
 

 

 

  



 

 

 

 

  



 



 

 

ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce se zabývá dotacemi jako zdrojem pro financování veřejných stavebních 

zakázek. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů týkajících se dané problematiky, jako 

např. investice, zdroje financování investic, veřejné zakázky apod. Druhá část popisuje 

investiční projekt obce Mrákotín. Jedná se výstavbu nové kanalizace financované částečně z 

dotačních zdrojů Ministerstva zemědělství a částečně pomocí dlouhodobého úvěru. Na základě 

zjištěných informací o poskytovaných dotacích a úvěrech a dle výsledků hospodaření obce 

v letech 2015-2019 byly navrženy další varianty financování tohoto investičního projektu.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Dotace, investice, veřejný investiční projekt, kanalizace, veřejná zakázka, strukturální politika 

EU, dotační programy 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with subsidies as a source for financing public construction contracts. 

The first part is focused on explaining the concepts related to the issue, such as investment, 

sources of investment financing, public procurement, etc. The second part describes the 

investment project of the municipality Mrákotín. This is the construction of a new sewerage 

system financed partly by subsidy sources of the Ministry of Agriculture and partly by a long-

term loan. Based on the obtained information on the provided subsidies and loans and according 

to the results of the municipality's management in the years 2015-2019, other variants of 

financing this investment project were proposed. 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou dotačních zdrojů pro financování 

veřejných stavebních zakázek. Téma bylo vybráno z důvodu, snahy většiny obcí v České 

republice pomocí dotací zlepšovat životní podmínky svých obyvatel. Práce přibližuje čtenářům, 

využití dotačních zdrojů v praxi. 

První část práce se bude zabývat investicemi a investičním rozhodování měst a obcí. Dále se 

bude soustředit na zdroje financování investic, zejména zdrojů investic v obci. Představeny 

budou druhy zdrojů obcí a jejich příklady. Poté se tato práce zaměří na finanční hospodaření 

obcí, kde bude rozebráno například jaké funkce má rozpočet či jaké existují příjmy a výdaje 

rozpočtu. Následně se bude zabývat veřejnými zakázkami, například jaké jsou druhy veřejných 

zakázek nebo jak se veřejné zakázky hodnotí. Závěr první části se bude soustředit na 

strukturální politiku Evropské unie a jaké dotační zdroje pro své členské státy poskytuje.  

Druhá část bakalářské práce rozebere veřejnou zakázku na kanalizaci v obci Mrákotín, která 

leží v Pardubickém kraji mezi městy Skuteč a Hlinsko. Tato zakázka je financována z dotačních 

zdrojů Ministerstva zemědělství. Práce popíše, z jakého důvodu se obec rozhodla pro tuto 

konkrétní investici. Zaměří se na to, z jakých konkrétních zdrojů je financována a pokusí se o 

navržení jiných variant financování. 

Cílem bakalářské práce je analýza financování konkrétní veřejné stavební zakázky pomocí 

dotačních zdrojů a navrhnout jiné možnosti financování této zakázky. 
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2 Investice a investiční rozhodování měst a obcí 

2.1 Investice 

Investice jsou definovány různými způsoby. Jedna z definic uvádí, že: „investice je, když se 

vzdáte současné spotřeby za účelem nejisté budoucí spotřeby“ [1]. Další z možných definic 

říká, že: „investice je jakákoliv činnost, při které obětujete přesně stanovené množství peněz 

dnes za očekávaný, ale nejistý tok peněžních prostředků kdykoliv v budoucnosti (nebo k 

přesnému datu v budoucnosti)“ [1]. Z těchto definic vyplývá, že investice je činnost, při které 

se použijí současné prostředky a doufá se, že se vynaložené zdroje vrátí a přinesou s sebou 

nějaký zisk. 

Investice se dělí na veřejné a soukromé. Soukromé investice jsou takové investice, které jsou 

použity na soukromé účely. Naproti tomu jsou investice veřejné. Tento druh investice slouží 

k veřejnému užitku. Oba tyto druhy investic mohou být financovány jak z veřejných zdrojů, 

například pomocí dotací, nebo soukromých zdrojů, například pomocí bankovního úvěru. 

Investorem mohou být všechny právnické i fyzické osoby. 

Investování ale vždy neznamená jenom zisk. Pokud se investuje nerozvážně nebo je investice 

příliš riziková, může se stát, že o se o investované zdroje přijde. 

2.1.1 Druhy investic podle předmětu investování 

Investice se rozdělují na tři základní skupiny. A to na reálné, na finanční a nehmotné. [2, s. 12] 

Reálné investice 

Reálné investice jsou, jak z názvu vyplývá, navázány na konkrétní reálný předmět nebo 

podnikatelskou činnost. Mezi tyto investice se řadí pořízení pozemků, staveb, strojů výrobních 

zásob nebo pořízení nemovitosti, sbírek, uměleckých předmětů nebo drahých kovů. [2, s. 12] 

Finanční investice 

„Finanční investice mají charakter majetkové transakce mezi lidmi. Představují kontrakty 

napsané na papíře, na jehož základě může investor uplatňovat určitá majetková práva.“ [2, s. 

