklady       17 370 160 Kč 
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Náklady na vlastní investici byly vyčísleny na základě položkového rozpočtu projektu. 

Údaje o projektové přípravě, dozoru a propagaci byly převzaty z kumulativního rozpočtu 

akce. 

8.6 Územní rozhodnutí a stavební povolení 

Podstatné položky pro začátek výstavby investice jsou bezesporu územní rozhodnutí a 

stavební povolení. Žadatel, obec Černotín, podal žádost o tyto dokumenty 

prostřednictvím firmy PROJEKTY VODAM s.r.o. zastupující obec na základě plné moci. 

Územní rozhodnutí 

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad vydal dne 15.5. 2008 územní rozhodnutí. 

Podle stavebního zákona vydává rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu „Černotín – 

doplnění kanalizace“ obsahem stavby je dobudování kanalizačních stok v místech obce 

Černotín, kde doposud kanalizace nebyla vybudována. Kanalizace bude doplněna 

v Černotíně a místní části Hluzov. 

Územní rozhodnutí se týká těchto pozemkových parcel v katastrálním území Černotín: 

22/1, 22/2, 24, 378, 379/1, 380, 381/1, 389, 390, 397, 400, 403/1, 412, 426, 554/1, 554/2, 

569/3, 569/6, 569/5, 569/8, 708, 709/3, 709/4, 713/1, 715/1, 715/5, 718/2, 718/6, 721/1, 

724, 726, 729/1, 729/1, 729/3, 730/1, 732/3 a pozemkových parcel v katastrálním území 

Hluzov: 2, 227, 229 a 305/1. 

Stavební povolení  

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí vydal dne 17.9. 2008 rozhodnutí o 

vydání povolení k provedení stavby vodního díla „Černotín – doplnění kanalizace“. 

Povolení se vztahuje ke stavbě v tomto rozsahu: 

• Stoka A-1; 

• Stoka B; 

• Stoka B-1; 

• Stoka B-2; 

• Stoka B-3; 

• Stoka B-4; 

• Stoka AB-2A; 

• Stoka AB-3A; 

• Stoka AB-5A; 

• Výtlak z čerpací stanice V1; 

• Výtlak z čerpací stanice V3; 

• Výtlak z čerpací stanice V4; 
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• Čerpací stanice č.1 – hřiště; 

• Čerpací stanice č.2 – za tratí; 

• Čerpací stanice č.3 – střed; 

• Čerpací stanice č.4 – Na drahách. 

Účel stavby: odvádění splaškových odpadních vod. 

Pro provedení stavby vodního díla byly dle vodního a stavebního zákona udělené 

podmínky a povinnosti, jakými jsou: 

• Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené 

vodoprávním úřadem a zpracované firmou PROJEKT VODAM, s.r.o. Projektová 

dokumentace byla ověřena Ing. Petrem Matuškou, autorizovaným inženýrem pro 

vodohospodářské stavby. Případné změny musí být předem projednány 

s vodoprávním úřadem. 

• Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských 

sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými 

správci musí být respektovány.  

• Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní 

díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle 

vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. 

• Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy, týkající se 

bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění 

pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

• Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby, ověřené ve 

vodoprávním řízení. 

• Musí být veden stavební deník. 

• Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. Evidence odpadů a doklady o jejich zneškodňování budou předloženy 

u kolaudace.  

• Při provádění prací budou dodržovány obecné zásady ochrany podzemních a 

povrchových vod. 

• Stavební mechanizmy budou v řádném technickém stavu, aby nedocházelo 

k úkapům ropných látek a následné kontaminaci podzemních vod.  

• Pokud dojde v průběhu stavby k zásahu do cizích nemovitostí a práv k nim, budou 

škody neprodleně a nejpozději ke kolaudačnímu řízené odstraněny, nebo 

nahrazeny. 
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• Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení vyhlášky č. 137/98 Sb., 

Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby byly veškeré její negativní vlivy 

sníženy na minimum.  

• Stavba bude započata nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí.  

Svá vyjádření, podmínky k udělení souhlasu se stavbou a stavebním povolením provedli 

všechny dotčené orgány nebo společnosti. Nejedná se o úplný výčet, nýbrž o vytažení a 

parafrázování sdělení, autorem považující za důležitý či zajímavý.  

Podmínky povinnosti investorovi si stanovil Městský úřad Hranice, odbor dopravy, kde 

se jedná především o vyjádření majetkového správce krajských komunikací, tedy Správy 

silnic Olomouckého kraje. 

Dále se ke stavbě vyjádřil také Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, který 

poukazoval na dbaní základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí 

lesa. Lesní pozemek parcelní číslo 554/3 v katastrálním území Černotín nebude stavbou 

dotčen, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na něm rostoucí, nebude poškozen ani 

jejich kořenový systém. Dále se na tomto pozemku nebude v průběhu ani po dokončení 

stavby ukládat stavební ani žádný jiný materiál.  

V pracovním pruhu bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 30 cm, ve vlastním 

výkopu bude zvlášť sejmuta i podorniční vrstva.  

Investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plynných 

látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

V průběhu realizace prací je nezbytné postupovat v souladu se zákonem, tak aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostli a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zamezit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.  

Své stanovisko zaujala i firma ČEZ Distribuce, a.s., která uvádí, že stavebník zajistí 

ochranu energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými 

ČSN, PNE a podmínkami přiloženými k vyjádření tak, aby během stavební činnosti, ani 

jejím následkem nedošlo k jejich poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na 

zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob. 

Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po 

jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní 

podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.  

Dále přikládá tyto další požadavky: 

• Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení; 

• Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic. 
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Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace se vyjadřuje takto. Investor 

stavby musí nejpozději do vydání stavebního povolení uzavřít se Správou silnic 

Olomouckého kraje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Dále před 

zahájením prací je nutné s touto organizací uzavřít nájemní smlouvu o provádění 

stavebních prací v silničním pozemku (překop silnice III. třídy je zpoplatněn dle směrnice 

SM 01b-2006 a to částkou 5 000,-/překop, nájemní 10,-/m2/den rozkopané plochy, tato 

částka je splatná nejpozději do 14 dnů od předání předávacího protokolu). 

Přikládá Podmínky pro překop. 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. požaduje při křížení s vodovodem pro veřejnou 

potřebu i vodovodními přípojkami dodržení prostorové normy ČSN 73 6005. Při křížení, 

popřípadě souběhu s vodovodem této společnosti požadují před záhozem přizvat ke 

kontrole jejich pracovníky.  

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ukládá Podmínky pro provádění stavebních prací 

v blízkosti Sítě elektrických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

Své podmínky pro provádění stavebních činností v ochranném pásmu plynárenských 

zařízení dodává ve svém vyjádření také RWE Distribuční služby. 

SMP Net, s.r.o. požaduje písemně uvědomit o zahájení prací nejméně 7 pracovních dnů 

předem. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčením přesné polohy 

plynárenského zařízení el. magnetickým hledačem potrubí, popřípadě kontrolními 

sondami ručním výkopem. Při pracích ve vzdálenosti 1 metr po každé straně vyznačené 

trasy plynovodního potrubí nepoužívat mechanických prostředků a dbát zvýšené 

opatrnosti. Zemní práce provádět ručním způsobem. Neprodleně ohlásit každé odkrytí, 

případně poškození plynárenského zařízení. 

Dotčenou společností byly také České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Olomouc, která 

zaujala stanovisko. Oznámení prací 14 dnů předem na Traťový okrsek Hranice na 

Moravě, kde bude předložena „Smlouva o podmínkách umístění stavby na pozemku 

SŽDC a o budoucí smlouvě na zařízení věcného břemene“. Současně bude dohodnuta 

technologie prováděných prací, dozor při práci v kolejišti a případné měření nivelety 

koleje při provádění protlaku.  

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o vzniku věcného břemene bude na požádání zaslán 

v elektronické podobě. Ocenění je stanoveno na částku 18 900 Kč + DPH splatnou dle 

podmínek smlouvy. Uzavření budoucí smlouvy o vzniku břemene je podmínkou pro 

vydání stavebního povolení.  
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V rámci akce nesmí dojít k ohrožení nebo omezení železničního provozu, a to zejména 

činností a odstavováním stavební mechanizace v obvodu dráhy. Nesmí dojít k poškození 

drážních zařízení a znečištění kolejového lóže zeminou.  

Stavebník bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., v platném znění. Realizací stavby 

nesmí dojít ke ztížené údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Stavba bude 

projednána dle zákona č. 244/1994 Sb., o drahách, v platném znění s vydáním souhlasu 

se stavbou od Drážního úřadu. 

Podmínkou ke kladnému stanovisku ČD pro kolaudační souhlas bude ukončení prací 

písemným zápisem s předáním dokumentace skutečného provedení ověřené 

stavebníkem, a to v písemné podobě včetně geodetického zaměření v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškového systému Bpv. 

ČD-Telematika a.s. se vyjádřila mimo jiné následovně. Při provádění zemních nebo 

jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení je Vaše organizace 

povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškozování. 

Dotčeným orgánem bylo také Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, jelikož se 

stavba dotkne pozemku parcelního čísla 715/1 v katastrálním území Černotín, jehož je 

vlastníkem. Křížení potrubí se silnicí 1/35 je navrženo protlakem, potrubí bude uloženo 

do chráničky a hloubka krytí chráničky bude minimálně 1,50 metrů pod niveletou 

stávající vozovky. V případě, že je v místě křížení silniční příkop, musí být současně 

dodrženo krytí minimálně 1,0 metrů pode dnem příkopu.  

Mezi investorem a touto organizací bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. 

Poplatek za uložení potrubí bude stanoven dle uvedeného pokynu a bude činit – křížení 

silničního pozemku protlakem – průměr chráničky 0,15 … 10Kč/bm, průměr chráničky 

0,3 … 15 Kč/bm, průměr chráničky 0,5 … 20 Kč/bm. K částce bude navíc účtováno  

19 % DPH.  

