
   

 



   

 

 

 



   

 

 

 

 



   

 

Abstrakt 
 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku Evropské unie a s tím související 

evropské fondy, které mohou být pro vybudování odpočinkové zóny v Humpolci 

zdrojem financí. Cílem diplomové práce je návrh financování na vybudování 

odpočinkové zóny v okolí rybníka "Hadina" v Humpolci, a to se záměrem přizpůsobit 

prostředí různým zájmovým činnostem a aktivnímu vyuţití obyvatelstvem 

všech generací. 
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Abstract 
 

The master´s thesis is aimed at the European Union points at issue and to this related 

European funds that can be the source of finances for the establishment of the leisure 

zone in Humpolec. The aim of the thesis is to project the financing for the establishment 

of a leisure zone at the “Hadina” pond surroundings with the aim to adapt the 

surrounding to various free time activities as well as to an active use by the inhabitants 

of all generations.  
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Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala financování projektu pomocí 

dotací Evropské unie. Do Evropské unie vstoupila Česká republika v roce 2004             

a od této doby je moţné se volně pohybovat v rámci Schengenského prostoru. Stejně 

 tak došlo k volnému pohybu zboţí, sluţeb a otevřely se nové pracovní trhy. 

Pro tuto práci je však hlavní pozitivum, přerozdělování peněz v rámci Evropské 

unie. Do přerozdělování peněz v Evropské unii je Česká republika zapojena právě díky 

svému členství v unii. Tzv. strukturální fondy přispívají k uskutečňování finančně 

náročných projektů, k jejichţ realizaci  by jinak nedošlo. 

Hlavním tématem práce je vyuţití právě strukturálních fondů Evropské unie       

pro financování vybudování odpočinkové zóny ve městě Humpolci. Na okraji 

Humpolce, v blízkosti dostihového závodiště „Zlatá podkova“ byl v průběhu posledních 

dvou let vybudován rybník, který je nazván podle oblasti, ve které se nachází, Hadina. 

Město Humpolec se podílelo na jeho vybudování z hlediska odkoupení pozemků,    

které nebyly v jeho vlastnictví. V současné době je rybník napouštěn a v květnu tohoto 

roku bude slavnostně zkolaudován. 

Okolí rybníka Hadina je veřejnosti běţně dostupné, ale není zde vybudované 

ţádné zázemí pro občany a turisty. Tématem práce je proto konkrétní vybudování 

zázemí, které by zpříjemnilo ţivot mnoha občanům, a umoţnilo cizím návštěvníkům 

poznat blíţe okolí našeho města. 

Jiţ podle názvu práce „Vybudování odpočinkové zóny Humpolec - Hadina   

s vyuţitím fondů EU“ je moţné určit, jak by bylo vhodné daný projekt financovat, 

protoţe město nedisponuje dostatečným mnoţstvím finančních prostředků.  

Město Humpolec, resp. regionální rozvoj města Humpolce, má jiţ dlouholeté 

zkušenosti s ţádáním a získáváním dotací, které umoţňují rozvoj města jako takového 

 a zpříjemňují ţivot více neţ desetitisícům občanů. Práce ovšem neobsahuje 

vypracovanou ţádost, která je nutná k získání dotace na konkrétní projekt,                   

ale je zaměřena na analýzu rozpočtu města Humpolec a návrhy k získání finančních 

prostředků potřebných k uskutečnění projektu. 

Prostřednictvím fondů Evropské unie má Česká republika, její města, obce, lidé, 

blíţe k rozvoji a uskutečnění cílů (přání), které by bez této pomoci nebyli schopni 
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uskutečnit. V roce 2007 vznikla nová finanční etapa, trvající do roku 2013, která přináší 

moţnost pro Českou republiku, čerpat finanční prostředky aţ do výše 26,69 mld. €. 

Česká republika vyjednala s Evropskou komisí 26 operačních programů,      

které jsou nedílnou součástí zmiňovaných strukturálních fondů. Operační programy 

 jsou rozděleny podle oblastí a témat, které je nutno financovat. 

 Práce je zaměřena na konkrétní operační program, ze kterého by byly získávány 

prostředky na financování projektu, týkající se odpočinkové zóny ve městě Humpolec.  

Jedná se o operační program NUTS II Jihovýchod, pro který je vyčleněno      

704 mil. €. Regionální operační program Jihovýchod je dále rozdělen do čtyř prioritních 

os, které určují, jaké druhy projektů mohou být podpořeny. A právě díky této podpoře  

je moţné pokusit se navrhnout případné financování odpočinkové zóny pro město 

Humpolec. 
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1 Cíl práce 

 Město Humpolec nemá k dispozici tolik finančních prostředků, aby mohlo 

financovat vybudování odpočinkové zóny v okolí retenční nádrţe Hadina.  Proto jsem 

se rozhodla zaměřit se v práci na moţnosti financování projektu.  

 Město Humpolec často k realizaci finančně náročných projektů vyuţívá 

strukturálních fondů Evropské unie. Vzhledem k této skutečnosti bude první teoretická 

část práce zaměřena na problematiku fondů Evropské unie a s tím související operační 

programy, ze kterých je moţné čerpat finanční prostředky. Metodika zpracování této 

části spočívá v prostudování odborné literatury a případné konzultace s regionálním 

rozvojem města Humpolec, s odborem ţivotního prostředí a památkové péče města 

Humpolec. 

 První část praktické části práce bude zaměřena na vyčíslení nákladů projektu. 

Dále bude nutné rozhodnout, která varianta financování by byla pro město nejvhodnější. 

Důleţitým prvkem při rozhodování mezi variantami bude SWOT analýza města 

Humpolec. Při vytváření SWOT analýzy bude důleţitým zdrojem informací internet       

a vlastní hodnocení. 

 Druhá část praktické části práce bude specializována na určení, v jaké výši můţe 

být městu poskytnuta dotace. Na tuto část bude navazovat analýza rozpočtu města 

minulých let, na jejichţ základě dojde k vyčíslení předpokládaného vývoje rozpočtu     

do roku 2012.  Stejně tak bude do práce zahrnuto, jakým způsobem je moţno získat 

finanční prostředky potřebné k dofinancování rozdílu mezi skutečnou hodnotou 

projektu a částkou, která bude získána z Evropské unie.  

 V závěru práce bude vyjádřeno, jaký vliv bude mít projekt na vývoj příjmů         

a výdajů města v letech 2010 a 2011. 
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2 Evropská unie 

Evropská unie (dále jen „EU“) je název pro seskupení 27 evropských států, které 

vzniklo z Evropského společenství v roce 1993. Jedná se o státy, které se zavázaly,      

ţe budou usilovat společně o mír a prosperitu. Evropská unie se dále snaţí bránit 

společné hodnoty Evropy, jakými jsou demokracie, svoboda a sociální spravedlnost. (1) 

Můţeme říci, ţe kaţdý, kdo je občanem některého z členských států, je i zároveň 

občanem Evropské unie. Tento občan má však také svá práva, mezi která patří 

například:  

 volně se pohybovat (cestovat), hledat práci a pracovat, pobývat a usadit 

se v kterémkoli členském státě EU,  

 volit a kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev v místě svého 

pobytu,  

 právo na rovné podmínky při volbě zaměstnání a vstupu do pracovně 

právního vztahu,  

 právo na volný přístup ke všem dokumentům Unie a členských států 

Evropské unie.
1
 (10) 

 

Projevem členství v EU je pro občana kteréhokoli jejího státu moţnost cestovat 

přes většinu států EU bez pasu. Při překročení státních hranic nedochází k celním 

kontrolám. Evropská unie není povaţována za federaci ani za organizaci, která působí 

pro spolupráci mezi vládami členských států. Jedná se o seskupení, které je jedinečné.  

Jelikoţ je EU jedinečná, disponuje základními symboly, mezi které patří: 

 Evropská vlajka se začala pouţívat jako symbol 

Evropského společenství od roku 1986, později jako 

symbol EU. Zlaté hvězdy představují solidaritu           

a soulad mezi evropskými národy avšak jejich počet 

nesouvisí s počtem členských států. Číslo 12 má symbolizovat dokonalost, 

úplnost a jednotu.  

                                                
1 Výjimku mohou udělit pouze Evropský parlament nebo Rada Evropské unie. 
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 Evropskou hymnou byla Radou Evropy v roce 1972 zvolena melodie 

Beethovenovy „Ódy na radost“, která je jinak součástí Beethovenovy Deváté 

symfonie. Oficiálně se však stala hymnou Evropského společenství (později EU) 

v roce 1985.  

 9. květen Den Evropy (narozeniny EU) byl stanovení na počest zveřejnění     

tzv. Schumanova plánu. Francouzský ministr zahraničí Robert Schuman, právě 

v tento den roku 1950 zveřejnil svůj plán ke sjednocení Evropy, který                 

je povaţován za impuls k sjednocovacímu procesu.  

 Motto:  "Jednotná v rozmanitosti" v anglickém jazyce „United in diversity“    

má vyjadřovat princip souţití členských států EU.  

 Euro je měna Eurozóny. Obsadilo druhé místo (po americkém dolaru)           

jako reprezentant ve světovém měnovém systému a je oficiálním platidlem     

v 16 z 27 států EU. (10) 

 

2.1 Historie EU 

Historie EU
2
 sahá aţ do padesátých let 20. století, do období po druhé světové 

válce,  kdy docházelo k tendenci zajišťovat mír a bezpečnost. 

Mezi zakladatelské státy patří Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo    

a Nizozemsko. Jejich hlavním zájmem bylo především ekonomické propojení, mír, 

prosperita a bezpečnější svět. K rozšíření Evropského společenství (dále společenství) 

docházelo postupně od roku 1973 aţ do roku 2007. V roce 1973 bylo součástí 

společenství Dánsko, Irsko a Spojené království. V roce 1981 vstoupilo do společenství 

Řecko, roku 1986 Španělsko, Portugalsko a roku 1990 Východoněmecké země. 

V roce 1992 vznikla smlouva o Evropské unii, která byla podepsána 7. února 

1992 v Maastrichtu, která vstoupila v platnost od 1. listopadu 1993. Kromě jiných 

záleţitostí bylo touto smlouvou ratifikováno, ţe Evropské společenství bude 

přejmenováno na Evropskou unii.  

V roce 1995 se EU rozšířila o Rakousko, Finsko a Švédsko a v roce 2004          

se přidaly státy Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, 

                                                
2 Od doby, kdy došlo k integraci šesti zakládajících států, se toto seskupení nazývalo „Evropské 
společenství“. 
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Slovensko a také Česká republika. Jako poslední v roce 2007 přistoupilo Bulharsko       

a Rumunsko. (3) 

 

 
             Obrázek 1: Mapa Evropské unie [12] 

 

  Členské země 

  Kandidátské země 

  Země, které odmítly vstoupit do EU 

v referendu   Potenciální kandidátské země 

 

 

 

2.2 Cíle EU 

 

Hlavním a prvořadým cílem EU je prohlubování hospodářské a politické 

integrace členských zemí. Mezi další, neméně důleţité, cíle patří mimo jiné: 

 jednota evropských národů, 

 zajistit vyváţený a trvalý hospodářský a sociální pokrok,  

 potvrdit svou identitu na mezinárodní scéně prováděním společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky včetně politiky společné obrany, 

 posílit ochranu práv a zájmů občanů členských států zavedením občanství 

Evropské unie, 

 rozvíjet úzkou spolupráci v oblasti justice a vnitra. (3) 
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Rozloha a počet obyvatel 

 

Rozloha, kterou zaujímají státy Evropské unie, je více jak 4 mil. km
2
. Publikace 

rozlohu EU přirovnávají k menší polovině rozlohy Spojených států, ale také uvádějí,    

ţe počet obyvatel je v EU o více jak 50 % vyšší neţ ve Spojených státech. V současné 

době je počet obyvatel vyčíslen na 493 mil.
3
. Růst počtu obyvatel v EU je ovlivněn 

dvěma faktory, a to přirozeným růstem obyvatelstva, který vyjadřuje, ţe se více lidí 

rodí, neţ umírá. Dalším faktorem je čistá migrace
4
. Podstata čisté migrace spočívá 

v poměru příchozích vůči odchozím obyvatelům v rámci EU. V rámci EU více lidí 

přichází, neţ odchází. (10) 

 

Životní úroveň 

 

Ţivotní úroveň v okruhu státu EU je rozdílná. Například ţivotní úroveň 

v Čechách je menší oproti sousedícímu Německu. Proto se EU snaţí rozdíly v ţivotní 

úrovni sníţit prostřednictvím tzv. strukturálních fondů, které by měly finančně 

vypomáhat chudším regionům.  