12] 

Mezi finanční investice patří, dle doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D.:  

• Peněžní vklady 

• Depozitní certifikáty 

• Dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, hypotéční zástavní listy, směnky) 
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• Akcie (kmenové, prioritní) 

• Pojistky a renty 

• Finanční spoluúčast na podnikání jiných 

• Majetkové a podílové listy 

• Odvozené cenné papíry (opce, opční poukázky, termínované kontrakty) 

Nehmotné investice 

U nehmotných investic nelze předem určit příjem z vynaložených výdajů. Nehmotné investice 

jsou zejména investice do vzdělání, výzkumu a vývoje, reklamy, vědy a sociálních služeb. [2, 

s. 12] 

2.2 Investiční rozhodování měst a obcí 

Každá obec v České republice se musí při investičním rozhodnutí řídit 

zákonem č. 128/2000 Sb.: Zákon o obcích (obecní zřízení). Ve kterém je v druhé hlavě, druhém 

díle Hospodaření obce například uvedeno v §38 toto: „Majetek obce musí být využíván účelně 

a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. 

Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností 

stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný 

důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.“ 

[3] Z tohoto vyplývá, že každá obec se snaží investovat tak, aby se zvyšoval komfort jejich 

obyvatel anebo aby investice obci přinášela co největší užitek. Zároveň obce musí svůj majetek 

spravovat s péčí řádného hospodáře. To znamená že se nebude bez důvodu pouštět do zbytečně 

rizikových investic, které by mohli obci uškodit.  

Dle Ing. Věry Kameníčkové, CSc. obce nejčastěji investuji do dopravní infrastruktury, 

vodohospodářských staveb, bydlení a komunálních služeb. Dále investují do vzdělání, 

tělovýchovy a životního prostředí. [4] 
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3 Zdroje financování investic 

Zdroje financování investic lze rozdělit podle dvou kritérií: kde se zdroje tvoří a jak vznikají. 

Podle prvního hlediska jsou to zdroje interní a externí a dle druhého hlediska se dělí na vlastní 

a cizí. [2] 

Mezi interní, a zároveň vlastní zdroje patří nerozdělený zisk v soukromém sektoru a vlastní 

rozpočtové zdroje, odpisy a dlouhodobé finanční rezervy ve veřejném sektoru. Jediný zdroj, 

který patří mezi vlastní zdroje a není interním zdrojem, jsou emise akcií. 

Externí, a také cizí, zdroje jsou všechny ostatní zdroje, jako například úvěry, dotace, leasing 

nebo granty. 

3.1 Zdroje financování investic v obci 

Dle Romany Provazníkové lze definovat čtyři skupiny zdrojů financování v obci: daňové 

příjmy, peněžní transfery a dotace, nedaňové příjmy a ostatní příjmy. [5] 

3.1.1 Daňové příjmy 

Daň 

Daň je ze zákona povinná, nenávratná, neúčelová, a nejčastěji opakující se platba do veřejného 

rozpočtu. Daně mají několik funkcí. Jednou z nich je funkce fiskální, tzn. naplnění veřejného 

rozpočtu prostředky. Další funkcí je alokační. Znamená, že zisk z daní lze uplatnit tam, kde je 

to potřeba. Daně mají také funkci redistribuční, tzn. umožňují zmírňovat nerovnosti mezi 

subjekty. Kromě tohoto plní funkci stabilizační, tzn. slouží ke stabilizaci ekonomiky. 

Daně se dělí na výlučné a sdílené. Výlučné daně, nebo také rozpočtově určené, plynou celé do 

určitého rozpočtu. Sdílené daně se sdílí neboli rozdělují mezi více rozpočtů viz schéma níže. 
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Obrázek 1: Schéma rozpočtového určení daní od 1. 1. 2021 [6] 

Druhy daní 

DPH 

DPH neboli daň z přidané hodnoty, je všeobecnou daní spotřeby a patři mezi nejdůležitější 

příjem státního rozpočtu. Jedná se o daň nepřímou a sdílenou. Je daní univerzální, která se 

vztahuje na veškeré zboží a služby. Do obecních rozpočtů v roce 2021 putuje z této daně 

25,84 %. 

Daň z příjmu fyzických osob 

Jedná se opět o sdílenou daň, ale na rozdíl od DPH je daní přímou, tzn. je jasně definovaný 

subjekt, který bude daň platit.  

Daň vybraná zvláštní sazbou a u osob samostatně výdělečně činných se do obecních rozpočtů 

připíše stejně jako u DPH v roce 2021 25,84 %.  

Z daně vybrané ze závislé činnosti, tzn. zaměstnání, je do obecních rozpočtů připsáno opět 

v roce 2021 25,84 % a zároveň 1,5 % rozděleno dle přepočteného počtu zaměstnanců. 
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Daň z příjmu právnických osob 

Stejně jako daň z příjmu fyzických osob je tato daň přímá. Sdílená už není vždy. Pokud obec 

podniká a vznikne jí povinnost odvést daň z příjmu právnické osoby tak se tato daň stává 

příjmem obce ve své celé výši, tzn. daň se neodvádí do státního rozpočtu jen se přesune 

z výdajového účtu na účet příjmový. Ostatní daně z příjmu právnických osob se dělí a do 

obecního rozpočtu přiteče v roce 2021 opět 25,84 %. 

Daň z nemovitých věci 

Daň z nemovitých věcí je jediná výlučná a přímá daň. Celá částka vybraná z této daně je příjem 

obce, v jejímž katastru se daná nemovitost nachází. 

3.1.2 Peněžní transfery a dotace 

Existuje několik druhů peněžních transferů a dotací. Jedna z dotací, kterou obce mohou získat 

je za výkon přenesené působnosti. Dalším druhem dotací, které jsou obcím vypláceny 

nejčastěji, jsou dotace účelové. Ty se dělí na dotace běžné, které se používají na financování 

provozních potřeb, a dotace kapitálové neboli investiční, které slouží obci k investování, aby 

zajistila určitý standard poskytovaných veřejných statků. 