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci ukládá písemné 

stanovisko z hlediska ochrany archeologických památek, že se akce nachází na území 

s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 201/1987 Sb., o státní památkové péči ve 

znění pozdějších předpisů. Vzhledem k této skutečnosti požadujeme, aby organizace 

oprávněná provádět archeologické výzkumy uzavřela dohodu s investorem o podmínkách 

provedené záchranného archeologického výzkumu. Nedojde-li k dohodě, rozhodně o 

podmínkách příslušný orgán památkové péče.  

Obec Černotín, jakožto jediný účastník řízení během vodoprávního řízené nepodal 

žádnou námitku.  
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Podle vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým 

účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením ze dne 2.7. 2008. Vodoprávní úřad 

stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 

uplatnit své námitky a dotčené úřady svá stanoviska, co se týče stavebního řízení. 

Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. 

8.7 Veřejná zakázka „Černotín – doplnění kanalizace“ 

8.7.1 Druh a předmět zakázky 

Obec Černotín, jakožto veřejný zadavatel, zadala veřejnou podlimitní zakázku na 

provádění stavebních prací s názvem „Černotín – doplnění kanalizace“. Projekt je 

spolufinancován za spoluúčasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální  

rozvoj / Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí, Oblast 

podpory: Snížení znečištění z komunálních zdrojů.  

Přepokládaná hodnota činí: 12 102 433 Kč bez DPH 

Předmětem veřejné zakázky je dobudování kanalizačních stok v místech obce Černotín, 

kde doposud kanalizace nebyla vybudována a v těchto lokalitách proto není možné 

splaškové vody od domu odvádět do stávající kanalizace a zajistit tak jejich čištění na 

stávající obecní čistírně odpadních vod v Černotíně.  

Druh výběrového řízení je jednací s výzvou k účasti v soutěži. Kritériem pro zadání 

zakázky je nejnižší nabídková cena.  

8.7.2 Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídka se podává písemně, ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, poštou na adresu pro 

doručení nabídek nebo osobně. Elektronické podání nabídky se neumožňuje.  

Adresa pro doručení nabídek: 

     Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s. 

     Čelákovského 6 

     67 801 Blansko 

Lhůta pro podání nabídek je 12.10.2010 do 12:00 hodin.  

8.7.3 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele v souladu se zákonem o 

veřejných zakázkách je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.  
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Profesní kvalifikační požadavky 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží listiny 

požadované zákonem o veřejných zakázkách: 

a) výpis z obchodního rejstříku; 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejní zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci; dodavatelé doloží živnostenský list, který 

souvisí s realizací veřejné zakázky – Provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování; 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje; zadavatel požaduje, aby 

dodavatel prokázal, že má osoby, které jsou autorizované ve smyslu zákona č. 

360/1992 Sb. v platném znění pro obor „Stavby vodního hospodářství“. 

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele 

zadavatel požaduje předložení následujících dokladů: 

a) platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě, přičemž roční limit možného pojistného 

plnění nesmí být nižší než 15 mil. Kč/rok; 

b) předložení údajů o obratu dodavatele v posledních 3 účetních obdobích s ohledem 

na předmět veřejné zakázky (stavební činnost) v minimální výši 50,0 mil. Kč/rok; 

požadovaný kvalifikační předpoklad prokáže dodavatel doložením čestného 

prohlášení. 

Technické kvalifikační předpoklady 

Jakost dodávek prokazuje dodavatel předložením certifikátu systému řízení jakosti 

vydaného podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9001 akreditovanou 

osobou nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie. Systém 

řízení jakosti musí být doložen pro činnost související s realizací veřejné zakázky.  

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném  rozsahu bude vyloučen z účasti 

v zadávacím řízení.  

8.7.4 Posuzované nabídky 

Zadavatel na základě ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jmenuje 

hodnotící komisi v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadané formou 

zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Černotín – doplnění kanalizace“, která je 
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spolufinancována za spoluúčasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální  

rozvoj /Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí (SFŽP ČR), 

Oblast podpory: Snížení znečištění z komunálních zdrojů. 

Složení hodnotící komise – členové: 

1. Ing. Zdeněk Sita 

2. Mgr. Martin Budiš 

3. Ing. Jiří Andrýs 

4. Ing. Zdeněk Spáčil 

5. Jaromír Kelar 

Náhradnící členů hodnotící komise: 

1. Ing. Zdeněk Sita ml. 

2. Mgr. David Rašovský 

3. Ing. Miroslav Vacula 

4. Pavel Sencovici 

5. Ing. Blanka Vybíralová 

Komise zahájila svou činnost dne 18.10.2010 v 9:45 hodin.  

Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek tyto nabídky: 

 

Tabulka 11 – Doručené a přijaté nabídky 

pořadové 

číslo 
uchazeč sídlo/místo podnikání 

datum 

doručení 

nabídky 

čas 

doručení 

nabídky 

1. Jemnická Stavba, a.s. 
U Černého mostu 773, 

675 31 Jemnice 
11.10.2010 14.29 

2. LBtech a.s. 
Moravská 786,  

57001 Litomyšl 
12.10.2010 09.40 

3. 
SWIETELSKY 

stavební s.r.o.  

Jahodová ulice 60,  

620 00 Brno 
12.10.2010 09.45 

4. LB 2000, s.r.o. 
U Hřiště 810/8,  

779 00 Olomouc 
12.10.2010 11.37 

Zdroj: vlastní zpracování 

Komise shledala nejasnosti v nabídkách uchazečů. Proto byli uchazeči vyzváni k podání 

vysvětlení.  

Komise se tedy po uplynutí lhůty sešla ve stejném uskupení dne 6.12.2010 ve 14:00 hodin 

k posouzení nabídek ve výběrovém řízení na akci „Černotín – doplnění kanalizace“. 
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Ve lhůtě pro poskytnutí vysvětlení byla doručena odpověď uchazeče SWIETELSKY 

stavební s.r.o., Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, včetně 

požadovaného dokladu a to: 

• „Dotazník BOZP“. 

S ohledem na uvedené informace se komise usnesla, že uchazeč SWIETELSKY stavební 

s.r.o., Dopravní stavby MORAVA, dostál požadavkům, které byly uvedeny v zadávací 

dokumentaci. Jeho nabídka tedy může být hodnocena stejně jako nabídky ostatních 

uchazečů.  

Komise taktéž identifikovala jisté nejasnosti v nabídce uchazeče LB 2000, s.r.o., U Hřiště 

810/8, 779 00 Olomouc, týkající se výše nabídkové ceny. Komise proto požadovala 

vyjasnění nabídkové ceny, ve vztahu k tomu, zda se nejedná o mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu.  

Ve lhůtě pro poskytnutí vysvětlení byla doručena odpověď uchazeče LB 2000, s.r.o. 

V této odpovědi, nejsou uvedeny žádné podstatné údaje či informace, ze kterých by bylo 

zřejmé, že za uchazečem uváděnou nabídkovou cenu 7 099 743 Kč bez DPH je akce 

realizovatelná. Není zde ani zdůvodněno, proč u některých položek je uchazečem 

uváděná cena ve výši 10 % i méně oproti položkovým cenám dle ÚRS.  

Uchazeč LB 2000, s.r.o., pouze čestně prohlašuje, že celková nabídková cena pokrývá 

veškeré náklady na kompletní realizaci díla v nabídnutém čase, ve kvalitě uvedené 

v projektové dokumentaci a v rozsahu dle uvedených podmínek v zadávací dokumentaci.  

S ohledem na uvedené informace komise konstatovala, že uchazeč LB 2000, s.r.o., 

dostatečně nezdůvodnil svoji nabídkovou cenu, Uchazeč tedy nedostál požadavkům 

zákona. Komise tedy v souladu se zákonem uchazeče z další účasti vyřazuje.  

8.7.5 Hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek proběhlo na základně kritéria stanoveného zadavatelem v oznámení 

zadávacího řízení.  

Komise tedy pro hodnocení nabídek provedla hodnocení dle kritéria nejnižší nabídková 

cena. Komise hodnotila nabídkové ceny v Kč bez DPH jednotlivých dodavatelů a 

stanovila následující pořadí nabídek, viz tabulka 12.  
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Tabulka 12 – Vyhodnocení nabídek 

pořadí 

nabídky 
uchazeč sídlo/místo podnikání 

nabídková cena 

 [Kč bez DPH] 

1. 
SWIETELSKY 

stavební s.r.o.  

Jahodová ulice 60,  

620 00 Brno 
13 289 903 

2. Jemnická Stavba, a.s. 
U Černého mostu 773, 

675 31 Jemnice 
13 493 474 

3. LBtech a.s. 
Moravská 786,  

57001 Litomyšl 
14 515 002 

Zdroj: vlastní zpracování 

Komise konstatovala, že nabídku s nejnižší cenou předložil uchazeč SWIETELSKY 

stavební s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, se kterým bude dále uzavřena smlouva 

o dílo.  

8.8 Veřejná zakázka „Technický dozor investora“ 

Dne 23.12.2010 byla zadána zakázka malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění. Veřejná zakázka je zadávána postupem mimo 

režim zákona v souladu s obecnými výjimkami z působnosti zákona, a to s výjimkou 

zásad postupu zadavatele uvedených rovněž v tomto zákoně.  

Zadání této zakázky se řídí postupem dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 

podpory z OPŽP – verze ke dni 29.4.2010. 

8.8.1 Druh a předmět zakázky 

Dle druhu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, a to na poskytnutí služeb. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní inženýrská činnost při realizaci, převzetí 

a kolaudaci stavby v rámci akce: „Černotín – doplnění kanalizace“. 

Přepokládaný termín realizace veřejné zakázky:  1.4.2011 – 31.12.2011 

Přepokládaná hodnota veřejné zakázky:  476 097 Kč bez DPH 

8.8.2 Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídka se podává písemně, ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, poštou na adresu pro 

doručení nabídek nebo osobně.  

Adresa pro doručení nabídek: 

     Agro ZS Morava, spol. s.r.o.  

     V Úzkých 1487 

     686 04 Kunovice 
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Nabídka musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: 

„Technický dozor investora (dle § 152, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb.) v rámci akce: 

Černotín – doplnění kanalizace“ a textem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NABÍDKA – 

NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o 

výběru nejvhodnější nabídky.  

Lhůta pro podání nabídek činí 15 dnů. 