Pro srovnání ţivotní úrovně ve státech EU se pouţívá tzv. „standard kupní síly“ 

(PPS). Jedná se o imaginární měnu, díky níţ získáme odpovídající hodnoty, kterými lze 

srovnávat ţivotní úrovně v různých zemích. (10) 

 

2.3 Hlavní pilíře EU (pilířová struktura EU) 

Politika EU se dělí na tzv. Tři pilíře, „na nichţ stojí EU“.  Pod První pilíř patří 

politiky, týkající se hospodářství členských států. Jejich realizace probíhaly jiţ před 

podpisem Maastrichtské smlouvy. Pod další pilíře spadají politiky, které vznikly                          

aţ po Maastrichtské smlouvě. (12) 

 

 

 

 

 

                                                
3 Přirovnání: EU zaujímá třetí místo na světě po Číně a Indii. 
4 Čistá migrace je způsobena nejčastěji mladými lidmi, kteří do států EU přicházejí za prací. 
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První pilíř: Evropská společenství 

Hlavním cílem EU, který vychází z cíle Evropského společenství, je podpora 

vysoké úrovně zaměstnanosti, udrţitelného rozvoje hospodářského ţivota, rovnocenný 

přístup k muţům a ţenám, zlepšení kvality ţivotního prostředí, atd. Aby se dosáhlo 

těchto cílů, je třeba vytvořit jednotný vnitřní trh s volným pohybem osob, zboţí, sluţeb   

a kapitálu. První pilíř má tzv. supranacionální
5
 charakter. (3) 

 

Druhý pilíř: Společná zahraniční a bezpečností politika 

Druhý pilíř zahrnuje všechny oblasti, které se týkají zahraniční a bezpečnostní 

politiky. Cílem tohoto pilíře je posilovat bezpečnost, společné hodnoty, zájmy, integritu 

Unie a podporovat mezinárodní spolupráci, atd. Tento pilíř má tzv. mezivládní
6
 

charakter. (3) 

 

Třetí pilíř: Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech 

V rámci třetího pilíře se EU zaměřuje na stíhání organizované i neorganizované 

kriminality, obchodu s lidmi, trestné činnosti proti dětem, obchodu s drogami, 

zbraněmi, atd. K dosahování cílů vyuţívá EU prostředky, kterými je např. spolupráce 

justičních, celních a policejních orgánů členských zemí. Třetí, poslední, pilíř má také 

mezivládní charakter. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Supranacionální - nadnárodní, to znamená, ţe členské státy EU delegují na EU část své národní 

suverenity. 
6 Mezivládní charakter znamená, ţe rozhodovací a výkonné pravomoci zůstávají v rukou členských zemí. 
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3 Složení EU 

3.1 Instituce EU 

Základem evropských institucí je tzv. „institucionální trojúhelník“, který           

se skládá z Evropského parlament, Rady Evropské unie a z Evropské komise. Tyto tři 

instituce se podílejí na procesu rozhodování v Evropské unii a doplňují je Evropský 

soudní dvůr a Evropský účetní dvůr. (10) 

 

3.1.1 Evropský parlament  

Evropský parlament (dále jen EP) funguje jako kontrolní a poradní orgán 

Evropské unie. Má právo kontrolovat činnost Evropské komise a schvalovat její sloţení. 

Asi největší pravomocí EP je rozhodování a moc v oblasti týkající se společného 

rozpočtu EU. Dále se od roku 1987 EP podílí na tvorbě zákonů, vyjadřuje se k přijímání 

nových členských států a schvalování mezinárodních smluv. (12) 

Poslanci do EP jsou voleni občany členských států na období pěti let. Právo volit 

má kaţdý občan EU, který dosáhl věku 18 let a kandidovat můţe kaţdý občan EU starší 

21 let. (3) 

Poslední volby do EP se konaly v červnu 2009, ve kterých se v České republice 

volilo 22 poslanců, kteří zastupují ČR v Evropském parlamentu.  

 

Strana 
Zkratka 

strany 

Získaný počet 

hlasů (v %) 

Počet 

mandátů 

Občanská 

demokratická 

strana 

ODS 31,45 9 

Česká strana 

sociálně 

demokratická 

ČSSD 22,39 7 

Komunistická 

strana Čech a 

Moravy 

KSČM 14,18 4 

Křesťanská a 

demokratická 

unie - 

Československ

á strana lidová 

KDU-ČSL 7,65 2 

Tabulka 1: Výsledky voleb do EP 2009 [11] 
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3.1.2 Rada Evropské unie  

Rada Evropské unie (dále jen Rada) můţe být také známa pod názvem Rada 

ministrů. Jedná se o rozhodovací orgán, který zastupuje členské státy. Zasedání            

se účastní hlavy států nebo vlád členských zemí. Schůzek se účastní ministři členských 

zemí. Kteří ministři se zúčastňují, záleţí na věci, která se na schůzce bude řešit        

(např. bude-li se jednat o ţivotním prostředí, sejdou se ministři ţivotního prostředí, 

atd.). (12) 

Tato Rada se schází asi čtyřikrát za rok a snaţí se řešit otázky budoucího rozvoje 

Evropské unie. Rada rozhoduje jednomyslně
7
, kvalifikovanou

8
 nebo prostou

9 
většinou 

hlasů. Sídlo Rady je v Bruselu a Lucemburku a neformální schůzky se konají 

v členských státech. (3) 

 

3.1.3 Evropská komise 

Evropská komise (dále jen EK) má za úkol reprezentovat a bránit zájmy EU jako 

celku. To znamená, ţe navrhuje legislativu, politiku a odpovídá za realizaci rozhodnutí 

EP a Rady EU.  EK je tzv. výkonný orgán a klíčovou institucí v rozhodovacím procesu 

EU. (12) 

Komise je tvořena 27 členy, jejichţ počet odpovídá počtu členských států. 

Kaţdých 5 let je jmenována nová komise, která musí být jmenována do 6 měsíců        

od voleb do EP. Komise se zúčastňuje všech zasedání EP, protoţe musí obhajovat svou 

politickou činnost a odpovídá na dotazy členů EP. (3) 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Jednomyslné rozhodování -  kaţdá země má při hlasování jeden hlas. V této souvislosti je moţné 

uplatnit systém veta. 
8
 Kvalifikovaná většina – při tomto rozhodování členové mají k dispozici určitý počet hlasů v závislosti 

na velikosti státu, počtu obyvatel a řadě politických hledisek. Rozhodnutí je přijato kvalifikovanou 

většinou, pokud získá 62 hlasů, blokovací menšina je 27 hlasů. 
9 Prostá většina – rada se musí usnést většinou hlasů svých členů. 
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3.1.4 Evropský Soudní dvůr  

Úkolem Evropského soudního dvora (dále jen ESD) je zajistit, aby právní 

předpisy byly ve všech zemí EU vykládány stejně a aby všechny členské státy a orgány 

jednaly v souladu s právy EU. (12) 

ESD sídlí v Lucemburku v čele s předsedou, který je volen na funkční období tří 

let. Od doby, kdy byla podepsána Maastrichtská smlouva, je počet soudců stejný       

jako počet členských států. V současné době je zde 27 soudců, kteří jsou voleni           

na období šesti let. (12) 

Jelikoţ ESD má za úkol vyřešit velké mnoţství případů, byl vytvořen v roce 

1988 tzv. Soud prvního stupně, který vydává rozsudky v případech ţalob fyzických 

osob a případů, týkajících se porušení pravidel hospodářské soutěţe mezi podniky. Soud 

prvního stupně je sloţen z minimálně jednoho soudce z kaţdého členského státu          

na funkční období šesti let. (3) 

 

3.1.5 Evropský Účetní dvůr  

Úkolem Evropského Účetního dvora (dále jen EÚD) je jiţ od roku 1975, kdy byl 

zaloţen, kontrolovat finanční prostředky EU. Kontrola spočívá ve zjišťování, zda 

prostředky pocházející od daňových poplatníků, jsou správně vybírány a zda jejich 

výdaje jsou v souladu s právními předpisy. (12) 

Hlavní funkcí EÚD je kontrolovat jestli jsou příjmy a výdaje rozpočtu zákonné 

 a řádné. Další důleţitou funkci je kaţdoročně předkládat Evropskému parlamentu         

a Radě finanční výsledky uplynulého roku a zároveň podávat vyjádření, jestli peníze 

evropských daňových poplatníků byly pouţity správným a řádným způsobem. (3) 

EÚD sídlí v Lucemburku a zaměstnává asi 800 zaměstnanců. Počet členských 

států EU vyjadřuje také stejný počet auditorů, kteří jsou voleni na funkční období šesti 

let. (3) 
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3.2 Orgány Evropské unie 

Evropská unie má nejen instituce, o kterých jsem se jiţ zmínila. Ale také další 

orgány, které mají své specifické úkoly. Mezi tyto orgány patří poradní, finanční, 

interinstitucionální, decentralizované a jiné subjekty.  

 

3.2.1 Poradní orgány 

Jedním ze dvou poradních orgánů EU je Evropský hospodářský a sociální 

výbor. Úkolem tohoto orgánu je poskytovat odborné poradenství Evropskému 

parlamentu, Evropské komisi a Radě EU. Další úkol spočívá ve funkci 

zprostředkovatele mezi organizacemi, které zastupují spotřebitele, zemědělce a další 

nevládní organizace stojící na jedné straně a mezi institucemi EU na straně druhé. 

Další, poradní, orgán představuje Výbor regionů, který byl zřízen ze dvou 

důvodů. Jedním důvodem bylo, aby se zástupci na místní a regionální úrovni mohli 

vyjadřovat k vytváření zákonů EU. A druhý důvod spočíval ve strachu z nevědomí       

či neinformovanosti občanům o rozvíjející se EU. (10) 

 

3.2.2 Finanční orgány 

Evropská investiční banka (dále jen EIB) byla zřízena jako nezisková banka, 

která neslouţí ke spravování osobních účtu nebo k investičnímu poradenství               

pro soukromé osoby. EIB slouţí k poskytování dlouhodobých úvěrů na projekty 

kapitálových investic, avšak jako taková neposkytuje dotace. (9) 

Dalším finančním orgánem je Evropský investiční fond, který poskytuje 

finanční investice malým a středním firmám, které jsou zaměřené na technologie. 

V podstatě lze říci, ţe ručí EIB za půjčky těchto firem. (10) 

Evropská centrální banka, třetí finanční orgán EU byla zřízena, aby řídila 

společnou evropskou měnu – euro. K její další úloze patří zabezpečování stability cen 

pro občany ve státech, které právě uţívají měnu Euro. (9) 
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3.2.3 Interinstitucionální orgány 

Úřad pro úřední tisky slouţí jako vydavatelství EU. Kaţdý pracovní den 

vydává Úřední věstník EU
10

. Tento úřad také vydává tištěné a elektronické publikace      

a poskytuj online sluţby. (10) 

Další orgán, Úřad pro výběr personálu Evropských společenství, má za úkol 

organizovat a připravovat výběrová řízení pro výběr pracovníků (pro všechny orgány 

EU). (10) 

Evropská správní škola je třetím interinstitucionálním orgánem, jejímţ úkolem 

je zajištění vzdělání zaměstnanců EU v konkrétních oblastech. (10) 

 

3.2.4 Decentralizované orgány (agentury) 

Tyto agentury byly zřízeny především pro potřebu reagovat na geografické 

diverzifikace a pro potřebu vypořádat se s novými úkoly z právního, technického nebo 

vědeckého oboru v jednotlivých „pilířích EU“. Agentury byly rozděleny následovně: 

Agentury Společenství mají svou vlastní právní subjektivitu. Byly zřízeny        

za účelem plnění technických, vědeckých a řídících úkolů v rámci „prvního pilíře“ EU. 

Stejně tak byly zřízeny Agentury společné zahraniční a bezpečnostní politiky, jejichţ 

úkol je stejný jako u předcházejících agentur, jen v rámci „druhého pilíře“ EU. 

Agentury pro spolupráci policejních a soudních orgánů v trestních věcech byly 

zřízeny za účelem pomáhat státům EU s bojem proti mezinárodnímu organizovanému 

zločinu („třetí pilíř“ EU). Výkonné agentury vznikají v souladu s nařízením Rady                     

a jsou pověřeny úkoly při správě programů Společenství. (10) 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Je vydáván ve všech oficiálních jazycích EU. 
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3.2.5 Jiné specializované subjekty 

Instituce Evropského veřejného ochránce práv (Ombudsmana) byla zřízena 

na základě Smlouvy o EU. Náplní práce Ombudsmana je vyšetřování stíţností
11

,      

které se týkají špatných postupů institucí a orgánů EU. Ombudsman má k ruce              

38 členný tým, jehoţ členy jsou především kvalifikovaní právníci. 

Evropský inspektor ochrany údajů má za úkol kontrolovat instituce a orgány, 

které mohou zpracovávat důvěrné osobní informace, jestli dodrţují povinnost ochrany 

osobních údajů. Dále jim poskytuje rady ohledně zpracování, zaznamenávání a ukládání 

těchto důvěrných údajů. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Mezi stíţnosti mohou náleţet: neprůhlednost správního řízení, nedokonalá výběrová řízení a přijímání 
pracovníků v institucích EU, zneuţití pravomoci, nečestnost, diskriminace, atd. 
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4 Evropská unie - Finance 

Kaţdý rok (od roku 1988) jsou rozpočty EU sestavovány v rozsahu finančních 

hledisek (finančních rámců). První finanční rámec pokrýval období 1988–1992         

(byl pětiletý), následující rámce byly jiţ sedmileté (1993-1999; 2000-2006; 2007-2013). 

Tyto finanční hlediska mají zajistit řádný vývoj výdajů EU.  

 

4.1 Rozpočet Evropské unie 

Rozpočet EU slouţí k financování jednotlivých politik EU, administrativních 

výdajů Evropských institucí, atd.  Rozpočet EU je navrhován kaţdý rok Evropskou 

komisí a schvalován Radou EU a EP. Roční výdaje nesmí překročit částky,              

které jsou dané víceletým finančním rámce pro jednotlivé roky. Rozpočet EU musí být 

stanoven vţdy jako vyrovnaný a nesmí překročit limit vlastních zdrojů stanovený        

na 1,24 % HND EU. (6) 

4.1.1 Příjmy rozpočtu EU 

Vývoj příjmů rozpočtu EU je velice sloţitý. Příjmy rozpočtu EU jsou tvořeny 

třemi vlastními zdroji a jedním doplňkovým zdrojem.  Tzv. tradiční vlastní zdroje 

zahrnují dávky uvalené na zemědělské produkty (cla uvalená na dovoz zemědělských 

produktů a dávky vybírané od producentů cukru a izoglukózy) a cla. Třetím zdrojem     

je určité procento DPH odvedené z vyměřovacího základu jednotlivých členských 

států. Jelikoţ tyto tři zdroje byly povaţovány za nedostatečné, byl zaveden čtvrtý               

zdroj – příspěvek z hrubého národního produktu (důchodu) v trţních cenách. Tento 

zdroj se pouţívá tehdy, kdyţ předpokládané výdaje nelze pokrýt prvními třemi 

uvedenými zdroji. Dalšími příjmy plynoucí do rozpočtu EU jsou označovány jako 

ostatní (přebytky z předcházejícího roku, sankce, úroky z opoţděných splátek, …). (6) 

Následující graf zobrazuje, jak se zmiňované příjmy podílely procentuelně       

na tvorbě příjmů do rozpočtu EU v roce 2007. Téměř 70 % se podílí „Zdroj zaloţený 

 na HND“ na celkových příjmech rozpočtu EU.  
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 Graf 1: Struktura příjmů rozpočtu EU v roce 2007 [6]  

 

 

4.1.2 Výdaje rozpočtu EU 

Výdaje rozpočtu EU jsou v období 2007 - 2013 členěny do šesti okruhů, z nichţ 

dva jsou členěny na tzv. sub-okruhy.  