Podle toho, jak obce získávají dotace, se dělí na dotace nárokové a nenárokové. O nárokové 

dotace obec nemusí žádat, nárok na ně vzniká automaticky. Pokud obec musí o dotaci žádat 

jedná se o dotaci nenárokovou. 

Dotace pro obce jsou poskytovány různými subjekty státní správy. Jedním z nich jsou 

ministerstva, které poskytují nenárokové dotace, a to buď běžné nebo kapitálové.  

Česká republika poskytuje takzvané Národní dotace. Ty jsou vždy poskytovány ze zdrojů 

jednotlivých ministerstev a jejich funkcí je financování potřebných a důležitých aktivit. 

Z důvodu financování případové studie této bakalářské práce z dotace Ministerstva zemědělství 

budou přiblíženy jeho Národní dotační programy.  

Ministerstvo zemědělství poskytuje k dni 30. 04. 2021 sedm různých dotačních programů 

v rámci Národních dotací. [7] Například dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských 

prvků, dotace v zemědělství, potravinářství, poradenství a vzdělávání nebo dotace ve vodním 

hospodářství. Poslední jmenovaný je dotační zdroj financování případové studie. 

„Dotace ve vodním hospodářství obsahují přehled programů a dotačních titulů Ministerstva 

zemědělství, které jsou zaměřeny na obor vodovodů a kanalizací, na obnovu, odbahnění a 

rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží, na odstranění následků povodní na státním 

vodohospodářském majetku, na stavby na ochranu před povodněmi, na ostatní opatření ve 

vodním hospodářství a na dotace pro majetkoprávní vypořádání majetku, dotčeného realizací 

vodohospodářsky významných vodních děl na základě usnesení vlády.“ [7] 
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 V rámci dotace ve vodním hospodaření byl vypsán program 129 300 "Podpora výstavby a 

technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II". Tento program byl určen pro 

obce do 1 000 obyvatel, a jak z názvu vyplývá, měl za úkol podpořit výstavbu nových 

vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod. Zároveň podporoval opatření pro zmírnění 

dopadů sucha a nedostatku vody, což zahrnovalo propojování a rozšiřování vodárenských 

soustav a zdrojů. Výše dotace v tomto programu byla 50 milionů Kč a poskytovala se 

v kombinaci s „vlastními zdroji investora – podpora ze státního rozpočtu“.  

Další národní dotací, ze které bude vycházet návrh financování případové studie, je dotace 

Ministerstva životního prostředí. Jedná se o Národní program Životního prostředí – výzva 

č. 4/2019: Vodovody a kanalizace. Předmětem této dotace byla podpora výstavby kanalizací, 

čistíren odpadních vod a přivaděčů a rozvodné sítě pitné vody. Bylo zde alokováno 

2,5 miliardy Kč. O tuto dotaci mohly žádat obce, svazky obcí a organizace a společnosti 

vlastněné alespoň z 50 % obcemi nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Výše dotace byla 

maximálně 63,75 % z uznatelných nároků projektu a výše podpory mohla být snížena v 

souvislosti s délkou provozní smlouvy. [8]  

Dalším druhem dotací jsou státní mimorozpočtové fondy. Tyto dotace jsou většinou účelové a 

kapitálové, například dotace ze Státního fondu životního prostředí.  

Kraje také vypisují dotační programy pro své obce. Tyto dotace jsou buď z krajského rozpočtu 

nebo jsou prostředky poskytnuty pro krajský dotační program ze státního rozpočtu.  

Dotace jsou také poskytovány z Evropské unie. Tyto dotace jsou většinou vypláceny až po 

realizaci akce či stavby a jsou zpravidla přísně účelné. 

3.1.3 Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy jsou takové příjmy, které obec získala z vlastní hospodářské činnosti. Mezi 

tyto příjmy patří výběr uživatelských poplatků, což je poplatek za veřejný statek poskytnutý 

obcí. Dalším z příjmů je příjem organizací zřízených obcemi, to může být například příjem 

z obecního vodovodu a kanalizace, za vodné a stočné. Mezi tyto příjmy se řadí i příjem 

z pronájmu majetku nebo úroky z poskytnutých úvěrů a také ostatní nedaňové příjmy, tzn. 

pokuty. 

3.1.4 Ostatní příjmy 

Mezi ostatní příjmy řadíme kapitálové příjmy, návratné příjmy, příjmy ze sdružování 

finančních prostředků, dary, výnosy z veřejných sbírek a jiné nahodilé příjmy. 

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje majetku nebo výnosy z držení cenných papírů, jejich 

prodej a zisk z majetkových podílů. 
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Příjmy ze sdružování prostředků je forma zdrojů, kdy se více obcí dohodne, sdruží své 

prostředky a společně financují společné potřeby, na které by samostatně neměly dostatek 

prostředků. 

Dary a výnosy z veřejných sbírek jsou v České republice spíše doplňkovým zdrojem 

prostředků. 

Mezi návratné příjmy se řadí úvěry, emise komunálních obligací, návratné finanční výpomoci 

a půjčky ze státních fondů. V České republice mají obce možnost půjčovat si prostředky od 

všech finančních ústavů, za jakýkoliv podmínek a pro libovolný účel.  