Lhůta pro podání nabídky končí dnem:  7.1.2011 v 16:00 hodin 

8.8.3 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 

a) v případě právnických osob: 

výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců od data předložení nabídky 

v případě fyzických osob: 

výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, ne starší 3 měsíců od data 

předložení nabídky 

b) doklad o oprávnění k podnikání 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost (autorizace ČKAIT v oboru 

vodohospodářské stavby) 

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeč splní prokázáním seznamu 

minimálně tří významných služeb obdobného charakteru (technický dozor investora 

v rámci vodohospodářských staveb s celkovým investičním nákladem nad 10 mil. Kč) 

poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech. V seznamu uchazeč uvede tyto údaje: 

- Název akce 

- Druh vykonávané činnosti 

- Termín realizace stavby 

- Investiční náklad 

- Kontaktní osobu investora, u které je možno uvedené údaje ověřit 

8.8.4 Hodnocení nabídek 

Komise zahájila svou činnost dne 10.1.2011 v 19:00 hodin. 

Hodnocení nabídek proběhlo na základně kritéria stanoveného zadavatelem v oznámení 

zadávacího řízení.  

Komise tedy pro hodnocení nabídek provedla hodnocení dle kritéria nejnižší nabídková 

cena. Komise hodnotila nabídkové ceny v Kč bez DPH jednotlivých dodavatelů a 

stanovila následující pořadí nabídek, viz tabulka 13.  
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Tabulka 13 – Vyhodnocení nabídek TDI 

pořadí 

nabídky 
uchazeč sídlo/místo podnikání 

nabídková cena 

 [Kč bez DPH] 

1. CENTROPROJEKT a.s.   
Štefánikova 167, 

760 30 Zlín 
564 000 

2. AP INVESTING, s.r.o. 
Palackého 12, 

612 00 Brno 
568 800 

3. V&N, v.o.s. 
Tř. Míru 90, 

530 02 Pardubice 
594 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

S vítězným uchazečem CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín bude 

uzavřena mandátní smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky.  

8.9  Smlouva o dílo 

Na základě výběrového řízení byla dne 18.1.2011 byla podepsána smlouva o dílo mezi 

zadavatelem veřejné zakázky obcí Černotín a vítězným uchazečem výběrového řízení 

firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. 

8.9.1 Předmět díla 

Předmětem veřejné zakázky je dobudování kanalizačních stok v místech obce Černotín, 

kde doposud kanalizace nebyla vybudována a v těchto lokalitách proto není možné 

splaškové vody od domů odvádět do stávající kanalizace a zajistit tak jejich čištění na 

stávající obecní čistírně odpadních vod v Černotíně. Technické řešení je podrobně 

specifikováno v technické části zadávací dokumentace, tj. projektu zpracovaném firmou 

Projekty VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443, která tvoří přílohu 

zadávací dokumentace, a v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy v rámci 

stavebního řízení.  Celková délka nově budované kanalizace činí 1447 m, Celkový počet 

čerpacích stanic je 4 kusy. 

8.9.2 Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

Zahájení stavby:  01.04.2011  

Dokončení stavby:  30.06.2012 

Dokončením je míněno ukončení stavby včetně předání veškeré dokumentace pro 

kolaudaci a zahájení zkušebního provozu. 

8.9.3 Cena díla 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 
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Cena bez DPH: 13 289 903,- Kč 

DPH 20 %:  2 657 981,- Kč 

Cena s DPH:  15 947 884,- Kč 

8.9.4 Platební podmínky 

Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, 

nejpozději do 10. dne příslušného měsíce, a to tak, že uchazeč (dodavatel) předloží 

zadavateli a technickému dozoru zadavatele po skončení kalendářního měsíce soupis 

provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového 

rozpočtu (nedílné součásti nabídky uchazeče – dodavatele). Zadavatel a technický dozor 

zadavatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného 

odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíší uchazeč 

(dodavatel), zadavatel a technický dozor zadavatele zjišťovací protokol, který bude pro 

uchazeče dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude 

podkladem pro vystavení faktury uchazeče (dodavatele), jejíž nedílnou součástí musí být 

soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude zadavatel povinen 

fakturu uhradit. 

Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do 

výše 80 % sjednané ceny, dalších 20 % ze zbývající ceny díla uhradí objednatel v 

okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, popřípadě s odstraněním poslední vady nebo 

nedodělku nebránícímu trvalému užívání díla. 

8.9.5 Záruční podmínky 

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku na stavební práce a komunikace v délce 60 

měsíců, a záruku na technologii v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání 

a převzetí díla. 

8.9.6 Sankce 

• V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

• V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý i 

jen započatý den prodlení. 

• Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 

staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen 

započatý den prodlení. 

• Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či 

nedodělku uvedených v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a 

každý i jen započatý den prodlení. 

• Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či 

nedodělku, zjištěné v záruční lhůtě oproti dohodnuté lhůtě, má objednatel právo 

účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

8.10 Financování zakázky 

Jak už bylo uvedeno, celkové náklady na zhotovení investičního projektu, dle 

kumulativního propočtu, činí 17 370 160 Kč včetně DPH. To je obrovská suma pro takto 

poměrně malou obec. Bude tedy provedena analýza rozpočtu obce, pro posouzení 

finanční situace v obci a stanovení schopnosti realizace této zakázky.  

8.10.1 Analýza rozpočtu obce Černotín 

Iniciativní část předprojektové přípravy započala v roce 2007, s tím že hlavní investiční 

fáze bude provedena v letech 2010-2012 kdy bude projekt kolaudován. V rámci této 

analýzy se tedy budeme soustředit na roky v předinvestiční fázi, tedy rozmezí let 2005-

2009. Pro přehlednější analýzu rozpočtu v jednotlivých letech byla vytvořena tabulka 14. 

Tabulka 14 – Rozpad rozpočtu v letech 2005-2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

příjmy běžné 6 633 100 6 873 080 7 777 530 8 050 860 7 357 300 

příjmy kapitálové 1 876 480 793 960 1 568 490 1 501 060 4 109 110 

příjmy celkem 8 509 580 7 667 040 9 346 020 9 551 920 11 466 410 

výdaje běžné 6 476 010 5 717 870 7 435 990 7 191 540 7 968 170 

výdaje kapitálové 379 160 125 890 320 410 1 913 820 4 476 410 

výdaje celkem 6 855 170 5 843 760 7 756 400 9 105 360 12 415 580 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dle rozpadu rozpočtu ve sledovaném období je zřejmé, že největším zastoupením příjmů 

do obecního rozpočtu jsou příjmy běžné, a to konkrétně příjmy daňové. Běžné výdaje 

zastupují většinu výdajů obecního rozpočtu a jsou kryty právě běžnými příjmy. Velikost 

objemu kapitálových příjmů se souměrně mění s mírou kapitálových výdajů a je možné 

pozorovat, zda byla obec v jednotlivých letech investičně aktivní.  

Tabulka 15 – Saldo příjmů a výdajů obce v letech 2005-2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

přebytek/schodek 1 654 410 1 823 280 1 589 620 446 560 - 949 170 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak bylo uvedeno v teoretické části, obec vytváří na jednotlivý rok rozpočtový plán, podle 

kterého v tom konkrétním roce hospodaří. Obec není podnikatelský subjekt čili není 

záměrem utvářet v jednotlivých letech zisk, nýbrž stanovit rozpočet tak, aby veškeré 

výdaje spojené s funkcí obce byly pokryty obecními příjmy.  

 

Obrázek 10 – Kumulativní výsledek hospodaření obce 

Zdroj: Vlastní zpracování  

V letech 2005-2008 byla obec Černotín investičně poněkud pasivní. Docházelo 

k přípravám nových projektů, které budou realizovány v následujících letech. Ovšem 

hospodaření obce probíhalo s kladným saldem na konci jednotlivých let, tudíž obec 

utvářela rozpočtový přebytek, který ve čtvrtém roce sledovaného období kumuloval až 

do výše 5,5 milionů Kč (obrázek 10) 

Na konci roku 2009 obec Černotín vykazovala schodek bezmála jeden milion Kč. Příčinu 

lze konstatovat v nestandardním vývoji běžných příjmů obce, kde se trend postupného 

navyšování této oblasti příjmů najednou otočil, a došlo k nečekanému snížení o 8,4 %. 

Dalším důvodem jsou investiční projekty, které byly z části financovány z vlastních 

zdrojů, které si obec v průběhu let vytvořila.  

Závěr rozpočtu obce 

Obec Černotín hospodaří se svým rozpočtem tak, že převážně utváří na konci roku 

přebytek, který je následně kumulován v obci pro pokrytí případných výdajů, investic 

nebo také deficitů, které jednou za čas v rozpočtu nastanou.  

Obec disponuje finančními prostředky na účtu vedeném u komerční banky. Finanční 

obnos je ve výši kolem 4 milionů Kč. Těmito prostředky obec nezvládá financovat 
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připravovanou investici „Černotín – doplnění kanalizace“, která byla vyčíslena na částku 

přesahující 17 milionu Kč. Proto je obec nucena k žádosti o dotační prostředky, kterými 

by spolufinancovala vymezený projekt.  

8.10.2 Žádost o dotace 

Obec se rozhodla pro podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu 

Životní prostředí.  

Identifikace Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je podle výše finančních prostředků druhým 

největším českým operačním programem. V letech 2007-2013 nabízí z Fondu soudržnosti 

a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur, z prostředků Státního 

fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu dalších více než 300 milionů eur. Cílem 

operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České 

republice. 

Operační program je rozdělen do celkem 7 prioritních os rozdělených do na prioritní 

oblasti (tabulka 16), ve kterých může být udělena dotace obcím a městům, organizacím 

státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým 

osobám i neziskovým organizacím.  