 

1. Okruh: Udrţitelný růst 

1a) Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost
12

 

1b) Koheze pro růst a zaměstnanost
13

 

2. Okruh: Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 

 Z toho: přímé platby a trţní opatření 

3. Okruh: Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 

 3a) Svoboda, bezpečnost a právo 

 3b) Občanství 

4. Okruh: EU jako globální hráč
14

 

5. Okruh: Administrativa 

6. Okruh: Kompenzace (Rumunsko, Bulharsko) (6) 

 

 

                                                
12 Touto částkou je především financován výzkum, energetická a dopravní politika EU, celoţivotní 

vzdělávání, rozvoj informační společnosti a médií, politika zaměstnanosti, atd. 
13

Tyto výdaje slouţí na politiku hospodářské a sociální soudrţnosti – podpora rozvoje nejchudších 

regionů EU, ale také podporu bohatších. 
14 Zahrnuje financování politik evropského sousedství a partnerství, předvstupní pomoci, rozvojové 
spolupráce, humanitární pomoci, atd. 
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            Graf 2: Výdaje rozpočtu EU 2007 - 2013 jako % z celkových závazků [6]  

 

 

4.2 Rozpočty pro rok 2008, 2009, 2010 

V následující tabulce jsou uvedeny rozpočty, jak byly stanoveny na jednotlivé 

roky. Celkové výdaje byly oproti loňskému roku navýšeny o 1,04 %. Nejvíce               

se navýšily platby do 2. Okruhu „Přírodní zdroje“ a 1b. Okruhu „Růst zaměstnanosti“.  

Naopak nejméně se bude investovat do 4. Okruhu, kde se výdaje na rok 2010 sníţily      

o 536 mil. €. (6) 

 

Okruh\ v milionech € 
2008 2009 2010 

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 

1a) Růst a zaměstnanost: 
konkurenceschopnost 

11 086 97 726 11 769 11 024 14 862 11 342 

1b) Růst a zaměstnanost: soudržnost 46 878 40 552 48 427 34 975 49 388 36 385 

2) Přírodní zdroje (včetně životního 
prostředí, rybolovu a rozvoje venkova) 

55 041 53 177 56 121 52 566 59 499 58 136 

3a) Svoboda, bezpečnost 
a spravedlnost 

   7 280    5 332       864       617    1 006      739 

3b)Občanství   6 148    7 083       651      679       668     659 

4) EU jako globální partner   8 113    8 113    8 104  8 324    8 141    7 788 

5) Správní výdaje (Administrativa)   7 284    7 284   7 701  7 701    7 889   7 889 

6) Kompenzace (vyrovnávací platby)  2 066   2 066  2 091  2 091 - - 

CELKEM ZÁVAZKY A PLATBY 143 896 221 333 135 728 117 977 141 453 122 938 
Tabulka 2: Stanovení rozpočtů na roky 2008, 2009, 2010 [6] 

 

 



27 

 

Rozpočet, který byl schválen pro rok 2010, má být zaměřen na oţivení 

ekonomiky. Výdaje jsou zaměřeny především na podporu energetické bezpečnosti, 

vytváření pracovních míst, zavedení mikroúvěrů. Dále se má na jeho základě rozšířit 

výzkum a vývoj, celoţivotní vzdělávání, má přispět k oţivení mlékárenství a zmírnit 

škodlivé dopady změny klimatu. (6) 
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5 Fondy Evropské unie 

5.1 Podpora strukturálními fondy 

Cílem Evropské unie je sniţování rozdílů v úrovni rozvoje regionů členských 

států a sniţování jejich zaostalost. Aby tento cíl mohl být splněn, vznikly                    

tzv. strukturální fondy. Tyto fondy mohou podporovat operace typu: 

 investice do pracovních příleţitostí, 

 sluţby pro malé firmy (poradenství, marketing, certifikace, atd.), 

 investice do infrastruktury (energie, doprava, čištění odpadních vod,  

 výzkum, 

 investice do vzdělání a zdravotnictví, 

 ochrana ţivotního prostředí, 

 přizpůsobení struktury škole a zaměstnanosti, atd. (11) 

 

O peníze z EU na projekty mohou ţádat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, 

vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra, atd. 

 

5.2 Druhy strukturálních fondů 

Fondy EU jsou povaţovány za hlavní nástroje realizace evropské politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti. Díky těmto fondům jsou rozdělovány finanční 

prostředky, určené ke sniţování rozdílů (ekonomických a sociálních) mezi členskými 

státy. 

 

5.2.1 Evropský sociální fond  

Evropský sociální fond je povaţován za hlavní finanční nástroj pro realizování 

Evropské strategie zaměstnanosti. Tak jak Evropský fond regionálního rozvoje vznikl 

za účelem sníţení rozdílů mezi regiony, tak i tento fond sniţuje rozdíly, ale na 

úrovni prosperity a ţivotní úrovně v členských státech. Jeho činnost je zaměřena 

především na podporu zaměstnanosti a sniţování nezaměstnanosti. Z tohoto fondu jsou 

podporovány projekty neinvestičního charakteru, jako např.: 
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 rekvalifikace nezaměstnaných, 

 speciální programy pro osoby se zdravotním postiţením, děti, mládeţ 

etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, 

 rozvoj vzdělávacích programů, zvyšování kompetencí řídících 

pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení 

 stáţe studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém              

a veřejném sektoru a další. (11) 

 

5.2.2 Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství 

Tento fond (ve zkratce EAGGF) je sloţen ze dvou částí. Sekce orientace           

je finančním nástrojem pro politiku rozvoje venkova společné zemědělské politiky 

(druhého pilíře, tzn., ţe financuje rozvoj venkovských oblastí po celé EU. Druhá sekce, 

garanční, působí v ostatních oblastech.  

 

5.2.3 Finanční nástroj pro podporu rybolovu 

Finanční nástroj pro podporu rybolovu byl zaloţen, aby podporoval rybolov 

v pobřeţních oblastech, a snaţí se o podporu modernizace a restrukturalizace loďstva, 

rozvoje aquakultury, marketingu a podpory produkce. (11) 

 

5.2.4 Evropský fond pro regionální rozvoj  

Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) byl zaloţen v roce 1974. 

Jeho posláním je především sniţovat rozdíly mezi regiony. Jedná se o největší fond      

ze strukturálních fondů, co se týče objemu finančních prostředků. Prostředky, kterými 

fond disponuje, jsou určeny především pro podporu rozvoje a tvorby nových pracovních 

míst, investice do dopravy, vzdělávání, sociální a zdravotní kultury a také do malého     

a středního podnikání, pro výzkum, vývoj a investice do ţivotního prostředí. ERDF 

financuje: 

 přímé podpory na investice do podniků  

 infrastruktury související zejména s výzkumem a inovacemi, 

telekomunikacemi, ţivotním prostředím, energetikou a dopravou;  
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 finanční nástroje na podporu regionálního a místního rozvoje                   

a spolupráce měst a regionů; 

 opatření technické pomoci. (11) 

 

5.3 Regionální politika a její cíle 

Regionální politika EU je známá také pod názvem politika hospodářské              

a sociální soudrţnosti (HSS). V rámci HSS dochází k podpoře chudších států a regionů 

bohatšími. Jejím cílem je zvýšení kvality ţivota v chudších oblastech. Tato politika      

je naplňována prostřednictvím jiţ zmiňovaných fondů. (6) 

 

V období 2007 – 2013 sleduje regionální politika tři cíle: 

 Cíl konvergence 

 Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 Cíl Evropské územní spolupráce  

 

Aby došlo k naplnění těchto cílů má regionální politika vyčleněno, 

prostřednictvím strukturální Fondů soudrţnosti, 308 041 mil. € coţ činí více jak 35 % 

celkových výdajů rozpočtu EU. (6) 
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6 Operační programy 

Můţeme říci, ţe operační programy (dále OP) slouţí jako mezistupně 

zmiňovaných strukturálních fondů. Kaţdá členská země si s Evropskou komisí sjedná 

určitý počet operačních programů pro konkrétní časové období. Podle OP, které jsou 

vyjednány pro ČR, můţeme zjistit konkrétní problémy, které chce v daném období 

Česká Republika řešit. Řídicími orgány operačních programů jsou resortní ministerstva 

nebo regionální rady regionů soudrţnosti
15

. (11) 

 

        

         Obrázek 2: Skladba 14 krajů - NUTS III do 8 regionů soudržnosti - NUTS II [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Regiony soudrţnosti jsou územní celky, které odpovídající jednomu nebo více českým  krajům. 
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6.1 Operační programy pro rok 2007-2013 

OPERAČNÍ PROGRAMY 2007-2013 

Tematické operační 

programy 

Integrovaný operační program 

OP Podnikání a inovace 

OP Ţivotní prostředí 

OP Doprava 

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP Technická pomoc 

Regionální operační 

programy 

ROP NUTS II
16 

Severozápad 

ROP NUTS II Severovýchod 

ROP NUTS II Střední Čechy 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Jihovýchod 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

ROP NUTS II Střední Morava 

Operační programy 

Praha 

OP Praha Konkurenceschopnost 

OP Praha Adaptabilita 

Evropská územní 

spolupráce 

OP Meziregionální spolupráce 

OP Nadnárodní spolupráce 

ESPON 2013 

INTERACT II 

Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko   

2007-2013 

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská 

republika 2007-2013 

Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká 

republika 2007-2013 

Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 

mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika 

- Česká republika 2007-2013 
 Tabulka 3: Operační programy 2007-2013 [11] 

    

 

 

                                                
16 NUTS = Nomenklatura územních statistických jednotek. Klasifikace NUTS byla zavedena v roce 1988 

pro statistické účely. Existuje soustava NUTS 0 – NUTS 5. Ke zkratce NUTS 0 existuje český ekvivalent 

„STÁT“, NUTS 1 = ÚZEMÍ, NUTS 2 = REGION, NUTS 3 = KRAJ, NUTS 4 = OKRES, NUTS 5 = 

OBEC. Zkratky NUTS 4 a NUTS 5, které se zabývají obcemi a okresy, byly v roce 1990 nahrazeny 
soustavou LAU (Local Administrative Units). 
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6.2 Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 

Jelikoţ se tato diplomová práce zabývá tématem vybudováním odpočinkové 

zóny v městě Humpolci, je tedy vhodné zaměřit se na konkrétní oblast, které se bude 

týkat čerpání dotace – Jihovýchod. 

     Region NUTS II Jihovýchod (dále jen ROP JV) je sloţen z kraje NUTS III 

Vysočina a z Jihomoravského kraje. Pro tento program je vyčleněno                       

704,45 mil. € (skoro 20 miliard Kč).  V ROP JV jsou obsaţeny 4 prioritní osy. (11) 

 Prioritní osa 1: Dostupnost dopravy 

 Prioritní osa 2: Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu 

 Prioritní osa 3: Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

 Prioritní osa 4: Technická pomoc 

Na prioritní osu 1 bylo vyčleněno 345,2 mil. €, které mají být pouţity                

na rekonstrukci, modernizaci, a výstavbu silnic. Dále také na výstavbu záchytných 

parkovišť, informačních dopravních systémů, nákup a modernizace ekologických 

dopravních prostředků pro veřejnou hromadnou dopravu, výstavba a rekonstrukce 

stezek pro cyklisty, bruslaře, chodce apod. (10) 

V prioritní ose 2 je obsaţeno 133,8 mil. €, které mají pomoci při rekonstrukcích 

a obnově kulturní památek, rozvoje informačních systémů cestovního ruchu                   

a pro úpravy cyklotras, tras pro pěší, lyţaře, atd. (10) 

Na úpravu veřejných prostranství, rekonstrukcí přístupových a obsluţných 

komunikací, modernizací a zkvalitňování vybavení vzdělávacích zařízení,                   

atd. je vyčleněno 201,5 mil. € v rámci prioritní osy 3. (10) 

Poslední prioritní osa zahrnuje 23,9 mil. € a je určena k financování aktivit 

spojených s řízením programu (přípravy a propagace vzdělávacích programů, 

zpracování studií, atd.). (10) 
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6.3 Programové desatero 

Programové desaterou určuje, jak by ţadatel o dotaci měl postupovat, aby dosáhl 

svého cíle, získání dotace na daný projekt. 

Jestliţe se obec rozhodne pro podávání ţádosti o dotaci, jejím prvních krokem 

musí být vytvoření projektu. To znamená udělat první krok „ROZHODNOUT SE“. 

Ţadatel musí především vědět, k čemu bude projekt slouţit.  

Druhým důleţitým krokem je zhodnocení, zda je moţné vůbec o dotaci ţádat 

(„HLEDAT CESTU“). Musíme zváţit, zda projekt má nárok na financování, protoţe 

oblasti financování jsou částečně omezené díky kritériím, která jsou stanovena 

v pravidlech programu. Ţádost o dotaci musí být pečlivě vypracovaná, proto je nutné 

předem zajistit veškeré podkladové dokumenty, které budou potřebné k vyplnění 

ţádosti. Při „PŘÍPRAVĚ“ ţádosti nesmíme opomenout hlídání důleţitých termínů 

(např. dokdy doklady předloţit). Vyplňování ţádosti o dotaci z fondů EU není 

povaţováno za nic náročného jen je nutné dobře „PROSTUDOVAT “ příručku          

pro ţadatele nebo navštívit semináře pro ţadatele. Jelikoţ některé projekty vyţadují 

velké mnoţství podkladů a příloh, je nutné vše si „SROVNAT“ tak, aby podklady byly 

srozumitelné, měly logickou posloupnost a grafickou podobu. Pokud chce mít ţadatel 

jistotu správnosti svého projektu, měl by se „PORADIT“ s příslušným úředníkem, 

 který nám pomůţe opravit případné nedostatky projektu, či poskytnou důleţité rady, 

aby projekt splňoval všechna poţadovaná kritéria.  