Úvěr 

Úvěry mohou obce v České republice získat od všech finančních ústavů, a to za jakýkoliv 

podmínek a pro jakýkoliv účel budou potřebovat.  

Úvěr se dělí podle délky trvání na tři druhy. Prvním z nich je krátkodobý úvěr. Tento úvěr se 

také nazývá jako překlenovací. Jak z názvu vyplývá, tak tento úvěr slouží na překlenutí neboli 

na překonání časového nesouladu mezi skutečným plněním příjmů a potřebou financovat běžné 

výdaje. [5, s. 94] Tento úvěr může být v rámci jednoho rozpočtového období využit vícekrát. 

Dalšími druhy úvěru, dle délky trvání, jsou úvěry dlouhodobé a střednědobé. Tyto úvěry jsou 

využívány obcemi na financování svých investic. U těchto úvěrů se musí počítat s tím, že tento 

úvěr bude zatěžovat obecní rozpočet více než jedno rozpočtové období. Z tohoto vyplývá, že 

budoucí rozpočty musí vznikat s tím, že se tento úvěr musí splácet. 

Existuje několik druhů splácení úvěru. Metoda režimu splácení pomocí anuitních splátek je 

jedním z těchto druhů. Tato forma splácení je založena na stejných splátkách v pravidelných 

intervalech po dobu životnosti úvěru. Splátka se skládá z úroku a jistiny. První splátky mají 

větší podíl úroků a pozdější splátky jsou tvořeny postupně narůstajícím dílem jistiny. 

Jiný druh splácení je splácení pouze úroků a jistina je zaplacena jednorázově po vypršení doby 

splatnosti. 

Dále je možnost kombinace těchto dvou uvedených forem splátek. První kombinací je takzvaný 

front-end loading. Tato forma splátek je typická tím že jsou zde pravidelné splátky jistiny a 

úrok se platí pouze z nesplacené části úvěru. Tím pádem má objem splátky klesající tendenci. 

Opakem první kombinace je takzvaný rear-end loading. Při této kombinaci se splácí jistina i 

úrok ale objem splátek má stoupající tendenci. Je zde možný odklad splátek. Tato kombinace 

se využívá zejména u projektů, které mají přinést nějaký výnos.  



 

18 

 

Za většinu přijatých úvěrů musí obce ručit. Obce mohou ručit majetkem, budoucími 

rozpočtovými příjmy nebo třetí osobou. Ručení majetkem se většinou využívá při financování 

projektu pomocí úvěru, který bude generovat výnos. 
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4 Finanční hospodaření obcí 

„Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním 

rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu.“ [9] 

Hlavním nástrojem pro financování obcí je, dle zákona č. 250/2000 Sb., roční rozpočet. Tyto 

rozpočty společně s rozpočty krajů jsou označovány jako decentralizované peněžní fondy. [5] 

V těchto fondech se shromažďují veškeré příjmy a výdaje samosprávného celku. Z rozpočtů 

jsou financovány veškeré aktivity jak obcí, tak krajů. Jako všechny veřejné rozpočty i rozpočet 

samosprávních celků je využíván nenávratným, neekvivalentním a nedobrovolným způsobem 

financování. 

 Rozpočet je chápán jako toková veličina, u které dochází k plynulému uhrazování výdajů a tím 

pádem může docházet k časovému nesouladu mezi vývojem příjmů a výdajů daného rozpočtu 

v rozpočtovém období. Rozpočtové období v České republice je shodné s kalendářním rokem. 

4.1 Funkce rozpočtu 

Rozpočet má několik funkcí. První funkcí je rozpočet jako bilance, při které se bilancují výdaje 

a příjmy za rozpočtové období. Funkce bilance lze charakterizovat tímto vztahem: 

𝐹1 + 𝑃 − 𝑉 = 𝐹2 

Kde F1 je stav peněžních prostředků na počátku rozpočtového období, 

P jsou příjmy, 

V jsou výdaje, 

F2 je stav peněžních prostředků na konci rozpočtového období. [5] 

 

Pokud je F2 větší než F1, vzniká finanční rezerva. V opačném případě musí dojít k čerpání 

rezerv z předchozích let. Většina příjmů z vyšších úrovní rozpočtů jsou připisovány až po 

začátku rozpočtového období, proto jsou některé obce nuceny vzít si překlenovací úvěr.  

Další funkcí rozpočtu je úloha finančního plánu. Tato funkce by měla zajistit solventnost obce, 

a to tím že obec si připustí jen ty výdaje, které jsou kryté, a to buď příjmy, které lze očekávat, 

existujícími rezervami a případně půjčkami, které bude obec schopna získat a splatit.  

„Celý proces a vzájemné vazby objektivizace příjmů a výdajů územních rozpočtů lze 

schematicky vyjádřit takto:“ [5, s. 52] 
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Obrázek 2: Objektivizace vztahu příjmů a výdajů v územní samosprávě [5, s. 52] 

Třetí funkcí rozpočtu je jeho použití jako nástroje prosazování cílů municipální a regionální 

politiky. Tímto se z rozpočtu stává nástroj na realizaci ekonomického a sociálního rozvoje. 

V rozpočtu si obec stanovuje své priority v poskytování veřejných statků a služeb, dále se 

alokují zdroje obce na určité obecní činnosti. Také se zde určuje výše poplatku na následující 

rok a rozpočet poskytuje úplné informace o finanční situaci obce a o jejích budoucích plánech. 