Tabulka 16 – Prioritní osy OPŽP 2007-2013 

Prioritní osa 1: 

Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní 

Podporované oblasti: 

Oblast podpory 1.1 - Snížení znečištění vod 

Oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody 

Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní 

Prioritní osa 2: 

Dotace pro zlepšování kvality ovzduší 

Podporované oblasti: 

Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší 

Oblast podpory 2.2 - Omezování emisí 

Prioritní osa 3: 

Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie 

Podporované oblasti: 

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení 

s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a 

kombinované výroby tepla a elektřiny 
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Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 

nepodnikatelské sféry 

Prioritní osa 4: 

Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží  

Podporované oblasti: 

Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady 

Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží 

Prioritní osa 5: 

Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik  

Podporované oblasti: 

Oblast podpory 5.1 - Omezování průmyslového znečištění 

Prioritní osa 6: 

Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny 

Podporované oblasti: 

Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000 

Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity 

Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur 

Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny 

Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny 

Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a 

následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně 

zdrojů podzemních vod 

Prioritní osa 7: 

Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

Podporované oblasti: 

Oblast podpory 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních 

vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a 

environmentálních informací 

Zdroj: vlastní zpracování 

Investice „Černotín – doplnění kanalizace“ byla zařazena do následující prioritní osy: 

Prioritní osa 1:  

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní  

Primární oblast podpory 1.1:  

Snížení znečištění vod 

Podoblast podpory 1.1.1: Snížení znečištění z komunálních zdrojů 
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Charakteristika prioritní osy 1 

Operační program Životní prostředí má v letech 2007-2013 připraveny prostředky ve výši 

téměř 2 miliard eur pro projekty vedoucí ke zlepšení stavu povrchových a podzemních 

vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, snížení obsahu 

nebezpečných látek ve vodách a na snížení rizika povodní, např. na výstavbu či 

rekonstrukce čistíren vod, kanalizací a úpravám vod. 

Výše podpory 

Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů 

projektu. Dotace ze Státního fondu životní prostředí ČR do výše 5 % z celkových 

způsobilých veřejných výdajů projektu. Podmínkou je spolufinancování z veřejných 

zdrojů. 

Žádost o dotaci zpracoval pan Ing. Zdeněk Sita – poradenství v oblasti podnikání a řízení 

v Uherském Hradišti, v září roku 2009. Žádost o dotaci obsahovala, mimo základní 

identifikace projektu a žadatele, následují části: 

• ekonomické údaje 

• financování 

• vliv na rovné příležitosti 

• veřejné zakázky 

• přínosy opatření 

• čestné prohlášení 

• provozní situaci 

požadované technické a ekonomické přílohy, kterými jsou například: 

• odborný posudek 

• studie proveditelnosti 

• stanovisko České inspekce životního prostředí (ČIŽP) 

• stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního 

prostředí 

• upřesnění položkového rozpočtu v projektové dokumentaci 

• doklad způsobu zajištění provozu investice 

• finanční analýza 

• doklady určující vodohospodářský význam akce 

• doklad, že navrhované opatření leží na území se zvláštní ochranou 

• část plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje týkající se předmětné akce 
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8.10.3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Ministryně životního prostředí Ing. Rut Bizková vydala dne 16.6.2010 rozhodnutí o 

poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí.ve výši 761 420 Kč. K rozhodnutí 

jsou dále přiložené podmínky, které musí obec při realizaci projektu splnit. Dotace z 

Fondu soudružnosti EU, byla rozhodnuta dne 4.7.2010 a byla poskytnuta ve výši 

12 249 638,37 Kč. 

Dle smlouvy o poskytnutí dotace byly definovány základní závazky a povinnosti příjemce 

podpory: 

• akce bude realizována v souladu s předloženou žádostí a jejími přílohami; 

• výstavba kanalizace v délce 1,98 km; 

• realizací akce bude vytvořen předpoklad pro připojení 126 EO; 

• na ČOV v obci Černotín bude možno odstranit navíc 5,24 t/rok CHSKCr  

a 2,40 t/rok NL; 

• po dokončení akce bude likvidace odpadních vod v souladu s vodním zákonem; 

• bude zajištěn řádný dozor v průběhu stavby; 

• účel, pro který je poskytována dotace bude řádně plněn nejméně po dobu 10 let 

od ukončení realizace akce. 

Dotace ze SF ŽP představuje 4,35 % celkových způsobilých výdajů, které činí 17 498 584 

Kč a 5 % celkových způsobilých veřejných výdajů, které činí 15 228 418,83 Kč.  

Dotace z FS EU představuje 70 % celkových způsobilých výdajů a 85 % celkových 

způsobilých veřejných výdajů. 

8.10.4 Vlastní zdroje 

Projekt získal dotaci ze Státního fondu Životního prostředí ve výši 5 % z celkových 

nákladů realizované zakázky. Další přidělenou dotace v rámci Operačního programu 

Životního prostředí poskytuje Fond soudržnosti Evropské unie v celkové výši 85 % 

z celkových způsobilých nákladů. Dohromady dotované finanční prostředky tvoří 90 % 

všech způsobilých nákladů.  

Zbylých 10 % investičních výdajů bude financovat obec Černotín. Dle analýzy rozpočtu 

obce vypracované v dřívější kapitole je zřejmé, že obec hospodaří s rozpočtem takovým 

způsobem, že utváří rezervy na svém bankovním úvěru.  

Z periodického výpisu z běžného účtu vedeného obcí u Komerční banky je patrné, že má 

obec ke dni 25.10.2009 dispozici 3 175 334-95 Kč.  
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Obec učinila krok v rámci čestného prohlášení, že zajistí pro spolufinancování projektu 

„Černotín – doplnění kanalizace“ vlastní zdroje ve výši 3 000 000 Kč. Tyto finance však 

k pokrytí části výdajů projektu náležícím obci nestačí. 

8.10.5 Cizí zdroje 

Na pokrytí části potřebného spolufinancování v maximální výši 4 000 000 Kč bude ze 

strany obce využito cizích zdrojů, konkrétně bankovního úvěru. Bude se jednat o 

standardní dlouhodobý bankovní úvěr s pětiletým odkladem splátek s výší úrokové sazby 

5 % a pevnou úrokovou fixací.  

Možnost tohoto úvěru dokazuje příslib ze strany Komerční banky, jehož dopis byl 

doručen k žadateli obci Černotín. 

„Vážení, byli jsme informováni, že zamýšlíte realizovat projekt „Černotín – doplnění 

kanalizace“, k jehož financování hodláte využít mj. prostředky z bankovního úvěru. V této 

souvislosti si dovolujeme Vám oznámit, že jsme připraveni s Vámi jednat o možnosti 

poskytnutí odpovídajícího úvěru až do výše 4 000 000 Kč s pohyblivou úrokovou sazbou 

za standardních podmínek. „ 

8.10.6 Rekapitulace plánovaného financování projektu 

Investiční náklady byly vyplněny na základě položkového rozpočtu projektu „Černotín – 

doplnění kanalizace“. Údaje o projektové přípravě, dozoru a propagaci byly převzaty z 

kumulativního rozpočtu akce. Přímé realizační výdaje projektu činí 14 401 896 Kč vč. 

DPH a zahrnují vlastní realizaci ve výši 14 163 896 Kč vč. DPH + propagační opatření 

ve výši 238 000 Kč vč. DPH. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 17 370 160 Kč 

vč. DPH.  Náklady na kanalizační potrubí včetně objektů na síti jsou ve výši 15 580 285 

Kč vč. DPH. Dále jsou uvažovány náklady na projektovou přípravu v celkové hodnotě 

985 320 Kč vč. DPH. Celkové náklady projektu dále zahrnují náklady na propagaci  

238 000 Kč vč. DPH a náklady na technický dozor ve výši 566 555 Kč vč. DPH.  

V rozpočtu projektu jsou uvažovány veškeré výdaje za způsobilé pro poskytnutí podpory 

z OP ŽP. 

Tabulka 17 – Rekapitulace plánovaného financování projektu 

 hodnota v Kč vč. DPH 

celkové náklady projektu 17 310 160 

dotace z Fondu Soudržnosti EU 12 944 156 

dotace ze Státního fondu Životního prostředí ČR 761 421 

celkem podpora z OPŽP 13 705 577 
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vlastní zdroje 3 004 958 

cizí zdroje – bankovní úvěr 659 625 

celkem obec Černotín 3 664 583 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkové náklady projektu dosahují 17 370 160 Kč vč. DPH. Projektu bude poskytnuta 

podpora z Fondu Soudržnosti ve výši 12 944 156 Kč. Podpora ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky dosahuje 761 421 Kč, celkem tedy podpora OPŽP dosahuje  

13 705 577 Kč. 

Obec Černotín zajistí finance v celkové výši 3 664 583 Kč, přičemž 3 004 958 Kč bude 

hrazeno z vlastních zdrojů žadatele a 659 625 Kč bude kryto bankovním úvěrem na nějž 

je dán obci předběžný příslib. 

8.10.7 Rozpad skutečných finančních prostředků 

Projekt byl započat v roce 2007 a s tím přicházely i první finanční náklady, které si 

účtovala firma Projekty VODAM s.r.o. Tato společnost figurovala v přípravné fázi 

projektu včetně vypracování projektové dokumentace. Další subjekt vyskytující se 

v platbách byl Agro ZS Morava, spol. s.r.o., který zprostředkovával výběrové řízení, dále 

pak Ing. Zdeněk Sita, jakožto zpracovatel žádosti o dotace a CENTROPROJEKT a.s., ve 

funkci technického dozor investora. Hlavní dodavatelem stavebních prací byla společnost 

SWIETELSKY stavební s.r.o., který se ve fakturacích objevoval nejčastěji.  

Rozpad skutečných finančních prostředků byl formulován do tabulky, dle sledu událostí 

v časovém horizontu projektu a jednotlivých žádostí o platbu.  