Kdyţ se ţadatel nachází ve fázi, kdy si je vědom, ţe je jeho ţádost správně 

vypracovaná a veškeré věci, u kterých si nebyl jist, konzultoval s odborníky, je správný 

čas ţádost odevzdat. Po odevzdání, regionální rada začne projekty
17

 posuzovat podle 

stanovených kritérií. Jestliţe regionální rada projekt neschválila, nesmíme se vzdávat, 

ale naopak musíme „VYTRVAT“ a snaţit si zjistit nedostatky projektu. 

V případě, kdy byl projekt schválen, musí ţadatel (v této situaci jiţ příjemce 

dotace) dodrţovat pravidla týkající se čerpání dotací. Hlavní pravidlem je dodrţet 

metodiku pro výběr dodavatelů, dodrţet pravidla týkající se povinné publicity a zásad 

uschování dokladů a faktur. Tento krok lze nazvat „PROVEĎ A POSTUPUJ 

KOREKTNĚ“. Předposledním, neméně důleţitým krokem je „PODLOŢIT“,                 

ţe jsme schopni změřit cíle, které jsme vytyčili jiţ při vyplňování ţádosti a které by měl 

                                                
17 Počet schválených projektů a určení toho, kdo ji získá, záleţí na výši financí, která byla vyčleněna. 
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daný projekt splnit (např. zvýšení návštěvnosti města o určitý počet turistů, atd.).        

To však neznamená, ţe úspěšným schválením projektu a následným poskytnutím dotace 

vše končí. Příjemce dotace je povinen v následujících tří aţ pěti letech předkládat 

zprávy o tom, jak projekt splňuje cíle, pro které byl zaloţen. (8) 
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7 Vybudování odpočinkové zóny 

Následující část diplomové práce se jiţ bude týkat konkrétního tématu,               

a tím je vybudování odpočinkové zóny v oblasti Humpolec-Hadina. 

Výchozím krokem k vybudování odpočinkové zóny je jiţ vybudovaný rybník 

s názvem Hadina (dále jen rybník), který se jak jsem jiţ zmiňovala, nachází na okraji 

města Humpolec. První impuls k jeho vybudování dali místní rybáři (Český rybářský 

svaz Místní organizace Humpolec). Jejich hlavním cílem bylo vybudování rybníka, 

který bude slouţit všem. Ze strany humpoleckých rybářů se především jedná                 

o sportovní rybolov případně moţnost koupání. Tento rybník by však měl plnit také 

úlohu zadrţovací nádrţe, která ochrání sousedící čistírnu odpadních vod před 

povodněmi. 

Další svoji představu o vyuţití rybníka zmínil ředitel školního statku, který       

by dostihové závody rozšířil okolo zdejšího rybníka a tím zatraktivnil dostihové 

závodiště. 

V hlavách lidí, kteří se nejblíţe účastní obnovy rybníka, se rodí mnoho nápadu. 

Veškeré vybudování zázemí v jeho okolí je však stále v otaznících. Tyto nápady           

se nerealizují především z důvodu, ţe chybí finanční prostředky.  

 

 

Vybudování retenční nádrže „Hadina“ 

 

Začátkem roku 2009 se díky angaţovanosti místních rybářů začalo 

s vybudováváním rybníka Hadina. Výstavba samotná byla ukončena v listopadu téhoţ 

roku a ještě v listopadu 2009 došlo ke kolaudaci rybníka. V následujících měsících 

(prosinec 2009 aţ květen 2010) bude docházet k postupnému napouštění. Na konci 

měsíce května 2010 bude rybník slavnostně zpřístupněn. 

Za zmínku však také stojí několik technických a hlavně finančních údajů, které 

jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Technické údaje Finanční údaje 

Délka hrází 260 metrů Stavební práce 38 mil. Kč 

Zatopená plocha 10,8 hektarů Řízení projektu 100 tis. Kč 

Největší hloubka 4,5 metrů CELKEM 38,1 mil. Kč 

Délka rybníka (vzdutí vody) 720 metrů Vlastní zdroje 7,330 mil. Kč 

  Dotace a SR 30,77 mil. Kč 

        Tabulka 4: Technické a finanční údaje o rybníku Hadina
18

  

 

 

     Graf 3: Harmonogram vybudování retenční nádrže Hadina   
      (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vybudování rybníka bylo velice náročné a to nejen z hlediska finančního,         

ale také časového. Samotná výstavba byla zahájena v lednu roku 2009 (1. měsíc)           

a nadále pokračují úpravy a ostatní stavební práce. V posledních dvou měsících           

(duben 2010 a květen 2010) dojde ke slavnostnímu zarybnění a ke kolaudaci. 

 

 

 

                                                
18

 Zdroj:www.vysocina-news.cz 
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7.1 Popis budované odpočinkové zóny 

V hlavách mnoha lidí se rodí nápady, které se týkají otázky „Co vybudovat 

kolem rybníka Hadina?“.  Rybník bude veřejně zpřístupněn v květnu letošního roku. 

Z jedné stany hráze se nacházejí stavební pozemky, kde se staví nové rodinné domy, 

z druhé strany je čistička odpadních vod. Ale ostatní pozemky jsou zcela nevyuţity. 

Proto se naskýtá otázka: „Co tedy s ostatními pozemky?“ 

 

7.2 Návrh odpočinkové zóny 

Hlavní myšlenka spočívá ve vybudování (resp. návaznosti) na cyklistickou 

stezku, která vede v blízkosti rybníka. Stezka by měla slouţit také k rekreaci                  

a procházkám. Jelikoţ je významným prvkem této odpočinkové zóny rybník, bylo       

by vyvěšeno několik informačních tabulí, jejichţ tématika by se týkala historie rybníka        

a jeho okolí, která je spjata s velice zajímavou a dosud nejistou historií rybníka, který 

zde byl do počátku 19. století.  

Aby tato oblast slouţila, i pro naše nejmenší obyvatele budou zde vybudované 

houpačky příp. malé hřiště a informační tabule budou zaměřeny na popis ryb, které       

se zde budou chovat. V neposlední řadě bude pozornost věnována zeleni v okolí 

rybníka. 

Pro starší generaci, zde bude umístěno několik odpočinkových laviček. Součástí 

krajinné scenérie bude výsadba zeleně pro pohodu a relaxaci. 

Jak jsem se jiţ zmínila, v blízkosti rybníka je vybudované dostihové závodiště. 

Nejniţší část rybníka bude slouţit při závodech jako brod a v případě rovné hráze         

by byly závody rozšířeny o trasu právě po hrázi. Takovéto závody, tzv. „parkurové“      

by byly jediné v Evropě.  

Názorů a nápadů se ze všech stran rodí mnoho, ale dle mého názoru bude 

vhodné, vybudovat zde, jak jsem popisovala, relaxační a odpočinkovou zónu              

pro občany Humpolce. Myslím, ţe tento nápad ocení nejen občané chodící na vycházky, 

ale také ti, kteří rádi jezdí na kole a na in-line bruslích. Další cílenou skupinou obyvatel 

budou matky s dětmi, které budou moci vyuţívat okolí rybníka k procházkám, aniţ     

by musely chodit daleko od svého bydliště. 
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7.3 Vyčíslení nákladů na projekt 

Aby bylo moţné pokračovat v práci, je nutné určit předběţné náklady                

na vybudování odpočinkové zóny. Na základě studie, kterou si nechalo město 

vypracovat, by se náklady pohybovaly následovně. 

 

Mobiliář m
2
,
 
ks CZK/m

2
, ks Výše nákladů 

Nová cyklostezka 2 586 1 500 3 879 000 

Obnovení cest I.
19

 1 572 1 200 1 886 400 

Obnovení cest II.
20

 1 148    500     574 000 

Stojany na kolo       3 1 900         5 700 

Lavičky       8 2 940       23 520 

Odpadkový koš       6 2 520       15 120 

Sedací souprava (dřevo)      2 5 280       10 560 

Věž se skluzavkou, 

žebřík, plošina, 

houpačka, prolézačka 

     1 49 700        49 700 

Informační tabule      8 2 025        16 200 

Ukazatel směru      3 1 781          5 343 

Ostatní náklady + zeleň x x         690 000 

CELKOVÉ NÁKLADY x x 7 155 543 

 Tabulka 5: Vyčíslení nákladů na projekt
21

 

 

 

Celkové náklady byly stanoveny na 7 156 tis. Kč. Nejvyšší poloţkou                 

je vybudování nové cyklostezky. Tato cyklostezka rozdvojuje stávající a vede podél 

jednoho z přítoků rybníku Hadina a dále podél břehu rybníka. Na hrázi se bude 

napojovat na zrekonstruovanou stávající cestu.  Náklady na vybudované „cesty I“ jsou 

vyšší (oproti „cestě II“), protoţe navazují na „novou cyklostezku“, která bude slouţit 

jak pro cyklisty, tak pro bruslaře. Naproti tomu „cesta II“ bude obnovena s menšími 

náklady, protoţe na svém konci navazuje na další cyklistickou trasu, bude tedy slouţit 

pouze pro cyklisty a pro pěší. 

 

 

                                                
19

 Viz: Příloha č. 2 
20 Viz: Příloha č. 2 
21 Vyčíslení nákladů je předběţné, proto je nutné počítat s případnými změnami, ale rozpočet by měl 
odpovídat, alespoň k vybudování nové cyklostezky a k rekonstrukci stávajících cest.  
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8 Financování projektu a vývoj rozpočtu města 

8.1 SWOT analýza města Humpolec 

 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

 Existence velkých firem                     

a průmyslové zóny 

 Odchod mladých lidí z města          

do větších měst 

 Vysoká úroveň základních škol  Vysoký průměrný věk obyvatel 

 Historická a kulturní tradice města 

(hrad Orlík, Zlatá podkova, …) 

 Nedostatek míst pro rekreaci 

obyvatel ve městě (omezený rozvoj 

zeleně, parků, …) 

 Zkušenosti se získáváním dotací z EU 

na podporu a rozvoj města 

 Klesající rozpočet města (oproti 

předchozím letům) 

 Poloha města v rámci ČR (Vysočina) 

a blízkosti dálnice D1 

 Špatný technický stav místních 

komunikací 

 Snadná dostupnost obyvatel              

do větších měst (Brno, Praha) 

 Špatný stav autobusového                 

a vlakového nádraţí 

 Dobré finanční zdraví města 

 Špatná (nedostatečná) údrţba 

komunikací a chodníků v zimním 

období 

 Velké mnoţství a moţností             

pro ubytování turistů 
 Nedostatek parkovacích míst 

 Sniţování výdajů na velké investice 

(pomoc z EU) 

 

 Nedostatečné informace při návštěvě 

města (zavřené informační středisko 

o víkendech, případně najímání 

nekvalifikovaných pracovníků) 

 Udrţování běţeckých tratí a 

informovanost o jejich údrţbě 
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Příležitosti (O) Ohrožení (T) 

 Zlepšení ţivotních podmínek          

pro ţivot obyvatel 

 Odchod vzdělaných lidí z města      

do větších měst 

 Veřejně prospěšné práce 

 Zvyšující se kriminalita                     

a vandalismu v důsledku najímání 

levné pracovní síly  

 Rozvoj sportovních a kulturních 

aktivit 
 Nedostatek nebo odchod lékařů 

 Budování nových cyklotras                 

a naučných stezek pro obyvatele        

a turisty 

 Zrušení lékařské první pomoci 

 Podpora města při výstavbě nových 

bytových jednotek 

 Nárůst počtu dopravních prostředky 

(nedostatek parkovacích míst) 

 Vyuţívání podpory z programů 

Evropské unie 

 Nedostatečná dostupnost                  

do příměstských vesnic  

 Město se stalo v roce 2008 „Českým 

městem pro byznys“ 

 Sniţování počtu dětí v základních 

školách v důsledku odchodu 

mladých lidí 

 Dodrţování podmínek pro 

poskytování dotací z EU 

 

 

 

 

 Regenerace sídlišť 
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8.2 Rozpočet města Humpolec 

Dříve neţ se budu podrobněji zabývat financováním dotace z EU, je nutno         

se zabývat rozpočtem města Humpolec. A to hlavně z toho důvodu, ţe dotace z EU 

nejsou poskytovány v celé výši hodnoty projektu. Proto si musí město i přes veškerou 

pomoc Evropské unie a státního rozpočtu vyčlenit vlastní finanční prostředky. Tyto 

finance musí být však také mnohem vyšší neţ je rozdíl mezi poskytnutou dotací z EU    

a hodnotou projektu, protoţe dotace je poskytována zpětně (tzn. po provedení projektu) 

případně je poskytována průběţně (dochází k tzv. profinancování).   

 

8.2.1 Vývoj rozpočtů města Humpolec 2006 - 2009 

V následující tabulce jsou vyčísleny příjmy a výdaje rozpočtu města 

v jednotlivých letech. Mohu zde porovnat, jak se plánovaný rozpočet města měnil 

v průběhu roku a jaká byla nakonec skutečnost hospodaření města.  

Rok Položka 
Plánovaný rozpočet 

(v tis. Kč) 

Upravený rozpočet 

(v tis. Kč) 

Skutečnost k 31.12.20xx 

(v tis. Kč) 

2006 

Příjmy 185 872,40 274 708,10 274 339,10 

Výdaje 195 255,00 290 291,40 280 851,40 

Financování
22

     9 382,60  15 583,30    6 512,30 

2007 

Příjmy 199 750,60 215 699,20 226 657,30 

Výdaje 204 100,60 223 789,60 204 250,50 

Financování     4 350,00     8 090,40  -22 406,80 

2008 

Příjmy 222 645,00 241 269,60 240 732,70 

Výdaje 246 224,60 278 652,00 266 481,80 

Financování    23 579,60    37 382,40   25 749,10 

2009 

Příjmy 251 831,10 252 133,46 251 875,00 

Výdaje 257 799,10 246 183,89 247 769,80 

Financování     5 968,00     5 949,57     4 105,20 

Tabulka 6: Vývoj rozpočtu města Humpolec 2006-2009  

       (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje:  Rozpočet města Humpolec) 

 

                                                
22 Rozpočet města obsahuje poloţky, které nejsou příjmy a výdaji ve smyslu rozpočtové skladby, tyto 

jsou zahrnuty právě v této skupině. 
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Nejvyšší výdaje byly na konci roku 2006 a naopak nejniţší v roce následujícím, 

tedy 2007. Stejně tak tomu bylo i v oblasti příjmů. V případě příjmů byl tento výkyv 

zapříčiněn získáním dotací, zvýšení příjmů v oblasti kapitálových příjmů a přesunem 

jednotlivých poloţek v rozpočtu. Následující graf znázorňuje přehledněji právě tyto 

odchylky ve srovnání s následujícími roky. 