4.2 Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled je nástroj na střednědobé finanční plánování, zpravidla na 2 až 5 let, a od 

roku 2001 ho mají obce povinnost sestavit. Je sestavován v základních čtyřech ukazatelích: 

celkové příjmy, celkové výdaje, celkové pohledávky a celkové závazky. Každá obec si může 

svůj rozpočtový výhled zpracovat i v podrobnější verzi. 

Každý rozpočet dle zákona č. 250/2000 Sb. musí vycházet z rozpočtového výhledu, ale údaje 

v rozpočtovém výhledu nejsou striktní při tvorbě rozpočtu. Pokud se zastupitelstvo rozhodne 

vytvořit rozpočet, který nebude dodržovat údaje z rozpočtového výhledu, tak tyto odlišnosti 

musí být opodstatněné a zdůvodněné. 

4.3 Příjmy obecního rozpočtu 

Příjmy se dělí na čtyři různé druhy a jsou popsány v kapitole č. 3 Zdroje financování investic. 

4.4 Výdaje obecního rozpočtu 

Výdaje obecního rozpočtu se dělí na běžné a kapitálové výdaje. Běžné výdaje jsou takové 

výdaje, které jsou použity k financování běžného provozu obce. Řadí se mezi ně například platy 

obecních zaměstnanců nebo neinvestiční nákupy, mezi které se může počítat nákup vody, paliv 

a energií. 

Kapitálové výdaje jsou takové výdaje, které obec použije na investiční záměr obce. Příkladem 

může být výstavba nové kanalizace nebo nákup pozemků a budov. 
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5 Veřejné zakázky 

Veřejná zakázka je jedna z forem spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Veřejnou 

zakázkou se rozumí zakázka různých subjektů – zadavatelů, kteří jí financují ze zdrojů 

rozpočtové soustavy, tzn. ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtu jednotlivých subjektů 

územní samosprávy atd., včetně finančních zdrojů ve formě příspěvků z nadnárodních rozpočtů 

apod., a od mezinárodních organizací. [10]  Tato forma spolupráce se využívá, pokud má smysl 

a smysl má pouze tehdy, je-li hospodárnější z hlediska použití rozpočtových zdrojů na 

zabezpečení veřejného statku než zajištění prostřednictvím veřejného sektoru, při dodržení 

požadavku kvality, účelnosti, užitečnosti takto produkovaného veřejného statku pro občana – 

uživatele. [10] Veřejné zakázky se většinou využívají pro investiční činnost veřejného sektoru. 

Z důvodu financování z rozpočtové soustavy veřejného sektoru je zde nutné zabezpečit 

maximální efektivnost finančních zdrojů, omezit neefektivnost na minimum a zamezit korupci 

při zadáváni veřejné zakázky.  

Veřejná zakázka má své výhody i pro soukromý sektor. Soukromému sektoru veřejná zakázka 

zabezpečuje jistotu zakázek a výroby a také odbyt.  

Z důvodu snahy soukromého sektoru ovlivňovat postup při výběru vítěze veřejné zakázky 

nelegální cestou, například úplatky a výhružkami, je způsob zadávání a vyhodnocování 

veřejných zakázek upravován zákonnými předpisy a podléhá finanční a procedurální kontrole. 

Zákon, který upravuje v České republice zadávání veřejných zakázek je zákon č. 134/2016 Sb., 

Zákon o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

Správný předpoklad pro využití veřejné zakázky je konkurenční prostředí ve veřejném sektoru. 

V tomto prostředí se dá správně vybrat soukromou firmu, která splní všechny požadavky, které 

zadání veřejné zakázky požaduje, a zároveň tyto podmínky splní za nejvýhodnějších podmínek, 

tzn. za co nejnižší cenu a zároveň za splnění všech požadavků. Tyto požadavku musí být jasně 

specifikované již při zadávacím řízení, zároveň musí být stanoveny všechny sankce při 

nedodržení podmínek a možnosti odstoupení od smlouvy. 

Při výběrovém řízení je potřeba zajistit jeho transparentnost a tím zamezit korupci a 

minimalizovat všechny možná rizika, která jsou spojená s veřejnou zakázkou. 

Aby byla veřejná zakázka pro soukromý sektor zajímavá musí subjektům, které se mohou 

potencionálně ucházet o námi vypsanou zakázku, přinést zisk. Vlivem konkurenčního prostředí 

může být veřejná zakázka více hospodárná, tím pádem jsou i efektivněji použity veřejné zdroje, 

a zároveň lze získat lepší kvalitu zpracování zakázky. 

V České republice jsou pomocí zakázek zajišťovány dodávky, například koupě věcí na splátky 

či nájem s právem následné koupě, služby a provedení stavebních zakázek. 
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Zadávání veřejných zakázek je v každém státě definován vlastním zákonem o veřejných 

zakázkách. Evropská unie stanovila směrnice pro své členské státy k zadávání veřejných 

zakázek, aby se těmito směrnicemi řídily při tvorbě vlastního legislativního řešení této 

problematiky. Samotná Evropská unie má také své předpisy, které se týkají veřejných zakázek. 

Tyto předpisy se vztahují zejména na zakázky, které jsou financovány z fondů Evropské unie. 

Předpisy Evropské unie mají přispět ke sladění národních pravidel. 

5.1 Dělení veřejných zakázek 

Nadlimitní veřejná zakázka 

O nadlimitní veřejnou zakázku se jedná, pokud hodnota veřejné zakázky je rovna nebo je vyšší 

než stanovený finanční limit nařízením vlády zpracovaným podle předpisů Evropské unie. 