Tabulka 18 – Rozpad finančních prostředků 

 rok 
výdaje 

celkem 
nezpůsobilé 85 % SF 

5 % 

SFŽP 
10 % 0Ú 

žádost o platbu 1 

VODAM 2007 134 470 17 445,36 99 470,94 5 851,23 11 702,47 

VODAM 2008 258 230 33 501,27 191 019,42 11 236,44 22 472,87 

VODAM 2010 94 800 12 298,80 70 126,02 4 125,06 8 250,12 

AGRO ZS 2010 156 000 20 238,54 115 397,24 6 788,07 13 576,15 

Sita 2010 237 600 30 824,85 175 758,88 10 338,76 20 677,51 

VODAM 2011 105 600 13 699,93 78 115,06 4 595,00 9190,00 

CENTRO

PROJEKT 
2011 132 000 17 124,92 97 643,82 5 743,75 11 487,51 
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Swietelsky 2011 2 429 008,62 315 125,55 1 796 800,60 105 693,96 211 387,92 

žádost o platbu č. 2 

CENTRO

PROJEKT 
2011 192 000 24 908,97 142 027,38 8 354,55 16 709,10 

Swietelsky 2011 6 018 760,28 780 839,18 4 452 232,92 261 895,72 523 791,44 

žádost o platbu č. 3 

Swietelsky 2011 3 163 878,10 410 463,26 2 340 402,61 137 670,57 278 341,66 

žádost o platbu č. 4 

CENTRO

PROJKET 
2012 240 000 29 136,21 190 066,05 10 443,19 20 886,38 

Swietelsky 2012 3 397 351,95 442 752,81 2 500 577,43 147 829,76 295 659,52 

celkem 16 559 698,95 2 148 359,65 12 249 638,37 720 566,06 1 441 134,87 

Zdroj: vlastní zpracování 

Finanční prostředky z jednotlivých let byly zpracovány do grafu (obrázek č. 11), jehož 

křivka poukazuje na kumulaci nákladů, respektive výdajů obce v závislosti na průběhu 

let, ve kterých byl projekt realizován.  

 

Obrázek 11 – Kumulativní náklady projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Nejvýše obsáhlou část projektu z hlediska finančního, ale pochopitelně i z hlediska 

časové a pracovní náročnosti, tvořila samostatná realizace projektu doplnění 
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kanalizačních sítí. Tyto stavební práce prováděla firma Swietelsky stavební s.r.o. a dle 

smlouvy o dílo byla dohodnuta cena prací za 15 947 884,- Kč včetně DPH.  

Práce byly ovšem vyfakturovány cenou cirka o devět set tisíc menší, a sice  

15 008 998,95 Kč včetně DPH. Cena je ale v souladu se smluvenou nabídkou, jelikož 

v zadávací dokumentaci pro rozpočet stavební zakázky, která dále určovala cenu 

stavebních prací, byla stanovena rezerva 10 % z celkové nabídnuté ceny. Tato rezerva 

tvořila v případě podané nabídkové ceny firmy Swietelsky 1 189 991,00 Kč.  

Můžeme tedy konstatovat, že tato rezerva, požadovaná zadavatelem veřejné zakázky, 

pokryla převyšující skutečné náklady stavebních prací, které činily 251 105,95 Kč.  

Čerpání dotací 

Jak bylo v předchozích kapitolách uvedeno, obec Černotín měla uzavřenou smlouvu 

s Ministerstvem životního prostředí o poskytnutí dotací na projekt „Černotín – doplnění 

kanalizace“ a to ve výši 90 % všech způsobilých nákladů tohoto projektu. Konkrétně tedy 

85 % dotovaných finančních prostředků bylo poskytnuto z fondů Evropské unie a 5 % 

financí ze Státního fondu Životního prostředí České republiky. Zbylých 10 % musela 

obec Černotín financovat z vlastních zdrojů.  

Tabulka 19 – Čerpání dotací z OPŽP 

 
plánovaná hodnota  

[Kč vč. DPH] 

čerpaná hodnota  

[Kč vč. DPH] 

dotace z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj 
12 944 156 12 249 637,52 

dotace ze Státního fondu 

Životního prostředí ČR 
761 421 720 566,91 

celkem podpora z OPŽP 13 705 577 12 970 204,43 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky je zřejmé, že celkový obnos poskytovaných dotací byl formou smlouvy 

dohodnut v maximální výši 13 705 576 Kč. Skutečně čerpaná hodnota dotací však 

v celkovém součtu byla 12 970 204,43 Kč.  

Předběžně vyčíslená celková hodnota nákladů na tento projekt byla připravena dobře, 

jelikož dle této předběžné ceny zakázky byla vytvořena žádost o poskytnutí dotace. 

Skutečné výdaje na realizaci tohoto projektu byly nižší než předpokládaná hodnota, takže 

obec sice nevyužila možnosti vyčerpat dotace do poslední koruny, avšak ani se 

nepotýkala s problémy, které by se vyskytli nastalou situací přečerpání maximální výše 

dotací a tím požadující další finanční prostředky, se kterýma se nepočítalo.  
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8.11 Shrnutí projektu 

Obec Černotín odstartovala záměr na provedení odkanalizování rodinných domů, které 

nebyly napojeny na stokovou sít obce v roce 2007. Společnost PROJEKTY VODAM 

s.r.o. vypracovala veškerou projektovou dokumentaci ohledně tohoto projektu a 

zastupovala taktéž obec v plné moci při žádostech a řízeních spojených s přípravou pro 

realizaci. Na základě žádosti ze dne 20.12.2007 vydal Městský úřad Hranice, Stavební 

odbor dne 15.5.2008 územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 24.6.2008. 

Následovala žádost o stavební povolení podána dne 10.6.2008. Městský úřad Hranice na 

základě žádost vydal stavební povolení dne 17.9.2008 nabývající účinnosti dnem 

22.10.2008.  

Byla zadána veřejná podlimitní zakázka na provádění stavebních prací. Hodnocena byla 

nabídnutá cena stavebních prací a jelikož společnost Swietelsky stavební s.r.o. nabídla 

cenu nejnižší, byla s touto firmou podepsána dne 18.1.2011 smlouva o dílo.  

Pro splnění dotačních podmínek musela mít obec Černotín pro provádění stavebních prací 

technický dozor investora. Na tuto funkci bylo zadána veřejná zakázka malého rozsahu 

ovšem mimo režim zákona. Komise posuzovala opět nejnižší nabídnutou cenu a tu 

nabízela společnost CENTROPROJEKT a.s. se kterou byla podepsána dne 9.2.2011 

mandátní smlouva. 

Dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky 

z Evropské unie, a to prostředky Fondu soudružnosti, byla rozhodnuta dne 4.7.2010 

Ministerstvem Životního prostředí České republiky a byla poskytnuta ve výši 

12 249 638,37 Kč. Dále byla poskytnuta dotace dle smlouvy o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 22.7.2010 ve výši  

720 566,06 Kč. Podpora byla poskytnuta v rámci Operačního programu Životního 

prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 

povodní, oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod. Podkladem pro poskytnutí této 

dotace byla žádost, která byla akceptována Fondem životního prostředí dne 29.12.2009. 

Výše dotace byla poskytnuta pouze pro uznané způsobilé náklady projektu, jejíž postup 

určení je uveden v technické a finanční příloze rozhodnutí Ministerstva Životního 

prostředí.  

Dle skutečnosti byla poskytnuta Fondem životního prostředí dotace ve výši  

720 566,91 Kč. Prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti 

činily dle skutečnosti 12 249 637,52 Kč. 



88 

 

Dotace byla poskytována bezhotovostním převodem z účtu Fondu životního prostředí na 

bankovní účet příjemce, tedy obce Černotín. Platby byly rozděleny do čtyřech částí neboli 

žádostí o platbu uvedených v tabulce 20. 

Tabulka 20 – Žádosti o platbu 

č. žádost dne 
dotace z ERDF 

[Kč] 
platba dne 

dotace SF ŽP 

[Kč] 
platba dne 

1 10.8.2011 2 624 331,98 25.8.2011 154 372,27 23.8.2011 

2 19.10.2011 4 594 260,30  2.11.2011 270 250,27 1.11.2011 

3 24.11.2011 2 340 402,61 14.12.2011 137 670,57 13.12.2011 

4 27.6.2012 2 690 643,48 18.7.2012 158 272,95 17.7.2012 

Zdroj: vlastní zpracování 

Stavební činnost byla zahájena dne 9.5.2011 předáním staveniště na základě předávacího 

protokolu. Stavební práce byly ukončeny 28.6.2012, kdy byl zhotovitelem předán 

předávací protokol – ukončení ověřovacího procesu.   

Následně byly sledovány monitorovací a smluvní ukazatelé. Výsledek je zaznamenán 

v tabulce č. 21 a je zřejmé, že podmínky byly splněny. 

Tabulka 21 – Monitorovací a smluvní ukazatelé 

ukazatel 
dle 

rozhodnutí/smlouvy 
skutečnost 

počet ekvivalentních obyvatel nově 

napojených na vyhovující ČOV 
126,000 EO 135,000 EO 

délka nových kanalizačních sítí 1,980 km 1,985 km 

snížení vypouštěcího znečištění 

ukazatel CHSKCr 
5,240 t/rok 5,332 t/rok 

snížení nerozpuštěných látek ve 

vypouštěných odpadních vodách 
2,400 t/rok 2,575 t/rok 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková cena projektu „Černotín – doplnění kanalizace“ činila 16 559 699 Kč což je o 

810 461 Kč méně oproti plánované ceně 17 370 160 Kč. Dotace byly poskytnuty 

v celkové výši 12 970 204,43 Kč, zbylých 3 589 494,52 Kč obec financovala z vlastních 

zdrojů pomocí prostředků na běžném účtu a bankovního úvěru.  
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Dne 4.2.2013 byla zahájena na obecním úřadě v Černotíně daňová kontrola Finančního 

úřadu pro Olomoucký kraj, při které bylo zjištěno, že se příjemce dotace nedopustil 

porušení rozpočtové kázně.  
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9 NÁVRH ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 

PROJEKTU 

Převážnou část financování projektu „Černotín – doplnění kanalizace“ tvořily dotace. 

Dotace z Evropské unie dosahovaly 85 % způsobilých výdajů způsobilých realizování 

této veřejné zakázky, dotace ze Státního fondu Životního prostředí tvořily 5 % 

způsobilých výdajů projektu. Nastává ovšem otázka, jak by obec tuto připravovanou 

investici financovala, pokud by nedošlo k rozhodnutí o poskytnutí podpory jak ze zdrojů 

EU, tak ze státního rozpočtu. V této části diplomové práce budou nastíněny alternativní 

řešení pro uskutečnění realizace projektované akce.  