 

Graf 4: Vývoj skutečných příjmů a výdajů 2006 – 2009  
      (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 

 

 

Výdaje se v roce 2008 vyšplhaly poměrně vysoko (vzhledem k roku 2007)         

a v roce 2009 opět klesly. Příjmy se jiţ od roku 2007, kdy byl největší propad, 

vyznačují postupným růstem, nikoliv výraznými skoky jako výdaje. 
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8.2.2 Předběžný vývoj rozpočtu města v letech 2010 - 2012 

Na základě vývoje rozpočtu z minulých let jsem stanovila vývoj rozpočtu města 

aţ do roku 2012. 

 

Rok Položka 
Plánovaný rozpočet 

(v tis. Kč) 

Upravený rozpočet 

 (v tis. Kč) 

Skutečnost k 31.12.20xx 

(v tis. Kč) 

2010 

Příjmy 200 380,80 248 020,68 248 401,03 

Výdaje 209 629,80 263 320,38 249 838,38 

Financování     9 249,00  15 299,71     1 437,35 

2011 

Příjmy 212 095,98 246 366,21 248 853,28 

Výdaje 222 601,82 260 447,45 262 943,32 

Financování  10 505,84   14 081,24  14 090,04 

2012 

Příjmy 221 227,26 227 883,81 230 883,81 

Výdaje 222 499,64 229 384,47 232 385,45 

Financování     1 272,38     1 300,66     1 501,64 

Tabulka 7: Předběžný vývoj rozpočtu města Humpolec 2010 – 2012  
      (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 

 

Plánovaný rozpočet pro rok 2010 byl schválen 3. 2. 2010. Z toho důvodu jsou 

výsledky příjmů a výdajů „pevně stanoveny“. Vývoj v průběhu roku 2010                         

a v následujících letech je stanoven podle vývoje rozpočtových příjmů a výdajů 

z předchozích let.  

        Graf 5: Předpokládaný vývoj příjmů a výdajů 2010 – 2012  
        (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 
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Nejvyšší vzestup příjmů a výdajů očekává město v roce 2011. Důvodem             

je plánovaný prodej některých nemovitostí občanům a získání poţadovaných dotací. 

Výdaje také v roce 2011 vzrostou, právě z důvodu financování projektů. 

 

 Graf 6: Vývoj příjmů a výdajů v letech 2006 – 2012  
 (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 
 

 

Předpokládaný zisk resp. ztráta města Humpolec 

 

Ačkoliv je rozpočet města Humpolce stanovený vţdy jako vyrovnaný, i přesto 

vzniká hospodářský výsledek.  

Na začátku nového roku (převáţně na začátku února) je schválen rozpočet, který 

se však v průběhu roku mění a vzniká tzv. „upravený rozpočet“. Na konci roku je však 

jiţ vykazován skutečný vývoj příjmů a výdajů. V této situaci jiţ vzniká „skutečný 

rozpočet“, na základě kterého je moţné vyjádřit tzv. hospodářský výsledek. 
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Rok Položky 
Plánovaný rozpočet 

(v tis. Kč) 

Skutečnost k 31.12.20xx 

(v tis. Kč) 

Hospodářský 

výsledek
23

 

2010 

Příjmy 200 380,80 248 401,03  

Výdaje 209 629,80 249 838,38  

Financování     9 249,00     1 437,35 7 811,65 

2011 

Příjmy 212 095,98 248 853,28  

Výdaje 222 601,82 262 943,32  

Financování  10 505,84  14 090,04 -3 584,20 

2012 

Příjmy 221 227,26 230 883,81  

Výdaje 222 499,64 232 385,45  

Financování     1 272,38     1 501,64  -229,26 

Tabulka 8: Vyčíslení předpokládaného hospodářského výsledku města Humpolec  
       (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 

 

Tento rok by mělo město přibliţně vykazovat zisk ve výši 7 811, 65 tis. Kč. 

Nejvyšší část těchto peněţních prostředků by však mohla být pouţita na financování 

první etapy projektu, tedy rekonstrukce stávajících cest.  

Nelze však vyuţít všechny prostředky, protoţe město předpokládá revitalizaci 

sídliště Stromovka a dále chce pokračovat v obnově fasád domů v centru města. Stejně 

tak je potřebné ponechat rezervu finančních prostředků pro případ nečekaných výdajů          

a pro financování předpokládané ztráty v dalších letech. 

 

8.3 Alternativy financování projektu a výběr vhodné varianty 

Moţností jak financovat projekt je několik, avšak ne všechny jsou pro město 

Humpolec přijatelné.  

 

Alternativa 1: První alternativou je, ţe město můţe financovat celý projekt. Tato 

moţnost však absolutně nepřipadá v úvahu, neboť Humpolec nedisponuje tak vysokými 

vlastními peněţními prostředky. Ke konci roku by měly finance být k dispozici,          

ale jedná se o finanční prostředky, které budou získány z prodeje nemovitostí a ty chce 

město vyuţít pro další revitalizace sídlišť a obnovy fasád v centru města. 

                                                
23 Rozdíl mezi skutečným rozpočtem a plánovaným rozpočtem. 
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Alternativa 2: Další moţností je, ţe si město vezme úvěr od banky. Tato moţnost můţe 

připadat v úvahu, ale město na ni nechce přistoupit z hlediska vyššího zadluţení          

na základě poskytnutého úvěru a v případě ţádostí o další dotace by výsledky analýz 

dluhové sluţby „nevypadaly dobře“. Navíc by se jednalo o částku přes 7 000 tis. Kč       

a tím navýšení výdajů v oblasti placení úroků. 

 

Alternativa 3: Třetí alternativou je kombinace zmiňovaných moţností. Při této variantě 

by město muselo uvolňovat postupně vlastní finanční prostředky. Alternativa 3 není 

zcela vyloučena, neboť je moţné ji dále zkombinovat s následující moţností. 

 

Alternativa 4: Čtvrtou a zároveň poslední moţností je financování pomocí dotací z EU. 

Konkrétně ROP Jihovýchod. Evropská unie a státní rozpočet však neposkytnou celou 

částku, proto je nutné, aby se město částečně podílelo na financování projektu. Tím      

se dostáváme částečně k financování ze všech tří jiţ zmiňovaných variant. 

 

 

Výběr vhodné alternativy financování 

 

Na základě provedené SWOT analýzy, konkrétně v oblasti příleţitostí,             

kde je zmíněno, ţe město Humpolec má zkušenosti s ţádostí o dotace z EU. Stejně      

tak v oblasti silných stránek, kde se město vyznačuje dobrý finančním zdravím              

a podporou budování a oprav nových cyklostezek, mohu říci, ţe nejvhodnějším             

a nejpřijatelnějším způsobem financování daného projektu bude vyuţití pomoci formou 

dotací z Evropské unie. Jednalo by se konkrétně:  

 Alternativa 4 

  Prioritní osa 2 – Rozvoj cestovního ruchu 

    2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

Hlavním důvodem (kromě financí) je to, jak jsem se zmiňovala, ţe město 

Humpolec má jiţ dlouholeté zkušenosti se získáváním dotací z Evropské unie.                

Na základě těchto znalostí, mi byla poskytnuta informace týkající se nejvíce 

pravděpodobné výše dotace na projekt. 
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8.4 Analýza vybrané varianty financování 

Vybranou alternativou pro financování projektu k vybudování odpočinkové 

zóny je jiţ zmiňovaná finanční pomoc z Evropské unie a státního rozpočtu. 

Jelikoţ příjemce podpory bude obec a jedná se o projekt nezakládající veřejnou 

podporu, můţe být městu Humpolec poskytnuta dotace aţ do výše 92,5 % hodnoty 

projektu.  

Město má jiţ bohaté zkušenosti se získáváním a ţádáním o dotace, a tak            

po konzultaci s regionálním rozvojem města, mohu říci, ţe je téměř jisté, ţe městu       

by byla poskytnuta dotace ve výši 85 % hodnoty projektu. To znamená, ţe 77,5 % 

částky přispěje Evropská unie a ze 7,5 % státní rozpočet. Zbylých 15 % bude financovat 

město Humpolec. Veškeré tyto údaje jsou vyjádřeny v následující tabulce i s přepočtem 

na tisíce Kč. 

 

 

Prioritní osa 2: 

Rozvoj cestovního 

ruchu 

Evropská 

unie 

Státní 

rozpočet 
CELKEM 

Vlastní 

prostředky 

Pravděpodobnost 

získání dotace 

Max. možná výše 

dotace (v %) 
85 7,5 92,5 7,5 

Velmi nízká 
Max. možná výše 

dotace (v tis. Kč) 
6 082, 6 536,7 6 619,3 536,7 

Skutečný výše 

dotace (v %) 
77,5 7,5 85 15 

Velmi vysoká 
Skutečná výše 

dotace (v tis. Kč) 
5 545,9 536,7 6 082,6 1 073,4 

Skutečný výše 

dotace (v %) 
55 7,5 62,5 37,5 

Vysoká 
Skutečná výše 

dotace (v tis. Kč) 
3 936,2 536,7 4 472,5 2 683,5 

Tabulka 9: Výše možných přidělených dotací  
      (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Konzultace s Městským úřadem Humpolec) 
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8.4.1 Financování při získání dotace v maximální výši 

Při této variantě předpokládáme, ţe město Humpolec získá maximální moţnou 

výši dotace. V tomto případě by se jednalo aţ o 92,5 % celkových nákladů projektů, 

tedy 6 619,3 tis. Kč, kdy by město muselo vyčlenit „pouze“ 536,7 tis. Kč.  

Při předpokládaném zisku 7 811, 65 tis. Kč nebude problém, tuto částku 

poskytnou. Největším problémem bude profinancovat první etapu projektu, do doby 

 neţ město získá první část dotace. 

 

Harmonogram žádostí o dotace 

 

Pořadí žádosti o platbu Částka (v tis. Kč) Datum 

1. Žádost o platbu 2 000 07/2010 

2. Žádost o platbu 3 000 12/2010 

3. Žádost o platbu    1 619,3 06/2011 

CELKEM     6 619,3  

 

 

V rámci plánu výzev ROP JV na rok 2010 je pro Rozvoj infrastruktury            

pro cestovní ruch od července 2010 vyčleněno 200 – 300 mil. Kč. Proto je vhodné ještě 

v tomto roce zaţádat o dotace z tohoto programu. 

Nejvyšší poloţkou je vybudování nové cyklostezky a rekonstrukce stávajících 

cest. Rekonstrukce by začala jiţ letos v červenci, kdy by zároveň došlo k 1. ţádosti       

o dotaci ve výši 2 000 tis. Kč. 

 

8.4.2 Financování při získání dotace v nejpravděpodobnější výši 

Dle zjištění na regionálním rozvoji města Humpolce je nanejvíc pravděpodobné 

získání dotace ve výši 85%. V této výši jsou zahrnuty jak „evropské peníze“ (77,5%) 

tak peníze se státního rozpočtu (7,5%). V tomto případě by město Humpolec muselo 

zafinancovat 15%, tj. 1 074 tis. Kč. Tato částka je jiţ dvojnásobná oproti první 

moţnosti, ale pravděpodobností získání této výše dotace je podstatně vyšší. 

Stejně jako v prvním případě by bylo moţné čerpat z rozpočtu města Humpolec 

celou částku 1 074 tis. Kč. Při této moţnosti by však došlo k rozdílné ţádosti o dotace. 
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Harmonogram žádostí o dotace 

  

Pořadí žádosti o platbu Částka (v tis. Kč) Datum 

1. Žádost o platbu 2 500 07/2010 

2. Žádost o platbu 2 000 12/2010 

3. Žádost o platbu    1 582,6 06/2011 

CELKEM     6 082,6  

 

 

Aby došlo k vhodnému financování projektu, stejně jako v prvním případě, 

město by zaţádalo v první ţádosti platbu o 500 tis. Kč více. Je to především z důvodu, 

ţe při této variantě financování musí Humpolec poskytnout z vlastních prostředků právě 

asi o 500 tis. Kč více.  

Stejně jako v prvním případě, kdy pravděpodobnost získání dotace je mnohem 

menší, by město Humpolec čerpalo dotaci z Rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch jiţ 

v měsíci červenci 2010, kdy je zahájen plán výzev pro tento operační program. 

Ukončení plánu výzev ROP JV je k 30. září 2010, proto je důleţité vyuţít této 

příleţitosti a zaţádat o dotaci co nejdříve. 

 

8.4.3 Financování při získání dotace v nejnižší výši 

Přestoţe je nejvíce pravděpodobná jiţ zmiňovaná dotace ve výši 85%, je i přes 

tuto jistotu nutné počítat s niţší dotací.  

V tomto případě by město získalo dotaci ve výši 62,5 %. To znamená,                   

ţe od Evropské unie a ze státního rozpočtu by Humpolec získal 4472,5 tis. Kč.             

A zbylou část 37,5 % ve výši 2 683,5 tis. Kč musí financovat z vlastních prostředků 

města. 
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Harmonogram žádostí o dotace 

Pořadí žádosti o platbu Částka (v tis. Kč) Datum 

1. Žádost o platbu 3 000 07/2010 

2. Žádost o platbu 1 000 12/2010 

3. Žádost o platbu       472,5    06/2011 

CELKEM   4 472,5      

 

Při této variantě financování jsou potřebné mnohem vyšší vlastní prostředky. 

V případě, ţe by se nevyskytly nepředpokládané výdaje, lze při financování také pouţít 

předpokládaný zisk z roku 2010. Stejně tak by muselo město pouţít prostředky           

pro financování první části projektu. 

Tato varianta je mnohem více náročná na drţení vlastních prostředků. Bohuţel 

musíme při financování počítat i s touto variantou navzdory současné ekonomické 

situaci. 

V tomto případě by bylo vhodné, aby Humpolec měl stanovenou „rezervu“ 

v případě, ţe nedostane nejvíce předpokládanou výši dotace.  