Podlimitní veřejná zakázka 

O podlimitní veřejnou zakázku se jedná, pokud hodnota veřejné zakázky je nižší než stanovený 

finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je hodnota vyšší než finanční limit 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu. 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejná zakázka malého rozsahu je zakázka, která má hodnotu nižší nebo rovnou: 

• Na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč 

• Na stavební práce částce 6 000 000 Kč 

5.2 Druhy zadávacích řízení 

Zjednodušené podlimitní řízení 

Jedná se o zadávací řízení, které je uplatňováno u podlimitních veřejných zakázek. Toto řízení 

vzniká uveřejněním veřejné zakázky na profilu zadavatele. Veřejná zakázka zde musí být po 

celou dobu možnosti podání nabídek. Je zde neomezený počet nabídek. Zadavatel má možnost 

oslovit případné zájemce, ale musí jich oslovit minimálně 5.  

Otevřené řízení 

Otevřené řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení. Opět je zde 

neomezený počet uchazečů. Zadavatel nemá právo jednat s uchazeči o nabídkách a dodavatelé 

musejí předložit doklad o kvalifikaci.  
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Užší řízení 

Užší řízení je zahájeno tím, že se odešle oznámení o zadávacím řízení neomezenému počtu 

dodavatelů s výzvou k podání žádosti o účast. Po uplynutí doby k podání žádostí o účast, jsou 

vyloučeni dodavatelé, kteří nesplňují kvalifikaci. Nevyřazení dodavatelé jsou vyzváni k podání 

nabídek. Nabídku může podat pouze dodavatel vyzvaný k podání nabídky a nelze podávat 

společnou nabídku. Zadavatel nesmí s dodavateli jednat o nabídkách. 

Jednací řízení s uveřejněním 

V případě jednacího řízení s uveřejněním se postupuje stejně jako u užšího řízení. Oproti 

užšímu řízení je rozdíl, že zadavatel jedná s dodavateli o podobě projektu.  

Tento typ řízení se může použít pouze pokud: 

• Potřeby zadavatele nelze uspokojit bez úpravy na trhu dostupných plnění 

• Součástí plnění veřejné zakázky je návrh řešení nebo inovativní řešení 

• Veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu 

zvláštních okolností vyplývajících z povahy, složitosti nebo právních a 

finančních podmínek spojených s předmětem veřejné zakázky 

• Nelze stanovit technické podmínky odkazem na technické dokumenty podle 

§ 90 odst. 1 a 2. zákona č. 134/2016 sb., zákon o zadávání veřejných zakázek 

Nebo zadavatel může použít jednací řízení s uveřejněním také tehdy, jestliže předchozí otevřené 

řízení nebo užší řízení bylo zrušeno podle § 127 odst. 1. zákona č. 134/2016 sb., zákon o 

zadávání veřejných zakázek [11] 

Jednací řízení bez uveřejnění 

Řízení je zahájeno bez uveřejnění odesláním výzvy k jednání, výzvy k podání nabídek nebo 

zahájením jednání s dodavatelem. Při tomto řízení se jedná s dodavatelem o uzavření smlouvy. 

Zadavatel má právo měnit během řízení zadávací podmínky. Tyto změněné zadávací podmínky 

však musí nadále splňovat podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění.  

Řízení se soutěžním dialogem 

Při tomto stylu řízení vede zadavatel s dodavateli dialog, při kterém se snaží vyřešit, jak bude 

celá zakázka vypadat. Tento typ řízení se používá u zakázek, které nejsou předem jasně 

definované a je nutné se na konkrétní podobě domluvit s dodavateli.  
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Řízení o inovačním partnerství 

„Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezí fáze inovačního partnerství, které sledují 

posloupnost kroků v procesu výzkumu a vývoje a následného poskytnutí dodávek, služeb nebo 

stavebních prací. Zadavatel stanoví postupné cíle v procesu výzkumu, při jejichž dosažení se 

ukončují jednotlivé fáze inovačního partnerství a pravidla pro poskytování odměn partnerům 

za dosažení těchto cílů. Zadavatel zajistí, aby struktura inovačního partnerství a poskytované 

odměny odrážely stupeň inovace navrhovaného řešení a posloupnost kroků výzkumu a vývoje.“ 

[11] 

Koncesní řízení 

Koncesní řízení je zadavatel nucen použít, pokud se jedná o koncesi. U koncese se rizika 

přenášejí ze zadavatele na dodavatele a zároveň dodavatel má právo na zisk z provozování dané 

stavby nebo služby.   

Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu. 

Zjednodušený režim řízení pro zadání veřejné zakázky je výhodný z důvodu velké volnosti při 

nastavení zadávacích podmínek. Je zde možnost sestavit si své zadávací podmínky. Je zde nižší 

náročnost a podrobnost formulace než u předchozích řízení.  