9.1 Bankovní úvěr 

Poskytnutí bankovního úvěru municipálnímu celku není nic neobvyklého. Bankovní 

instituce nabízí několik druhů financování právě pro veřejný sektor. Obce tak mají 

možnosti financovat investice, provoz, pohledávky nebo také vydávat dluhopisy. Pokud 

se jedná o úvěry, banky nabízejí i předfinancování nebo spolufinancování projektů 

s dotacemi. 

Budeme tedy uvažovat, že obci nebyly poskytnuty dotace ve výši 12 970 204,43 Kč tak 

jak tomu bylo ve skutečnosti. Na bankovním účtu obce jsou k dispozici stále 3 miliony 

Kč, kterými obec disponovala na začátku iniciace realizace projektu. Obec tedy zažádá o 

poskytnutí bankovního úvěru ve výši 13 milionu Kč.  

Po setkání s panem Bc. Adamem Čuntou, ředitelem pobočky Komerční banky a.s. 

Valašské Meziříčí, mi byly poskytnuty reálné podklady pro poskytnutí bankovního úvěru 

na tuto částku pro obec Černotín, založené na skutečné situaci půjček na trhu. Byly 

nabídnuty dlouhodobé úvěry s dobou splatnosti 5, 10 a 20 let s pravidelnými měsíčními 

splátkami. Úvěry jsou poskytnuty bez zajištění a jejich nabídka se nachází v příloze  

číslo 1. 

Bankovní úvěr, doba splatnosti 5 let 

Tento typ dlouhodobého investičního úvěru by byl poskytnut s dobou splatnosti pěti let 

s pravidelnou měsíční splátkou a pevnou úrokovou sazbou 1,65 % p.a., tedy ročního 

způsobu úročení.  

Tabulka 22 – Bankovní úvěr na 5 let 

doba splatnosti úroková sazba roční splátka úroky celkem 

5 let 1,65 % p.a. 2 730 104 Kč 636 881 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky 22 je zřejmá, poměrně vysoká roční částka 2 730 104 Kč, úroky ovšem dosahují 

„pouze“ 636 881 Kč. 

Bankovní úvěr, doba splatnosti 10 let 

Tento typ dlouhodobého investičního úvěru by byl poskytnut s dobou splatnosti deseti let 

s pravidelnou měsíční splátkou a pevnou roční úrokovou sazbou 1,89 %. 

Tabulka 23 – Bankovní úvěr na 10 let 

doba splatnosti úroková sazba roční splátka úroky celkem 

10 let 1,89 % p.a. 1 438 928 Kč 1 389 281 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Bankovní úvěr na dobu deseti let je charakterizován téměř poloviční roční splátkou 

1 438 928 Kč, než je tomu u úvěru s dobou splatnosti pět let. Nevýhodou je vyšší úroková 

sazba a také celkové úroky, které činí 1 389 281 Kč, což je v porovnání s pětiletým 

úvěrem více než dvojnásobná částka.  

Bankovní úvěr, doba splatnosti 20 let 

Dvacetiletý dlouhodobý investiční úvěr by byl poskytnut s pravidelnou měsíční splátkou 

a pevnou roční úrokovou sazbou 2,15 %. Shrnutí splátek a úroků je provedeno v tabulce 

číslo 24. 

Tabulka 24 – Bankovní úvěr na 20 let 

doba splatnosti úroková sazba roční splátka úroky celkem 

20 let 2,15 % p.a. 806 592 Kč 2 700 160 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tento investiční úvěr je charakteristický poměrně nízkou roční splátkou 806 592 Kč, 

avšak nejvyšší úrokovou sazbou 2,15 % p.a. což ovlivní i celkovou výslednou částku 

zaplacenou na úrocích 2 700 160 Kč. 

Vyhodnocení bankovního úvěru 

Možností využít pro financování stavební zakázky investičních úvěrů poskytované 

bankovními institucemi je nespočet. Úvěry se liší typem splácení, úrokovou sazbou ale 

také dobou splatnosti. Pro tuto investici byl zvolen úvěr s konstantní anuitou tedy 

splátkou. Je zřejmé, že čím delší je poskytovaný úvěr, tím je i vyšší úroková sazba. U 

splátek je tomu samozřejmě naopak. Úvěry jsou také známy dalšími poplatky, jako jsou 

například cena za vedení úvěrového účtu nebo cena za rezervaci zdrojů. Tyto poplatky 
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jsou u každého zvoleného typu úvěru individuální a při porovnáním s úroky je jejich výše 

poměrně zanedbatelná, nikoliv nulová.  

Investiční úvěr na dobu 5 let je výhodný svou nejnižší úrokovou sazbou, a i součtem 

všech úroků, které budou bankovní instituci zaplaceny. Ovšem výše roční splátky 

2 730 104 Kč/rok je pro obec Černotín poměrně vysoká. Na druhém konci figuruje úvěr 

poskytovaný na 20 let. Nízká roční splátka je vykoupena vysokým úroky, které v součtu 

činí 2 700 106 Kč tím pádem tento úvěr není příliš výhodný. Proto bych doporučil zvolit 

obci při financování tímto způsobem pomyslnou zlatou střední cestu desetiletého úvěru. 

Roční splátka je 1 438 928 Kč což je o 52,7 % méně než u úvěru pětiletého, je pro obec 

přijatelná a na úrocích obec ušetří 1 310 879 Kč vůči úvěru na 20 let.  

9.2 Prodej pozemků 

Obec Černotín disponuje také nemovitostmi. Mimo jiné pozemky. Jedná se o cca 45 

hektarů zemědělské půdy a 36 hektarů lesních pozemků. Většina orné půdy je pronajata 

Zemědělskému obchodnímu družstvu se sídlem v Černotíně.  

Ocenění zemědělských pozemků 

Dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2016 Sb. nabytá účinností dne 1. ledna 

2017, a její přílohy Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními 

cenami zemědělských pozemků lze stanovit průměrnou základní cenu orné půdy 

v katastrálním území obce Černotín na 7,76 Kč/m2. Tato cena za m2 musí být ovšem 

upravena ve smyslu vyhlášky č. 443/2016 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 

nabytá účinností dne 1. ledna 2017. Tedy pozemky Černotína jakožto obce, jejíž 

katastrální území sousedí s katastrálním územím obce s počtem 10-25 tisíc obyvatel, je 

nutné dle zákona ocenit přirážkou 60 % k průměrné základní ceně, a sice 7,76 Kč/m2. 

Výslednou cenu zemědělských pozemků v obci Černotín lze tedy stanovit na  

12,416 Kč/m2. 

Dále jsou ovšem zemědělské pozemky oceňovány dle bonitované půdně ekologické 

jednotky (BPEJ), která je stanovena u jednotlivých parcel, někdy je možné že jedna 

parcela má i více BPEJ. Tato jednotka zemědělských pozemků vyjadřuje svým 

pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na 

produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. První číslice kódu 

BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0-9), druhá a třetí číslice určuje 

příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01-78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci 

svažitosti a expozice pozemků ke světovým stranám (0-9) a pátá číslice určuje kombinaci 

hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti (0-9). [34] 
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Kód BPEJ pro pozemky ve vlastnictví samotné obce Černotín, činí 6.56.00 a dle 

oceňovacího předpisu lze tuto jednotku ohodnotit cenou 10,34 Kč/m2. Výsledná cena 

zemědělských pozemků patřící obci Černotín činí 22,756 Kč/m2. 

Takto stanovená cena je sice provedená dle oceňovací vyhlášky k zákonu o oceňování 

majetku, ovšem hlavní roli při teoretickém prodeji hraje cena tržní. Dle různých 

internetových portálů by se tato cena měla pohybovat v rozmezí 24-33 Kč/m2. Na základě 

rozhovoru s ředitel zemědělského obchodního družstva v Černotíně, by přijatelná cena ke 

koupi těchto pozemků činila 20 Kč/m2. Prodej za zmíněné ceny je shrnut do tabulky číslo 

25. 

Tabulka 25 – Teoretický prodej 45 hektarů zemědělských pozemků obce 

 jednotková cena celková cena za 45 hektarů 

dle oceňovacích předpisů 22,756 Kč/m2 10 240 200 Kč 

průměrná tržní cena 28,500 Kč/m2 12 825 000 Kč 

akceptovatelná cena ZOD 20,000 Kč/m2 9 000 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Prodej zemědělských pozemků by zajistil pokrytí nákladů na investici projektu „Černotín 

– doplnění kanalizace“ pouze v případě prodeje těchto pozemků za průměrnou tržní cenu 

stanovenou dle internetového portálu farmy.cz. Reálně se dá ovšem kalkulovat se cenou 

nabídnutou zemědělským obchodním družstvem se sídlem v Černotíně, jakožto 

skutečným potenciálním zájemcem. Byla by ovšem otázka, zda by obec k této ceně za m2 

přistoupila nebo by se snažila cenu zvednou i možnou třetí osobou, například soukromým 

zemědělcem, který se v Černotíně také nachází a měl by teoreticky o pozemky zájem.  

Státní zájem o pozemky obce Černotín 

Suchý poldr Skalička 

Projekt Poldr Skalička se nachází na území Olomouckého a Zlínského kraje. Zasahuje do 

katastrálního území Černotín (obrázek 12), Hustopeče nad Bečvou, Kelč, Milotice nad 

Bečvou, Skalička, Špičky a Zámrsky. Celková plocha dotčená záměrem činí cca 645 ha. 

Tento poldr je navrhován jako boční přeliv na levém břehu řeky Bečvy.  
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Obrázek 12 – Poldr Skalička na území obce Černotín 

 

Dříve se hovořilo o vodním díle Skalička, nyní je záměrem alternativní projekt suchého 

poldru Skalička. Účel ovšem zůstává stejný. Návrh poldru byl vytvořen za účelem 

protipovodňové ochrany sídel a infrastruktury v Pobečví s přesahem i pod soutok 

s Moravou. Jeho hlavním účelem je ochrana měst Hranice, Lipník a Přerov. Poldr má 

oproti přehradě výrazně citlivější přístup k řece Bečvě, tato boční nádrž neomezí chod 

štěrků, které jsou tolik důležité pro správné fungování řeky.  