 

8.5 Porovnání výše žádostí o platby 

V následujícím grafu máme moţnost porovnat, jak se liší částky plateb 

v jednotlivých variantách financování. 

Při vyuţití první varianty je první ţádost o platbu niţší, ale oproti tomu se zase 

navýší částka v druhé ţádosti o platbu. Při ostatních variantách (č. 2 a č. 3) je tomu 

naopak. První ţádost o dotaci je vyšší, aby se městu navrátily v nebliţším čase prvotní 

prostředky, které jsou vyšší z důvodu poskytnutí niţší dotace z EU a státního rozpočtu. 

 Nejméně finančně náročné jsou poslední platby, které slouţí k dofinancování 

„ne tak finančně náročného“ mobiliáře (např. lavičky, stojany na kola, informační 

tabule, odpadkové koše, aj.). 
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Graf 7: Porovnání výše žádostí o platby  
   (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Konzultace s Městským úřadem Humpolec) 

 

Zpracováním předchozích údajů vychází pro město Humpolec nejlépe 

samozřejmě varianta, kdy by městu byla poskytnuta dotace v maximální výši                 

a vynaloţení vlastních prostředků, by bylo také minimální. 

Jelikoţ nejvíce pravděpodobná vychází varianta č. 2, bude nutné vyčlenit více 

prostředků pro financování první etapy projektu, stejně tak i částku dorovnávající 

hodnotu celkového projektu (1 073,4 tis. Kč). 
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8.6 Harmonogram vybudování odpočinkové zóny 

Diagram znázorňuje, kolik měsíců by přibliţně trval celý projekt, vybudování 

odpočinkové zóny. 

Nejvíce času zabírá vyřizování stavebního řízení (leden 2010 aţ červenec 2010) 

a především majetkoprávní vypořádání (leden 2010 aţ červen 2010). Další časově 

náročné je vybudování nové cyklostezky a obnova cest. 

 

Graf 8: Harmonogram vybudování odpočinkové zóny  
   (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Konzultace s Městským úřadem Humpolec) 

 

 

Jelikoţ město jiţ počítalo (v minulosti) okolí rybníka upravit, proto                    

se majetkoprávní vypořádání a stavební řízení, v současné době vyřizují, proto mohu 

tyto údaje zahrnout do harmonogramu jiţ v začátku roku 2010. Hlavní důvodem 

k vyřízení těchto podkladů je především ta skutečnost, aby při rozhodnutí města            

o vybudování zóny nedocházelo  ke zbytečnému prodluţování a oddalování výstavby. 
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9 Analýza rozpočtu města při získání dotace 

v nejpravděpodobnější výši 

V předcházející části práce jsou uvedeny moţnosti, jak financovat daný projekt. 

V jednotlivých moţnostech je počítáno s předpokládaným ziskem města, který by měl 

slouţit k zafinancování první etapy projektu (poté jiţ bude postupně profinancováváno 

ze zdrojů EU).  

Bohuţel vše není tak jednoduché. Proto je nutné se zaměřit na podrobnější 

analýzu rozpočtu města. Tedy konkrétně, jestli bude město schopnost financovat první 

etapu projektu jiţ v měsících červenci a srpnu, kdy bude zároveň ţádat o dotace z EU. 

V tomto případě nebude mít jistě město potřebné peníze (zisk), se kterým počítáme      

na konci roku 2010 (7 811, 65 tis. Kč). 

 

9.1 Rozpočet v roce 2010 (bez zahrnutí projektu)  

Ve výše zmiňovaném rozboru je nejvýhodnější počítat s poskytnutou dotací 

v max. výši 85 %. Na základě „přílohy 3“ vznikl následující graf, ve kterém je moţné 

určit, v jakém měsíci budou přicházet platby a naopak, ve kterém budou odcházet platby 

a v jaké výši. 

 

Graf 9: Plánované příjmy a výdaje v roce 2010 bez zahrnutí projektu  
              (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 
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Jedinými měsíci, kde příjmy přesáhnou výdaje je měsíc leden (o 4 246,27 tis. 

Kč), červen (o 720,51 tis. Kč), dalším je září (o 740,51 tis. Kč), listopad (671,69 tis. Kč) 

a posledním je prosinec, kde je rozdíl největší (5 347,51 tis. Kč). 

 

9.2 Rozpočet v roce 2010 (se zahrnutím projektu)  

Aţ do této doby jsem vyjadřovala plán rozpočtu města, aniţ bych zahrnula         

do výdajů (resp. příjmů) města projekt na vybudování odpočinkové zóny – Hadina. 

V následujícím grafu je zobrazeno, jak právě tento projekt do rozpočtu města zasáhne. 

Graf 10: Plánované příjmy a výdaje v roce 2010 se zahrnutím projektu  
  (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 

 

 

Při porovnání s předcházejícím grafem je moţné vidět navýšení výdajů v měsíci 

červnu, kdy by došlo k prvnímu financování projektu (rekonstrukce cest I. a II.
24

). 

Výdaje se navýší o 2 460,4 tis. Kč. Naopak příjmy v měsíci září vzrostou o 2 500 tis. 

Kč, protoţe předpokládáme, ţe bude poskytnuta první část dotace, o kterou jsme 

zaţádali v měsíci červenci. 

Jiţ v měsíci červnu by se mohl vyskytnout problémy s nedostatkem prostředků 

pro financování projektu. Kdyţ budu předpokládat, ţe celý „zisk“ z příjmů, který vznikl 

                                                
24 Viz: str. 79 
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v měsíci lednu a červnu (tj. celkem 4 246,27 tis. Kč) město pouţije právě                     

na financování odpočinkové zóny, nebude problém první etapy financovat. 

 Jelikoţ má však město s přesahujícími příjmy od začátku roku jiné plány, 

nemohu předpokládat, ţe všechny finance vyuţije právě na financování odpočinkové 

zóny. 

 

9.2.1 Návrhy na řešení problému 

 

 Celý projekt je finančně náročný a město Humpolec jako ţadatel musí prokázat, 

ţe má vlastní finanční prostředky alespoň na 1. a 2. etapu realizace, dříve neţ podá 

ţádost o dotaci
25

. To znamená mít k dispozici cca 4 500 tis. Kč.  Jak jsem se jiţ 

zmiňovala, město by disponovalo s financemi na financování alespoň prvních etap 

projektu, ale nehodlá na tento projekt poskytnout veškeré finanční prostředky. Musí     

si ponechat rezervu při neočekávaných situací a také má v plánu pokračovat v obnově 

historické části města (příspěvky na fasády) či začít s revitalizací sídliště Stromovka. 

V tomto případě nebudeme počítat s počátečným „ziskem“ z ledna 2010. 

 Dle získaných informací Humpolec má zavedený účet u Komerční banky. 

Z tohoto důvodu jsem si zjistila, jaké by byly moţnosti pro získání hotovosti právě        

u této banky. 

 

Varianta 1 

 Komerční banka poskytuje městům, obcím, svazkům měst a obcím, krajům,      

aj. úvěry na financování projektů s podporou strukturálních fondů. Tento program        

se nazývá, Ponte II. Program Ponte II nabízí dva typy úvěrů: 

 úvěr na předfinancování grantu EU  

 standardní úvěr na spolufinancování projektu.
26

 

 

 V našem případě by se jednalo o úvěr na předfinancování grantu EU. Tento úvěr 

je krátkodobý aţ střednědobý splatný z přijaté dotace a pomáhá řešit časový nesoulad 

mezi výdaji na projekt a vyplacením samotné dotace. 

                                                
25 Musí dojít také k částečné etapě prací, aby došlo k uvolnění dotace. 
26 Zdroj: www.kb.cz 
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Výhody programu PONTE II 

 nabídka produktů odpovídá potřebám ţadatelů o dotaci  

 časová a věcná provázanost činností KB a státních institucí  

 řeší časový nesoulad mezi hrazením výdajů a čerpáním dotací
27

 

 

 Aby město Humpolec získalo úvěr tohoto programu, musí spolu s ţádostí o úvěr 

poskytnout Komerční bance podklady, které ţadatel předkládá spolu s ţádostí                

o poskytnutí dotace. 

 Jelikoţ město němá ţádné problémy právě se zmiňovanou bankou, 

předpokládám, ţe nebudou ţádné problémy týkající se poskytnutí úvěru městu. 

 

1. Možnost čerpání úvěru 

 Při ţádosti o samotný úvěr by se jednalo o částku cca 4 500 tis. Kč, která bude 

částečně splacen hned v září (říjnu), kdy by město obdrţelo zmiňovanou část platby 

z EU (2 500 tis. Kč), další bude splacena z předpokládaného zisku, který by měl dle 

předpokládaného vývoje rozpočtu vzniknout na konci roku 2010 (zbývajících 2 000 tis. 

Kč), tedy v prosinci 2010 (příp. lednu 2011). 

 V následujícím grafu jsou vyjádřeny zmiňované příjmy, výdaje a také navýšení 

příjmů v měsíci červnu díky poskytnutému úvěru a v září poskytnuté dotaci. V měsíci 

září je však stejně tak patrné navýšení výdajů vzhledem ke splacení části úvěru. A stejně 

   tak tomu je i v prosinci téhoţ roku. 

 Tato varianta se můţe zdát jako výhodná, ale mohla by značně zatíţit rozpočet 

z hlediska placení úroků. První tři měsíce (od června do září) by se platil úrok 

z připsané částky 4 500 tis. Kč a další období (od října do prosince) se jedná o úrok 

z 2 000 tis. Kč. 

 

                                                
27 Zdroj: www.kb.cz 
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   Graf 11: Plánované příjmy a výdaje v roce 2010 při čerpání úvěru 1. způsobem  
     (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 

 

 

2. Možnost čerpání úvěru 

 Nejvýhodnější čerpání úvěru by však bylo, kdyby si město vypůjčilo stejně jako 

v prvním případě 4 500 tis. Kč, aby mohlo prokázat, ţe má na financování alespoň 

prvních dvou etap projektu.  

 V červnu by byl schválen úvěr pro město a splnily by se tak podmínky            

pro podání ţádostí o dotaci z EU. Prostředky z úvěru se vyuţijí pro první stavební práce 

projektu. Z celkového úvěru 4 500 tis. Kč bude v roce 2010 nutné vyuţít 2 500 tis. Kč, 

zbylou část úvěru ponecháme na revolvingovém účtu. V září 2010 dojde k prvnímu 

vyplacení dotace z EU ve výši 2 500 tis. Kč. Tato částka bude vyuţita ke splacení 

částky, která byla vyčerpána z úvěru v letních měsících. Splacením částky z poskytnuté 

dotace vlastně splatíme čerpanou část úvěru a pro další financování jej potřebovat 

nebudeme. 2. moţnost čerpání se zdá být nejvýhodnější i z hlediska finančního, neboť 

 se bude platit úrok pouze z čerpané částky (tedy z 2 500 tis. Kč).  

 V této variantě šlo pouze o to, aby město prokázalo, ţe má finanční prostředky 

potřebné k poskytnutí dotace z EU. 
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 Graf 12: Plánované příjmy a výdaje v roce 2010 při čerpání úvěru 2. způsobem  
     (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 

 

 

 Při vyuţití této varianty čerpání úvěru se aţ v červenci
28

 promítne do příjmů 

2 500 tis. Kč, kdy město vyuţije úvěr pouze v této výši (nikoliv v plné, jako při první 

variantě). O stejnou částku se navýší také v červenci výdaje, protoţe dojde                   

jiţ k rekonstrukci stávajících cest. Měsíc září se bude vyvíjet stejně. To znamená,         

ţe dojde k navýšení příjmů v důsledku připsání první části dotace a zároveň k navýšení 

výdajů, kdy bude dotace pouţita na splacení úvěru. 

 

Varianta 2 

 Podle podrobného analyzování rozpočtu města Humpolec můţe být další 

moţností, jak získat příjmy pro první dvě etapy financování přesunutí (do dalších let)   

či případné vyloučení výdajů, které není nutné tento rok financovat.  

 Mezi takového výdaje města můţe patřit především zateplení bytových domů. 

V případě vyloučení těchto nákladů (příp. přesun do dalších let) město Humpolec 

vyčlení 3 000 tis. Kč navíc. Při začlenění 720,51 tis. Kč, které bude pouţito               

z jiţ zmiňovaného „zisku“ z měsíce červen, stále chybí cca 800 tis. Kč. Kompostárna 

organického odpadu je stále ve výstavbě a pro rok 2010 je naplánováno na její výstavbu 

7 500 tis. Kč, které budou pouţity aţ po provedení celkové akce. Z tohoto důvodu       

                                                
28 V tomto případě nedojde jiţ v červnu, protoţe v tomto měsíci banka schválí úvěr. Město jej začne 
čerpat aţ v červenci. 
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by bylo moţné část vyčlenění financí pouţít právě na projekt Hadina. Finance by byly 

navráceny ke konci roku 2010 (ze zisku), případně větší část jiţ v září 2010,              

kdy se předpokládá „zisk“ 740, 51 tis. Kč a další pak v listopadu (671,69 tis. Kč). 

 

9.2.2 Porovnání variant financování projektu v roce 2010 

Vyjádření „sloţitosti“ a průběhu splácení financování projektu jednotlivými 

variantami, je uvedeno v následující tabulce. 

 
Financování první části projektu (rekonstrukce stávajících cest) 

Varianta – Úvěr 1. možnost Varianta – Úvěr 2. možnost 
Varianta – Omezení výdajů z 

rozpočtu 

4 500 tis. Kč Splacení 4 500 tis. Kč Splacení 4 500 tis. Kč Splacení 

Vyplacení 1. ţádosti 

o dotaci (září 2010 
2 500 

Vyplacení 1. 