Tento styl řízení lze, pokud finanční limity pro veřejné zakázky na služby zadávané ve 

zjednodušeném režimu nepřesáhnou tyto limity: 

• Veřejné zakázky: 20 478 000 Kč bez DPH 

• Sektorové veřejné zakázky: 27 305 000 Kč bez DPH 

• Koncese na služby: 142 668 000 Kč bez DPH 

5.3 Fáze veřejné zakázky 

Veřejná zakázka má 5 fází. A to fázi definice potřeb, příprava a zpracování zadávací 

dokumentace, hodnocení nabídek a výběr dodavatele, realizace veřejné zakázky a kontrola 

plnění veřejné zakázky, eventuálně přehodnocení potřeb [10] 

Definice potřeb 

V této fázi se zhodnotí, jaký je dosavadní stav konkrétních veřejných statků, zda jsou 

uspokojovány potřeby po daném veřejném statku a jaké jsou cíle a jak jich dosáhnout. Zároveň 

je potřeba jasně a transparentně určit, co je potřeba, aby toto určení mohlo být použito u 

hodnocení nabídek.   
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Příprava zakázky a zpracování zadávací dokumentace 

Při této fázi se rozhoduje, který druh veřejné soutěže se použije pro uspokojení potřeb. Je 

zároveň potřeba dodržovat platnou legislativu, která o zadávaní veřejných zakázek pojednává. 

Je zde potřeba určit, jak bude tato soutěž hodnocena. Měla by být určena kritéria pro hodnocení 

a jakým systémem se budou jednotlivé nabídky hodnotit.  

Zadávací dokumentace je dokumentace, podle které se budou soukromé subjekty rozhodovat, 

zda se přihlásí do veřejné soutěže. Tato dokumentace by neměla být složitá, měla by být 

srozumitelná, nediskriminující, tzn. že předem nevyloučí potencionální uchazeče, a neměla by 

být „šitá na míru“ nějaké firmě, která byla předem vybrána. 

Zadávací dokumentace musí obsahovat: 

• Zadávací podmínky, tzn. popis požadovaného plnění zakázky 

• Obchodní a platební podmínky 

• Technické a kvalifikační podmínky 

• Požadavky na nabídkovou cenu 

• Požadavky na zpracování formy nabídky 

• Způsob hodnocení nabídek kritéria hodnocení 

• Další – jiné požadavky zadavatele, například požadavky na kvalitu, na 

zaměstnanost nebo v sociální oblasti, také se zde uvádějí sankce, které budou 

uplatněny při neplnění dohodnutých podmínek 

Hodnocení nabídek a výběr dodavatele 

V této fázi se obdržené nabídky zhodnotí podle předem určených kritérii. Toto hodnocení by 

mělo být provedeno nezávislými posuzovateli. Po zhodnocení nabídky se vybere uchazeč, se 

kterým se uzavře smlouva. 

5.4 Požadavky ve veřejných zakázkách zadávaných územně samosprávným celkem 

Pokud je veřejná zakázka zadávána územně samosprávním celkem, jsou zde sledovány další 

cíle, které pomohou rozvinout danou lokalitu. Jedním z cílů může být podpora v podnikání a s 

tím spojené vytvoření nových pracovních míst, nebo cíle v oblasti životního prostředí. Veřejné 

zakázky jsou také spojené se strategickými dokumenty uzemní samosprávy, které se vztahují 

k dlouhodobému sociálně-ekonomickému růstu oblasti.  
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5.5 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

Zákon o zadávání veřejných zakázek se vztahuje na zadávání všech veřejných zakázek státem, 

státními příspěvkovými organizacemi, samosprávnými územními celky, a u Prahy a 

statutárních měst i na veřejné zakázky zadávané příspěvkovými organizacemi, které zřizují. 

Dále se týká všech subjektů, které vypisují zakázky, které jsou více než z 50 % financovány 

z veřejných finančních prostředků. 

5.6 Další legislativní pravidla 

Financování veřejných zakázek je v České republice také ovlivněno rozpočtovými pravidly, 

zákonem o veřejné podpoře, zákonem o regionálním rozvoji a může být ovlivněno též i 

zákonem o obcích a zákonem o krajích. Pokud se jedná o veřejnou zakázku financovanou 

z fondů Evropské unie, tak pro ni platí také předpisy Evropské unie. 

5.7 Úskalí veřejných zakázek územních samospráv 

Úskalí veřejných zakázek vypsaných územními samosprávami vzniká při tvorbě zadávací 

dokumentace. Často se stává, že vytvořená dokumentace má nedostatečné a neúplné podklady. 

Dále je zde značný cenový rozptyl nabídek a nabídka může být značně podhodnocená a tím 

pádem lze snadno překročit dohodnutou cenu. Zde vzniká problém, kdo je za vzniklou chybu 

zodpovědný a kdo ji zaplatí. 

Dalším úskalím je neprofesionalita a neobjektivní hodnocení nabídek. Toto úskalí se vyskytuje 

především u obecních veřejných zakázek, proto je zde nutné sestavit tým expertů, kteří toto 

úskalí minimalizují. 

5.8 Zveřejňování veřejných zakázek 

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování 

formulářů pro účely zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, je zadavatel 

povinen všechny své veřejné zakázky uveřejnit na svém profilu a věstníku veřejných zakázek. 

Dále je možnost veřejnou zakázku uveřejnit na portálech s veřejnými zakázkami. 

5.9 Hodnocení veřejných zakázek 

Hodnocením veřejné zakázky je vždy pověřena komise, která musí mít minimálně pět členů a 

je stanovena zadavatelem, zástupce zadavatele je jedním z členů komise. Zároveň musí být 

jmenován stejný počet náhradníků jako členů komise.  