 

Stát má v souvislosti s výstavbou suchého poldru, jakožto preventivním 

protipovodňovým opatřením, zájem o pozemky obce Černotín. Již probíhá majetkoprávní 

vypořádání s dotčenými subjekty ohledně realizace tohoto projektu. Obec Černotín zde 

disponuje pozemky dosahující výměry okolo 10 hektarů. Stát při výkupu těchto pozemků 

nabízí 150 Kč/m2. Kdyby došlo k odkoupení pozemku od obce, Černotín by inkasoval 

cca 15 000 000 Kč. 

Revitalizace toku řeky Bečvy 

Záměr představuje zvýšení protipovodňové ochrany území prostřednictvím přírodě 

blízkého opatření na úseku toku o délce 0,46 km. Bude provedena obnova historické trasy 

toku formou odlehčovacího koryta o délce zhruba 800 m. V rámci úpravy bude provedena 

přeložka účelové cesty vedoucí po levém břehu. Součástí záměru bude také vytvoření 

tůně v místě původního rybníka Otrž na levém břehu v řkm 44,4. 

Účelem záměru je snížení hladiny při povodňových stavech v obci Ústí, jejíž dolní část 

je zaplavována při povodních menších než Q5. V dotčeném území, tj. úseku Bečvy v 

uvedeném prostoru není možné rozšířit stávající koryto vzhledem k parametrům 

stávajícího přemostění hlavního toku. 
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Využitím druhého mostu v místě historického průběhu koryta lze převádět bočním 

korytem průtoky vyšší než Q30d a tím mírně zvýšit protipovodňovou ochranu území a 

současně zlepšit hydromorfologické hodnocení přilehlé nivy provedením paralelního 

periodicky protékaného koryta. 

Řešené území je zařazeno v Návrhu opatření MŽP pro plány povodí, pro Povodí Bečvy, 

část C - vazba protipovodňové ochrany a hydromorfologického stavu vod. Záměr vychází 

z hodnocení stávajícího stavu vodního toku v daném úseku. Hodnotící studie byla 

zpracována dle Metodiky odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního 

řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření a byla 

zveřejněna ve Věstníku Ministerstva životního prostředí v listopadu 2008. 

 

Stát má zde zájem odkoupení ve většině případu lesních pozemků v okolí toku řeky 

Bečvy z důvodu následné revitalizace koryta řeky. Obec Černotín zde vlastní 6 hektarů 

pozemků, které je státní podnik Povodí Moravy ochoten odkoupit v ceně 60 Kč/m2. 

Pokud by se obec rozhodla tyto pozemky prodat, získala by z prodeje 3 600 000 Kč.  

Vyhodnocení prodeje pozemků ve státním zájmu 

Obce Černotín se týkají dva projekty, které souvisí s možným prodejem pozemků. 

Revitalizace toku řeky Bečvy je již v provozu a obec Špičky sousedící s obcí Černotín již 

své pozemky okolí Bečvy Povodí Moravy prodala. Do obecního rozpočtu by se tak 

připsala částka 3,6 milionu Kč. Na pokrytí doplnění kanalizace by to však nestačilo. Další 

významnou státní investicí je připravovaná výstavba suchého poldru Skalička. Některé 

pozemky již stát začal vykupovat, ovšem tento projekt je v přípravné fázi a hovoří se i o 

vodním díle. Tak či onak se tento projekt týká katastrálního území obce. Z prodeje 

pozemků ve státním zájmu by byl Černotín obohacen o cca 15 milionů Kč.  

9.3 Analýza nezpůsobilých nákladů 

V tomto případě se nejedná docela o alternativní návrh projektu jako takového, ale 

zanalyzování nezpůsobilých nákladů projektu a zvážení možnosti tyto náklady 

eliminovat, tak aby byla poskytnutá dotace ještě vyšší neboli výdaje obce jako spoluúčasti 

na financování nižší. 

Nezpůsobilé náklady projektu tvořily 2 148 359 Kč. Jelikož se jednalo o náklady 

nezpůsobilé, musel tyto výdaje obec hradit zcela samostatně z vlastních zdrojů, jelikož 

nezpůsobilé náklady nepodléhají do celku výdajů projektu pro vyčíslení a následné 

poskytnutí finanční výpomoci formou dotací.  
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Poskytnuté dotační prostředky činily celkově 90 % všech veřejně způsobilých nákladů 

projektu, spoluúčast obce tvořila zbylých deset procent. Vyčíslené financování 

způsobilých nákladů je znázorněno v obrázku číslo 13. 

 

Obrázek 13 – Financování způsobilých nákladů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkový podíl obce Černotín na projektu činil dohromady s nezpůsobilými náklady 

částku 3 589 493 Kč. Pokud by se však zamezilo vzniku nezpůsobilým nákladům 

projektu, tedy by se dalo považovat veškeré náklady projektu za způsobilé, struktura 

financování projektu by byla následující: 

• 85 % dotace z Fondu soudržnosti EU   14 075 74 Kč 

• 5 % dotace ze Státního fondu Životního prostředí   827 985 Kč 

• 10 % spoluúčast obce Černotín     1 655 970 Kč 

Je zřejmé, že by obec Černotín ušetřila téměř 2 miliony Kč ze svého rozpočtu. Ovšem 

nastává otázka, zda je možné tyto nezpůsobilé náklady eliminovat? 

Při pohledu do žádosti o dotaci je tato otázka nejspíš zodpovězena. Jedná se totiž o projekt 

generující příjmy a obec má k tomuto projektu živnostenské oprávnění. Z důvodu tohoto 

faktu bylo zapotřebí zpracovat finanční a ekonomickou analýzu projektu pro prioritní  

osu 1 Operačního programu Životního prostředí.  

Finanční analýza byla zpracována v softwarovém nástroji společnosti MOTT 

MACDONALD Praha, spol. s.r.o. žadatelem o dotační podporu z Operačního programu 

12 249 638 Kč

720 566 Kč

1 441 134 Kč

Financování způsobilých nákladů

EU-FS SFŽP Obec Černotín
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Životního prostředí. Provozní fáze projektu byla stanovena na dobu 30 let. Pomocí 

historických dat byla stanoveny dvojí predikce vývoje cen vodného a stočného pro obec 

Černotín na 30 let čili roky následující po uvedení projektu do provozu. Tímto se daly 

zcela jistě odvodit příjmy obce v této činnosti provozu čistírny odpadních vod. Oproti 

tomu byly na stejnou dobu stanoveny provozní náklady. Jednoduchým vztahem  

výnosy – náklady byl zjištěn generující zisk, který byl kumulován dle výsledků 

jednotlivých let po dobu 30 let. Tyto předpovídané vývoje byly stanoveny pro dvě 

možnosti a sice možnost bez realizace projektu a možnost s realizací projektu. 

Kumulované zisky obou verzi byly zapsány do tabulky číslo 25 a byl tak stanoven zisk 

při realizaci projektu.  

Tabulka 26 – Zisk obce způsobený realizací projektu 

verze kumulovaný čistý zisk za dobu 30 let 

a) bez realizace projektu 3 428 419 629 Kč 

b) s realizací projektu 3 430 561 371 Kč 

zisk realizací projektu 2 141 742 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tento zisk obce, vlastníka čistírny odpadních vod, je zároveň považován jako 

nezpůsobilý náklad projektu „Černotín – doplnění kanalizace“ tudíž si na tuto částku 

nemůže nárokovat poskytnutí dotace. V konečném rozpadu skutečných prostředků se 

nezpůsobilé náklady nepatrně liší od této stanovené hodnoty, jelikož při vytváření této 

analýzy se uvažovalo uvedení projektu do provozní fáze již v roce 2011. 

9.4 Operační program Životního prostředí 2014-2020 

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní 

prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 

miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), 

zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro 

všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4.  

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v 

rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 mohou žadatelé získat podporu z OPŽP v 

některé z následujících oblastí: 

• zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; 

• zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech; 

• odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; 

• ochrana a péče o přírodu a krajinu; 
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• energetické úspory. 

Změn doznalo i názvosloví. Důvodem je sjednocení terminologie v rámci všech 

operačních programů schválených pro období 2014–2020. Z oblastí podpory se tak staly 

specifické cíle. 

Tabulka 27 – Prioritní osy OPŽP 2014-2020 

Prioritní osa 1: čistota vody 

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

Specifické cíle: 

1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z 

komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 

1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

Prioritní osa 2: kvalita ovzduší 

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

Specifické cíle: 

2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 

obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek 

2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva 

nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a 

souvislých meteorologických aspektů 

Prioritní osa 3: zpracování odpadu 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Specifické cíle: 

3.1 - Prevence vzniku odpadů 

3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

3.3 - Rekultivace staré skládky 

3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže 

3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

Prioritní osa 4: ochrana přírody 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifické cíle: 

4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 

4.2 - Posílit biodiverzitu 

4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 

4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
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Prioritní osa 5: energetické úspory 

Energetické úspory  

Specifické cíle: 

5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 

zdrojů energie 

5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 

Zdroj: vlastní zpracování 

Za předpokladu, že by obec Černotín neobdržela dotace z Operačního programu 

Životního prostředí 2007-2013, mohla by o poskytnutí podpory zažádat z OPŽP 2014-

2020. Tento projekt lze zařadit do prioritní osy 1: Zlepšování kvality vod a snižování 

rizika povodní, Specifického cíle 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do 

povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do 

povrchových a podzemních vod. Typy podporovaných projektů a aktivit v tomto 

specifickém cíli jsou: 

• výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod 

v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, 

modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných 

řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou 

podporovány); 

• výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod; 

• odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace 

vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na 

přítocích do těchto nádrží. 

Čili projekt „Černotín – doplnění kanalizace“ spadá přesně do bodu jedna podporovaných 

projektů a aktivit. Pro podání žádosti o dotaci právě probíhá 71. výzva, kde jsou pro tento 

specifický cíl alokovány finance ve výši 2,05 miliard Kč. Minimální způsobilé výdaje na 

realizaci projektu musí činit 4 miliony Kč. Podpora z FS činí maximální hranicí 85 % 

celkových způsobilých výdajů projektu.  

Dotace z programového období pro prioritní osu 1 Operačního programu Životního 

prostředí pro roky 2014 až 2020 je charakteristikou velmi podobná programu stejné 

prioritní osy z let 2007 až 2013. Tedy pokud by obec z předešlého období OPŽP dotace 

neobdržela, mohla by zažádat o dotace ze současného programu velice podobnou formou.  