ţádosti o dotaci 

(září 2010) = 

splacení úvěru 

2 500 
Zateplení 

bytových jednotek 
3 000 

Doplacení ze „zisku“ 

na konci roku 2010 
2 000 

x 

„zisk“ za měsíc 

červen 
        720, 51 

x 
Kompostárna 

organických látek 
        779, 49 

CELKEM 4 500 CELKEM 2 500 CELKEM      4 500 

x x 
„zisk“ září 2010         740, 51 

„zisk“ listopad 

2010 
        38,98 

 

V předcházející tabulce jsem shrnula údaje o jednotlivých moţnostech 

financování první části projektu. Pokud by se město rozhodlo pro čerpání úvěru, 

vznikají zde dvě moţnosti jeho čerpání. První moţnost umoţňuje připsání celkové 

částky 4 500 tis. Kč na účet města a tuto částku postupně splácet (část z dotace, část ze 

zisku na konci roku). Druhá je taková, ţe zaţádá o výši 4 500 tis. Kč, ale bude čerpat 

pouze 2 500 tis. Kč, které v měsíci září splatí z připsané dotace. Pokud by se město 

rozhodlo pro financování pomocí úvěru od Komerční banky, došlo by k jeho splacení 

na konci roku 2010 při jakékoliv variantě. 

V případě financování pomocí „vyčlenění“ či „omezení“ některých plánovaných 

výdajů rozpočtu by taktéţ došlo k dorovnání na konci roku 2010, ale průběh by byl 

mnohem sloţitější. Na základě odsunutí (do dalších let) zateplení bytových jednotek 

bude k dispozici 3 000 tis. Kč, k této částce by se přičetl „zisk“ za měsíc červen                  

a k potřebné částce 4 500 tis. Kč by zbývalo přesně 779,49 tis. Kč. Potřebné finance 
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bychom získaly z vyčleněných prostředků na stále budovanou kompostárnu 

organických odpadů. V tomto případě by se město muselo spolehnout na „zisk“           

za měsíc září 2010, z něhoţ by se splatila část finančních prostředků, které byly 

„vypůjčeny“ z plánovaného rozpočtu na budovanou kompostárnu organických látek. 

Zbytek tj. 38, 98 tis. Kč by bylo splaceno také z předpokládaného zisku na konci 

listopadu 2010. 

V tomto případě není moc jednoznačné, pro kterou variantu je vhodnější            

se rozhodnout. Pokud bude chtít vedení města ponechat „zisky“ z jednotlivých měsíců 

na jiné účely neţ je vybudování odpočinkové zóny, tak nezbude nic jiného, neţ vyuţít 

úvěru. Kde bych se více přikláněla k čerpání úvěru při 2. moţnosti. Jestliţe však 

přistoupí naopak k čerpání těchto „zisků“, následně bude výhodnější varianta 2,         

kde bude ovšem nutné oddálit (příp. zrušit) zateplení bytových jednotek. Velkou 

výhodou u 2. varianty je také navrácení „půjčených“ prostředků, vyčleněných              

na kompostárnu organického odpadu, ve výši pouhých 38, 98 tis. Kč z „listopadového 

zisku“.   

 

9.3 Rozpočet v roce 2011 (bez zahrnutí projektu)  

Financování v roce 2011 by mělo být jiţ jednodušší. Proto, aby byla městu 

poskytnuta dotace, bylo zapotřebí prokázání dostatečné výše finančních prostředků 

(alespoň na 1. a 2. etapu projektu). To se jiţ stalo v roce 2010, kdy město má moţnost 

vyuţít úvěru od Komerční banky nebo „omezit“ určité výdaje v plánovaném rozpočtu. 

Ať uţ by se vyuţila jakékoliv varianta, na konci roku 2010 bude všech splaceno. 
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  Graf 13: Plánované příjmy a výdaje v roce 2011 bez zahrnutí projektu  
    (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 

 

Začátek roku 2011 se bude vyznačovat (stejně jak rok 2010) „ziskem“ za měsíc 

leden. Tento rok by se mělo jednat o 4 509, 03 tis. Kč. Ale i v tomto roce chce město 

pokračovat v revitalizaci sídliště Stromovka, jehoţ náklady se mohou vyšplhat             

aţ k hodnotě 14 mil. Kč. Proto musíme vystačit s předpokládaným ziskem z loňského 

roku, který by měl být ve výši 5 308,53 tis. Kč. 

9.4 Rozpočet v roce 2011 (se zahrnutím projektu)  

V prosinci roku 2010 dojde k podání 2. ţádosti o dotaci ve výši 2 000 tis. Kč. 

Úřad regionální rady má měsíc na to, aby poslal poţadovanou část dotace na účet města. 

Proto předpokládám navýšení příjmů v lednu roku 2011, právě o 2 000 tis. Kč. 

 

   Graf 14: Plánované příjmy a výdaje v roce 2011 se zahrnutím projektu  
     (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 



63 

 

V dubnu tohoto roku dojde ke značnému navýšení výdajů, protoţe se jiţ začne 

pracovat na vybudování nové cyklostezky, jejíţ náklady by měly být 3 879 tis. Kč. 

V tuto dobu bude město disponovat jiţ získanou dotací z ledna a peněţními prostředky 

z úvěru, o který jsme v roce 2010 ţádali (2 000 tis. Kč).  

V červenci roku 2011 dojde k navýšení příjmů opět díky poslání poslední části 

dotace, která bude ve výši 1582,6 tis. Kč. V srpnu (září) dojde k posledním úpravám 

okolí rybníka, které by uţ měly být financovány z vlastních prostředků města               

(tj. 1 073,4 tis. Kč). 
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10 Analýza rozpočtu města při získání dotace v nejnižší výši 

 Varianta získání dotace v nejniţší výši, tj. max. 62,5 % hodnoty projektu,          

by znamenalo pro město Humpolec mnohem větší zátěţ při získávání vlastních 

finančních prostředků. Přesto, pokud by město stálo o vybudování nové odpočinkové 

zóny, muselo by se s tímto problémem vypořádat. 

Vývoj rozpočtu v roce 2010 bez zahrnutí projektu se bude vyvíjet stejně,        

jako je uvedeno v předcházející kapitole. Proto není nutné zahrnout do práce dvakrát 

tentýţ graf (viz: Graf 9
29

). 

 

10.1 Rozpočet v roce 2010 (se zahrnutím projektu)  

Stejně jako v první variantě musí mít město připraveny finanční prostředky      

pro financování první a druhé etapy, aby bylo vyhověno ţádosti o platbu. V tomto 

případě proběhne 1. ţádost také v červenci, ale jiţ ve výši 3 000 tis. Kč. 

 

Graf 15: Plánované příjmy a výdaje v roce 2010 se zahrnutím projektu  
   (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 

 

 

 

 

 

                                                
29 Plánované příjmy a výdaje v roce 2010 bez zahrnutí projektu, str. 54. 
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V červnu 2010 se předpokládá s navýšením výdajů o 2 460,4 tis. Kč                  

na rekonstrukci stávajících cest I. a II. V září téhoţ roku naopak k navýšení příjmů        

o poskytnutou dotaci ve výši 3 000 tis. Kč. Aby došlo k poskytnutí dotace, musí být jiţ 

některé práce budování uskutečněny a město mít vyčleněno 4 000 tis. Kč. 

Jelikoţ se při této variantě musí počítat s vyššími vlastními prostředky, je nutné, 

aby město Humpolec uvolnilo finanční prostředky ze „zisku“ z měsíce leden a červen. 

V tomto případě se můţe město rozhodnout pro plánovanou revitalizaci sídliště 

Stromovka (na kterou má vyčleněny finance) a projekt Hadina by se nemusel 

uskutečnit. I přesto se budu snaţit být optimistkou a budu věřit, ţe se projekt Hadina 

uskuteční. 

 

10.1.1 Návrhy na řešení problému 

 

Varianta 1 

 

I v případě, ţe by si vedení města stálo na svém (neuvolní prostředky 

z lednového „zisku“) nabízejí se pro získání prostředků opět dvě varianty (viz: str. 56). 

Při ţádání o úvěr by se jednalo o částku 4 000 tis. Kč, aby se pokryly první dvě etapy 

financování.  

 

1. možnost čerpání úvěru 

 Pokud by došlo k poskytnutí úvěru ve výši 4 000 tis. Kč, postup čerpání bude 

totoţný s čerpáním úvěru při variantě v nejpravděpodobnější výši (viz: str. 57). 

 V červenci budou příjmy navýšeny o částku 2 500 tis. Kč. Bude se jednat            

o částku, která bude čerpána ze schváleného úvěru. Stejně tak dojde k navýšení výdajů 

v souvislosti s budováním odpočinkové zóny. Zbylá část 1 500 tis. Kč bude uloţena na 

revolvingovém účtu a město zaplatí úroky z čerpané částky.  

 Vývoj příjmů a výdajů ovlivní stejná částka i v měsíci září, kdy dojde k připsání 

dotace
30

 a zároveň k čerpání (splacení úvěru). Tím dojde ke splacení celkového úvěru. 

 V tomto případě je však nutné zváţit, zda by nebylo vhodné ponechat úvěrový 

                                                
30 Ke splacení úvěru dojde pouze ve výši 2 500 tis. Kč. Tzn., ţe 500 tis. Kč se bude moci pouţít na další 
budování zóny. 
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účet „otevřený“ v případě potřeby dalších finančních prostředků. Pokud by došlo 

k situaci, kdy bude přidělena nízká dotace (max. 62,5 % hodnoty projektu) musí město 

vynaloţit značnou část vlastních prostředků, aby došlo k dobudování odpočinkové 

zóny. 

 

Graf 16: Plánované příjmy a výdaje v roce 2010 při čerpání úvěru 1. způsobem  
  (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 

 

 

2. možnost čerpání úvěru 

 

Pokud se město rozhodne pro získání úvěru v plné výši, tj. připsání celé částky 

 na účet města, bude jeho část uhrazena v září, při připsání dotace ve výši 3 000 tis. Kč. 

Zbývající část 1 000 tis. Kč v prosinci 2010. Jelikoţ musíme počítat s většími vlastními 

prostředky, bylo by vhodné úvěr splatit právě v prosinci a volné prostředky z měsíce 

září a listopadu vyuţít k vlastnímu financování (i přesto bude chybět 1 222,48 tis. Kč). 
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Varianta 2 

Druhá varianta nabízí přesunutí nebo zamítnutí některých plánovaných výdajů. 

Stejně jako v předchozí kapitole by bylo vhodné vyloučit případně přesunout                

(do dalších let) zateplení bytových jednotek, kde by se ušetřilo 3 000 tis. Kč. Zbylých 

1 000 tis. Kč vyčlením z prostředků předpokládaných na kompostárnu organického 

odpadu. V tomto případě nebudeme vyuţívat „zisku“ z měsíce června. Částka 720,51 

tis. Kč bude pouţita k financování projektu z vlastních prostředků
31

. V případě 

budování kompostárny organického odpadu budou finanční prostředky potřebné          

na konci roku 2010 případně začátku roku 2011, proto bude nutné 1 000 tis. Kč „vrátit“ 

zpět pro potřebu úhrady právě tohoto výdaje, z prosincového„zisku“ roku 2010. 

 

10.1.2 Porovnání variant financování v roce 2010 

 

Financování první části projektu (rekonstrukce stávajících cest) 

Varianta – Úvěr 1. možnost Varianta – Úvěr 2. možnost 
Varianta – Omezení výdajů z 

rozpočtu 

4 000 tis. Kč Splacení 4 000 tis. Kč Splacení 4 000 tis. Kč Splacení 

Vyplacení 1. ţádosti 

o dotaci (září 2010) 

= splacení úvěru 

3 000 
Vyplacení 1. ţádosti 

o dotaci (září 2010) 
3 000 

Zateplení bytových 

jednotek 
3 000 

x 
Doplacení ze „zisku“ 

na konci roku 2010 
1 000 

Kompostárna 

organických látek 
1 000 

CELKEM 3 000 CELKEM 4 000 CELKEM 4 000 

  
„zisk“ prosinec 2010 

– doplacení rozdílu 
1 000 

 

 

Při financování pomocí 1. moţnosti čerpání úvěru dojde ke splacení úvěru jiţ 

v září, vzhledem čerpané částce úvěru. V případě financování pomocí úvěru a zároveň 

2. moţnosti čerpání, bude tento dluh splacen ze „zisku“, který vznikne v prosinci 2010. 

Jedná se sice o niţší částku, oproti variantě s vyšší poskytnuto dotací, ale stále musíme 

mít na mysli potřebu vlastních finančních prostředků. 

Při variantě, kdy omezíme nebo přesuneme výdaje, dojde k získání prostředků 

tím, ţe odloţíme letošní zateplení bytových jednotek a 1 000 tis. Kč si „vypůjčíme“ 

                                                
31 Pokud vyuţijeme „zisk“ červen a „zisk“ září vyčleníme tak 1 461,02 tis. Kč a na financování 
z vlastních prostředků bude zbývat 1 222,48 tis. Kč. 
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z prostředků vyčleněných na kompostárnu organického odpadu. Stejně tak bude muset 

být tato částka přesunuta z prosincového „zisku“ zpět do poloţky kompostárny 

organického odpadu. 

 

 

10.2 Rozpočet v roce 2011 (se zahrnutím projektu)  

Zobrazovat rozpočet pro rok 2011 bez zahrnutí projektu není nutné, protoţe       

je jiţ uveden v předcházející kapitole
32

. 

V prosinci roku 2010 dojde k podání ţádosti o 2. platbu ve výši 1 000 tis. Kč, 

která by měla být na účet města připsána v lednu roku 2011. 

  Graf 17: Plánované příjmy a výdaje v roce 2011 se zahrnutím projektu  
    (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 

 

 

 

V dubnu dojde k navýšení výdajů o 3 879 tis. Kč, kdy začne být budována nová 

cyklostezka. Finanční zdroje se mohou čerpat částečně z lednové poskytnuté dotace     

ve výši 1 000 tis. Kč a peněţními prostředky z měsíce prosince 2010                            

(tj. 5 347,51 sníţených o splátku vyčleněnou k navrácení do poloţky kompostárny 

organických odpadů). 

V červenci dojde opět k navýšení příjmů a to pouze o 472,5 tis., neboť se jedná 

 o poslední poskytnutou část dotace. Měsíc srpen bude ve znamení navýšení výdajů       

                                                
32 Viz: str. 62 
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o 2 683,5 tis. Kč, které musí město poskytnout z vlastních zdrojů. Tento údaj nemusí 

být aţ tak pravdivý, pokud by docházelo k postupnému uvolňování a financování z roku 

2010. V tomto případě se jedná o „zisky“ z měsíce června a září, které se stále 

nevyuţily. Proto by se v měsíci srpnu mohlo jednat „pouze“ o částku 1 222,48 tis. Kč, 

které by město muselo uvolnit z lednového „zisku“ v celé výši, nebo vyuţít „zisku“ 

z června 2011 (tj. 765,1 tis. Kč) a pak tento rozdíl financovat právě volnými peněţními 

prostředky z prosince 2010. 