9.5 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů 

a kanalizací II 

Jedná se o dotační program číslo 129 300 Ministerstva zemědělství sloužící k podpoře 

výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného 
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vybavení menších obcí České republiky. Tento program je primárně určen pro obce nebo 

místní části měst do 1 000 obyvatel na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových 

kanalizací a ČOV. Dále bude podporovat opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha 

a nedostatku vody, kdy se jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských 

soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Program se skládá ze dvou podprogramů: 

• podprogram 129 302 je určen k podpoře výstavby vodovodů za účelem 

zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou; 

• podprogram 129 303 je určen k podpoře výstavby kanalizací a čistíren odpadních 

vod za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod. 

Obec Černotín by pro realizaci projektu vybodování nové kanalizační sítě mohla zažádat 

právě o zmíněnou národní dotaci z fondu Ministerstva zemědělství, jestliže by projekt 

splnil následující podmínky: 

• jedná se o dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) 

minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a 

následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV; 

• akce musí být realizovány v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí 

do 1 000 obyvatel; 

• investorem akce mohou být obce, svazky obcí nebo vodohospodářské akciové 

společnosti s více než 90 % většinou kapitálové účasti měst a obcí; 

• investor vede řádné účetnictví podle zákona o účetnictví; 

• předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů 

a kanalizací území kraje. 

Formy a limity finanční podpory 

Na akce se podpora poskytuje v základní kombinaci „vlastní zdroje investora – podpora 

ze státního rozpočtu“. V rámci programu 129 300 je možné poskytnout na akci dotaci 

v maximální výši 50 milionu Kč. 

Maximální uznatelné náklady stavební a technické části (NSTČ) na jednoho připojeného 

trvale hlášeného obyvatele u programu 129 303 (kanalizací) nepřekročí 80 tisíc Kč bez 

DPH.  

Na akce se podpora ze státního rozpočtu poskytuje na základě počtu trvale hlášených 

obyvatel následovně dle tabulky 28. 
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Tabulka 28 – Stanovení výše dotace 

počet obyvatel obce výše poskytnuté dotace 

do 300 70 % z NSTČ 

301 až 500 65 % z NSTČ 

501 až 1 000 60 % z NSTČ 

více než 1 000 55 % z NSTČ 

žadatel vodohospodářská společnost 50 % z NSTČ 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky lze jednoduše zařadit obec Černotín. Jelikož je zde hlášeno 786 obyvatel, byla 

by výše podpory ze programu Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury 

vodovodů a kanalizací II 60 % z nákladů stavební a technické části. Z propočtu veškerých 

nákladů na realizaci stavby bylo zjištěno, že náklady na vlastní investici, tedy práce a 

materiál jsou vyčísleny na 11 902 433 Kč. Podpora 60 % ze státního rozpočtu by tedy 

činila 7 141 460 Kč samozřejmě při splnění veškerých podmínek a pravidel pro žadatele 

o podporu.  

Zvolená alternativa čerpání dotací z programu Ministerstva zemědělství nedosahuje 

takové poskytované finanční nenávratní výpomoci jako tomu je při poskytnutí dotace 

z Operačního programu Životního prostřední financovaného zejména z prostředků 

Evropské unie. Je třeba tuto možnost brát v potaz, jestliže by obci dotace z OPŽP nebyly 

přiděleny. Spoluúčast obce by na financování projektu činila sice 10 228 700 Kč, ovšem 

stále je to pro obec přívětivější možnost nežli celou akci financovat z vlastních zdrojů.  
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10 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala stavebními investicemi municipalit, a sice jejich 

možností projekty financovat. V úvodu byly nastíněny základní teoretické poznatky, se 

kterými bylo pracováno v další části práce. Nejprve byla charakterizována obec, základní 

celek samosprávy v České republice. Pro fungování této části veřejné správy je zapotřebí 

velkého množství veřejných financí, které jsou na základě rozpočtové soustavy 

přerozděleny. Obce po zohlednění výhledu sestavují svůj rozpočet, který bývá zpravidla 

vyrovnaný, tedy příjmy obce kryjí výdaje. Právě výdaje kapitálové činí neodmyslitelnou 

část při provádění investičních záměrů v obci. Tyto projekty jsou pak řešeny na základně 

zadání veřejné zakázky, řídící se novým zákonem. Obce mohou projekty financovat 

několika způsoby, tím nejvýhodnějším jsou dotace, především Evropská unie poskytuje 

v rámci svých programů největší procentuální zastoupení při financování.  

V praktické části této práce byl řešen konkrétní projekt „Černotín – doplnění kanalizace“. 

Jednalo se o již zrealizovanou investici v obci Černotín nacházející. Obsahem akce bylo 

dobudování kanalizační sítě v obci tam, kde splašková kanalizace dosud nebyla 

realizována a napojit tak zbylé obyvatelstvo na stokovou síť směřující k již sloužící ČOV. 

Cena rozsáhlé stavební investice čítající celkem deset jednotlivých gravitačních stok a 

čtyři čerpací stanice byla plánovaně určena na 17 370 160 Kč. Jelikož obec disponovala 

prostředky na běžném účtu ve výši cca 3 milionů Kč, rozhodla se pro zažádání o dotaci 

z Operačního programu Životního prostředí 2007-2013. Dle rozhodnutí Ministerstva 

Životního prostředí byla obci poskytnuta dotace v celkové výši 90 % všech způsobilých 

výdajů projektu. Prakticky se jednalo o spoluúčast při financovaní a bylo dotováno 85 % 

způsobilých výdajů z Fondu soudržnosti EU, 5 % způsobilých výdajů z prostředků 

Státního fondu životního prostředí ČR a zbylých 10 % způsobilých výdajů připadá na 

vlastní zdroje obce Černotín. Skutečná cena realizovaného projektu činila 16 559 699 Kč, 

kde 90 % způsobilých nákladů, tedy 12 970 204 Kč, bylo financováno z programu OPŽP 

za spoluúčasti Evropské unie a Ministerstva životního prostředí. Zbylých 10 % 

způsobilých nákladů a také nezpůsobilé náklady obec financovala z vlastních zdrojů.  

I přes sjednaný příslib poskytnutí úvěru až do výše 4 milionů Kč u Komerční banky, obec 

Černotín dokázala daný projekt financovat pomocí vlastních prostředků a příjmů.  

Závěrem práce byly navrhnuty alternativní možnosti pro financování daného investičního 

záměru. První z nich bylo sjednání bankovního úvěru. Při současné situaci na trhu byly 

poskytnuty tři možné investiční úvěry ve výši 13 milionů Kč u bankovní instituce 

Komerční banka a.s. a to na dobu splácení 5,10 a 20 let. Nejvhodnějším z těchto 

nabídnutých úvěrů je z pohledu délky, výše splátek a úroků ten na dobu splatnosti 10 let.  
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Druhým alternativním řešením bylo financování projektu z příjmů za prodané pozemky 

patřící do vlastnictví obce. Byla stanovena částka za metr čtvereční zemědělské půdy 

formou ocenění nemovitého majetku na základě zákona, ovšem cena tržní neboli hodnota, 

za kterou dojde reálně k prodeji pozemků, se může výrazně lišit. V současné době má 

Česká republika státní zájem o výkup pozemků v oblasti toku řeky Bečvy. Jedná se o 

revitalizaci toku řeky a výstavbu suchého poldru Skalička. V obou případech je stanovená 

stanovena nabídnutá cena za m2 a jde většinou o lesní pozemky v okolí řeky Bečvy.  

Jako další možnost financování projektu byla zvolena varianta udělené dotace z OPŽP 

2007-2013, ovšem za předpokladu eliminace nezpůsobilých nákladů a tím pádem 

poskytnutí dotací ve vetší výši finančních prostředků. Po provedené analýze 

nezpůsobilých výdajů projektu bylo však konstatováno, že tyto nezpůsobilé náklady nelze 

eliminovat, jelikož se jedná o projekt generující příjmy. 

Realizace stavební zakázky v obci za poskytnutí dotace je nejvýhodnější způsob. Jestliže 

by se obci nepodařilo získat dotaci z programu OPŽP 2007-2013, naskytuje se možnost 

zažádat o stejné nenávratné příjmy v Operačním programu Životního  

prostředí 2014-2020. Výstavba nové kanalizační stokové sítě se nachází v prioritní ose 1 

a program je velmi podobný tomu z let 2007-2013.  

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II je 

dotační program poskytovaný Ministerstvem zemědělství. Projekt „Černotín – doplnění 

kanalizace“ vyhovuje takřka všem požadavkům pro udělení podpory z podprogramu 

129 303. Při schválení by podpora činila 60 % nákladů stavební a technické části. 

Na základně nabídnutých alternativních možností financování zmíněného projektu při 

neposkytnutí dotace z programu OPŽP 2007-2013 je nejlepším řešením znovu zažádat o 

dotaci v Operačním programu Životního prostředí 2014-2020. Realizace investičních 

záměrů obcí za spoluúčasti poskytnutí nenávratných prostředků je pro obec a zatížení 

obecního rozpočtu nejschůdnější možnost. Zvolená alternativa za předpokladu poskytnutí 

dotací z prostředků MZ je také vhodná, ovšem spoluúčast obce na pokrytí veškerých 

nákladů by činila ve výsledku cca 59 %. Prodání obecních pozemků ve státním zájmu je 

také výhodné, ovšem je otázkou, zda tyto inkasované peněžní prostředky použít právě pro 

financování zmíněného projektu. Prodáním pozemků obce Černotín soukromému 

zemědělci nebo ZOD, obec nedosáhne potřebných financí pro realizaci projektu, a navíc 

přijde o pozemky a nájemné, které hradí nájemce za využívání této orné půdy. Jelikož 

obec není povinna zajistit možnost připojení rodinných domů na kanalizační síť obce, 

není nucena realizovat tuto akci za každou cenu. Možným řešením financování, za 

předpokladu nepřidělení dotací, je rozdělení projektu na více částí, a realizovat jednotlivé 

části z vlastních zdrojů, popřípadě využití bankovního úvěru na nižší částku.  
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