 

 

10.3 Celkové srovnání vývoje příjmů a výdajů dle výše dotace  

 

Dřív neţ se město Humpolec rozhodne pro některou z navrhovaných variant,    

bylo by vhodné porovnat vývoj příjmů a výdajů v letech 2010 a 2011, při zahrnutí 

projektu do rozpočtu města pro rozdílně poskytnuté dotace.  

V následujícím grafu je vidět, jak v určitých měsících dojde ke znatelným 

výkyvům v příjmech a výdajích města, kdyţ dojde k financování projektu a zároveň 

poskytnuta dotace bude v nejpravděpodobnější výši, tzn. ve výši 85% hodnoty projektu. 

 V červnu letošního roku dojde k navýšení příjmů města z důvodu poskytnutí 

úvěru od Komerční banky a také k navýšení výdajů z hlediska financování rekonstrukce 

cest. 

Další znatelný výkyv je v měsíci září, kdy městu bude poskytnuta dotace 

z Evropské unie. Výdaje budou v této době jiţ na úrovni běţného vývoj, neboť nedojde 

k dalšímu financování projektu.  

Začátkem roku 2011 se navýší opět příjmy, díky poskytnutí dotace z EU. 

K nárůstu výdajů dojde aţ v měsíci dubnu, kdy se bude jiţ začínat budovat nová 

cyklostezka, k jejímuţ financování se bude vyuţívat jiţ přijatých dotací. Změna 

v oblasti příjmů nastane v červenci 2011 díky poslední dotaci. A změna výdajů nastane 

v srpnu, kdy město bude muset financovat zbylou část projektu. 
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Graf 18: Srovnání vývoje příjmů a výdajů města  
  (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 

 

 

 Obdobně bude probíhat vývoj příjmů a výdajů při poskytnutí dotace v nejniţší 

výši. Hlavní rozdíl spočívá ve výši poţadovaných částek při podávání ţádostí. 

 Nejdůleţitější je vývoj příjmů a výdajů v měsících červenci a srpnu roku 2011. 

V této době dojde k navýšení příjmů připsáním dotace, stejně jako v předcházející 

variantě, ale o dost niţší částku. V srpnu dojde k nutnému čerpání vlastních prostředků 

města a to jiţ ve znatelně vyšší částce. 
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Graf 19: Srovnání vývoje příjmů a výdajů města  
  (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Rozpočet města Humpolec) 

 

Ať uţ se jedná o kteroukoliv variantu, příjmy se budou v roce 2010 vyvíjet 

téměř stejně. Téměř proto, ţe v měsící září příjmy při dotaci v nejpravděpodobnější výši 

budou niţší. Přesně se jedná o částku 500 tis. Kč a to z  důvodu, ţe při této variantě 

dojde v červenci k ţádosti o dotaci ve výši 2 500 tis. Kč, kterou město obdrţí v měsíci 

září. Naproti tomu při variantě s nejniţší výši dotace,  dojde v červenci k ţádosti            

o dotaci, jejíchţ částka je 3 000 tis. Kč. Z tohoto důvodu vzniká rozdíl mezi příjmy 

v roce 2010 uvedených variant. 

Rok 2011 bude při poskytnutí dotace v nejpravděpodobnější výši začínat 

s vyššími příjmy oproti druhé variantě. A to přesně o 1 000 tis. Kč. Tento rozdíl             

je způsoben změnou v ţádosti o druhou část dotace v prosinci 2010
33

.  

V měsíci červenci došlo také ke změně příjmů při srovnání obou variant, a to tím 

způsobem, ţe opět při nejpravděpodobnější variantě dojde k získání vyšší třetí ţádosti    

o dotace a to ve výši 1 582,6 tis. Kč oproti 472,5 tis. Kč při druhé variantě. 

Výdaje se v roce 2011 téměř shodují. Výjimkou je však měsíc srpen, kdy se jiţ 

znatelně promítne do rozpočtu města výše poskytnuté dotace. Při variantě s poskytnutou 

dotací v nejniţší výši musím město vynaloţit mnohem více finančních prostředků         

na poslední zafinancování projektu. 

                                                
33 Výše částky při nejpravděpodobnější variantě získání dotace je 2 000 tis. Kč a při niţší variantě 1 000 
tis. Kč. 
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Graf 20: Průběh financování projektu  
  (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje: Konzultace s Městským úřadem Humpolec) 

 

Předcházející graf vyjadřuje, v jaké výši budou v jednotlivých měsících 

výdaje a příjmy při rozdílně poskytnuté dotaci. V měsíci červnu budou ve stejné výši 

potřebné prostředky pro první etapu financování, jak při získání dotace 

v nejpravděpodobnější výši tak v nejniţší. Jiţ v září je vidět rozdíl ve výši v poskytnuté 

dotace a stejně tak v měsíci lednu následujícího roku. Měsíc duben 2011 se bude opět 

vyznačovat stejnou výši výdajů v obou variantách, protoţe dojde k začátku výstavby 

nové cyklostezky.  

V červenci budou příjmy města navýšeny o poslední část dotace, kde je jiţ 

vidět znatelný rozdíl v jejich výši. Proto v následujícím měsíci musí mít město, 

v případě poskytnutí dotace v nejniţší výši, k dispozici vlastní prostředky ve výši 

2 683,5 tis. Kč. Při nejpravděpodobnější výši dotace se jedná o částku 1073,4 tis. Kč, 

kterou bude muset město poskytnout z vlastních prostředků. 

Modrá přímka, která vychází z částky 4 500 tis. Kč, vyjadřuje, ţe jiţ            

od samého počátku výstavby bude k dispozici bankovní úvěr, který bude moţno vyuţít 

k potřebám financování, v případě, ţe město nebude mít vlastní hotovost. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjištění moţnosti financování projektu ve městě 

Humpolec. Projekt je zaměřen na vybudování odpočinkové zóny v oblasti retenční 

nádrţe Hadina. Tento projekt by měl být financován z fondů Evropské unie, kterých 

město Humpolec vyuţívá k uskutečnění finančně náročných projektů. 

V první části praktické práce jsou navrţeny alternativy, jak by bylo moţné 

odpočinkovou zónu financovat. V návaznosti na výčet moţností jsem vypracovala 

SWOT analýzu města, která mi umoţnila vybrat vhodnou alternativu financování 

projektu. Jako nejvhodnější variantou se ukázalo čerpání dotace z fondů Evropské unie. 

Další část je věnována analýze vývoj rozpočtu města Humpolec v jednotlivých 

letech. Na základě těchto výsledků jsem stanovila vývoj rozpočtu aţ do roku 2012. 

Nejvhodnějším rokem pro čerpání dotace se ukázala druhá polovina roku 2010.          

Na konci tohoto roku by mělo město disponovat s největšími volnými finanční 

prostředky, které by měly být získány z prodeje nemovitostí občanům města.  

Na základě zkušeností regionálního rozvoje s podáváním ţádostí o dotace 

z evropských fondů bylo moţné určit velikost dotace, kterou město můţe s největší 

pravděpodobností získat. Největší šancí je získat dotaci v celkové výši 85 % hodnoty 

projektu. Jelikoţ nelze v současné době přesněji určit budoucí ekonomický vývoj,        

je v práci také zahrnuta varianta, kdy dojde k přiznání dotace v hodnotě                      

62,5 % projektu. 

Podrobná analýza městského rozpočtu ukázala detailně, ve kterých měsících 

dojde k převýšení příjmů nad výdaji a naopak. V několika měsících se ukázalo, ţe je 

moţné převyšující příjmy vyuţít právě k financování projektu a stejně tak ke splácení 

úvěru, pokud by se k jeho uţití město odhodlalo. 

Práce zahrnuje několik variant, jak je moţné financovat rozdíl mezi poskytnutou 

dotací a skutečnou hodnotou projektu. V případě, ţe město dostane dotaci ve výši 85 % 

hodnoty projektu, nebude takový problém hodnotu 15 % financovat. Pokud však bude 

poskytnuta dotace pouze ve výši 62,5 % hodnoty projektu, mohou se vyskytnout 

problémy s financováním zbylých 37,5 %. Proto je práce také zaměřena na případné 

financování pomocí úvěru, kterým si můţe město pomoci k počátečnímu financování 

projektu a stejně tak k potřebným financím na dokončení projektu. 
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Práce obsahuje několik variant, které by pomohly městu Humpolec vyřešit 

problémy s financemi, které nemá k dispozici pro vybudování odpočinkové zóny.  

 Podle mého názoru je důleţitým krokem, podrobné přezkoumání rozpočtu            

a zjištění, které z plánovaných projektů bude moţné odsunout na další období.            

Tím město získá finanční prostředky a vyhne se navýšení zadluţení, které by vzniklo 

v důsledku čerpání úvěru.  

Čerpání dotací z fondů Evropské unie je důleţité pro celou Českou republiku, 

její města, obce, atd. Díky nim dochází k uskutečňování projektů, které jsou finančně 

náročné.  
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Příloha 1: Retenční nádrž Hadina 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
  

  

     

                  Příloha 2: Vybudování cyklostezky v mapě 

 
 

- červená oblast – nová cyklostezka + stezka na in-line brusle 

- hnědá oblast – rekonstrukce stávajících cest + „Cesta I“ stezka na in-line brusle 

- hnědá oblast – rekonstrukce stávajících cest + „Cesta II“ cyklostezka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3: Plánované příjmy v letech 2010, 2011, 2012 v jednotlivých měsících 

Měsíce fakturace plateb 
Plánovaný rozpočet 
příjmů v roce 2010 

Příjmy města připadající na 
jednotlivé měsíce v roce 2010 

březen      13,80       13,80 

březen - září 5 200,00     742,86 

březen, červen, září, prosinec 6 400,00 1 600,00 

březen, září      15,00         7,50 

květen - listopad 9 000,00 1 285,71 

leden - prosinec 182 953,70 15 246,14 

leden - únor     1 000,00      500,00 

listopad - prosinec     1 474,30      737,15 

prosinec     3 573,00 3 573,00 

Celkem 209 629,80 x 

   

Měsíce fakturace plateb 
Plánovaný rozpočet 
příjmů v roce 2011 

Příjmy města připadající na 
jednotlivé měsíce v roce 2011 

březen       14,65        14,65 

březen - září 5 521,78      788,83 

březen, červen, září, prosinec 6 796,04   1 699,01 

březen, září      15,93           7,96 

květen - listopad 9 556,93   1 365,28 

leden - prosinec 194 274,99 16 189,58 

leden - únor     1 061,88      530,94 

listopad - prosinec     1 565,53      782,77 

prosinec     3 794,10   3 794,10 

Celkem 222 601,82 x 

   

Měsíce fakturace plateb 
Plánovaný rozpočet 
příjmů v roce 2012 

Příjmy města připadající na 
jednotlivé měsíce v roce 2012 

březen            14,65         14,65 

březen - září       5 519,24       788,46 

březen, červen, září, prosinec       6 792,92   1 698,23 

březen, září            15,92          7,96 

květen - listopad      9 552,54   1 364,65 

leden - prosinec 194 185,81 16 182,15 

leden - únor      1 061,39      530,70 

listopad - prosinec      1 564,81      782,41 

prosinec      3 792,36 3 792,36 

Celkem 222 499,64 x 
 



 

 

Příloha 4: Rozpočet města Humpolec podle skupin 

Položka Název položky výdajů 
Rozpočet 

2008 

Rozpočet 

2009 

Rozpočet 

2010 

10  Zemědělství a lesni hospodářství    1 397,50      428,00      338,00 

22  Doprava 25 550,60 19 940,00 24 540,00 

23  Vodní hospodářství   5 988,60   4 435,00 5 100,00 

31  Vzděláváni 28 219,90 19 489,00 15 203,00 

32  Vzdělávání      187,40      136,00   2 118,00 

33  Kultura, církve a sdělovací prostředky 11 440,60 12 443,50 9 395,00 

34  Tělovýchova a zájmová činnost 21 791,40 10 652,10 5 526,40 

35  Zdravotnictví      880,00      881,00    181,00 

36  Bydlení, komunální sluţby a územní rozvoj 69 220,30 54 128,20 29 111,70 

37  Ochrana ţivotního prostředí 20 320,80 23 725,00 24 383,00 

41  Dávky a podpory v sociálním zabezpečeni 40 407,00 36 307,00 37 100,00 

43  Sociální péče a pomoc v sociál .za bez pečení    1 591,50   1 578,00  1 234,70 

52  Civilni připravenost na krizové stavy      595,00     245,00    355,00 

53  Bezpečnost a veřejný pořádek      782,00     165,00    640,00 

55 
  Poţární ochrana a integrovaný záchranný 
systém 

 1 507,30  1 530,00  1 532,00 

61  Uzemní samospráva, státní správa 40 166,90 40 646,00 39 641,00 

63  Finanční operace   6 714,40   5 730,20 13 231,00 

64  Ostatní činnosti   1 880,80          0,00          0,00 

CELKOVÉ VÝDAJE  278 652,00 232 459,00 209 629,80 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Název položky příjmů Rozpočet 2008 Rozpočet 2009 Rozpočet 2010 

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 

11 62 019,40 59 500,00 45 115,00 

12 42 300,00 40 000,00 39 000,00 

13 14 525,20 13 735,00 12 730,00 

15   5 100,00 10 000,00   9 000,00 

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

21 28 724,90 30 464,00 32 747,10 

22      885,20      620,00     480,00 

23 2 183,30      300,00     120,00 

24 2 109,00 1 395,00 3 002,00 

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 

31 6 878,00 3 000,00 0,00 

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 

41 64 448,10 57 273,50 58 186,70 

42 12 096,30 0,00  

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ 

81, 89     37 382,40    16 171,50      9 249,00 

CELKOVÉ PŘÍJMY 278 651,80 232 459,00 209 629,80 

 
 

 

 