První věc, kterou komise kontroluje je to, zda zakázky splnily všechny požadavky, jak 

zadavatele, tak dané zákonem. Dále se hodnotí výše nabídkových cen. Při zjištění mimořádně 

nízké cenové nabídky, je po uchazeči požadováno vysvětlení takto nízké nabídky. Pokud 

uchazeč dostatečně nezdůvodní tuto cenovou nabídku je vyloučen z účasti na řízení.   
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Všechny nabídky, které splnily všechny požadavky jsou následně hodnoceny pomocí 

základního kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky jsou hodnoceny na 

základě nejnižší nabídkové cena, nejnižších nákladů životního cyklu a nejvýhodnějšího poměru 

nabídkové ceny a kvality, včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Způsob hodnocení 

musí být zcela transparentní a nesmí obsahovat diskriminaci a nerovné chování. Zároveň 

způsob hodnocení musí být uveden v zadávací dokumentaci. 
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6 Strukturální politika Evropské unie a dotační zdroje 

6.1 Podstata a význam strukturální politiky 

Podstata a význam strukturální politiky je za pomoci nově vzniklých nástrojů a finančních 

zdrojů snižovat rozdíly mezi hospodářskou a sociální úrovní regionů v Evropě. [12] 

Strukturální politika byla formulována Evropskou unii na základě svých principů, a to zejména 

principu solidarity. K dosažení cílů bylo potřeba napravit nevyhovující struktury v průmyslu, 

v zemědělství a službách. Tato náprava je realizována pomocí strukturních fondů.  

6.2 Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) 

Proces strukturální politiky byl započat již v roce 1957 při podepsání Římské smlouvy, která 

znamenala vznik Evropského hospodářského společenství, dále v tomto roce vznikl Evropský 

sociální fond, dále jen ESF. Tento fond se zabývá neinvestičními projekty. „Podporuje 

rozvojové projekty v oblastech zaměstnanosti a lidských zdrojů (například rekvalifikace, 

sociální integrace, vzdělávání apod.)“ [13] 

V roce 1962 vznikl Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství, dále jen EAGGF. 

Tento fond měl, jak z názvu vyplývá, dvě části. Orientační sekce se zabývala podporou 

venkova. „Záruční sekce působila v oblastech vývozních kompenzací či stabilizace cen.“ [13] 

Dalším významným bodem ve vývoji strukturální politiky je Thomasova zpráva z roku 1973, 

která stála na počátku Evropského fondu pro regionální rozvoj, dále jen ERDF. Tento fond je 

největší fond, co do objemu prostředků. Vznikl v roce 1975. „Prostředky jsou určeny na 

investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, 

vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury.“ [13] 

Další fond vznikl až necelých 20 let po ERDF. Fond, který vznikl v roce 1993, se nazývá Fond 

soudržnosti, dále jen CF. „Fond soudržnosti má na starosti spolufinancování projektů v oblasti 

investic do životního prostředí včetně oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem a 

energetikou, které představují přínos pro životní prostředí, v oblasti transevropské sítě v oblasti 

dopravní infrastruktury“ [13] 

V tomto roce, tj. 1993, vznikl také finanční nástroj na podporu rybolovu, dále jen FIFG. „Cílem 

jeho založení bylo posílit Společnou rybolovnou politiku, a to podporou udržení (…) rovnováhy 

mezi hospodářským využitím a odbytem produktů tohoto sektoru na jedné straně a racionálním 

přístupem ke zdrojům z pozice trvale udržitelného rozvoje na straně druhé.“ [12, s. 124]  

V roce 2007 byly ERDF a FIFG nahrazeny. U ERDF to byla pouze jeho orientační sekce a byla 

nahrazena nově založeným Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova, dále jen 

EAFRD. Jeho funkcí bylo pokračovat ve stejné činnosti jako jeho předchůdce. 
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FIFG byl nahrazen také nově vzniklým Evropským rybářským fondem, dále jen EFF. Opět měl 

na starosti stejnou oblast působnosti jako jeho předchůdce. 

Od roku 2014 je EFF součástí Evropského námořního a rybářského fondu, dále jen EMFF. [13] 

6.3 Programové období 2014–2020 

V programové období 2014–2020 bylo pro Českou republiku z ESIF vyčleněno necelých 24 

miliard eur. Tyto prostředky bylo možné čerpat pomocí deseti tematických okruhů, tzv. 

operačních programů. [13] 

6.3.1 Tematické okruhy 

 

Obrázek 3: Alokace ESIF mezi tematickými programy v období 2014-2020 [13] 

Integrovaný regionální operační program 

Integrovaný regionální operační program byl největším programem tohoto období. Tento 

program měl finanční prostředky ve výši 4,76 miliard eur a byl řízen Ministerstvem pro místní 

rozvoj. „Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, 

zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a 

regionech.“ [13] Tento program byl financován z ERDF. 

Operační program Doprava  

Operační program Doprava byl řízený Ministerstvem dopravy. Byl to druhý největší program 

co do počtu prostředků. Výše peněz v tomto programu byla 4,56 miliard eur. Tyto prostředky 

byly poskytnuty z ERDF a CF. „Operační program Doprava představuje nejvýznamnější zdroj 
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prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém 

období 2014-2020.“ [13] 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bylo vyhrazeno 

4,09 miliardy eur. Byl řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu. Finance byly čerpány z ERDF. 

„Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je 

dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.“ [13] 

Operační program Životní prostředí 

Operační program Životní prostředí byl řízený Ministerstvem životního prostředí. Byly zde 

alokovány zdroje ve výši 2,79 miliardy eur. Tyto zdroje plynuly z EC a ERDF. „Hlavním cílem 

Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí 

pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace 

negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.“ 

[13] 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání mělo na starosti Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy. V tomto programu byly k dispozici zdroje ve výši 2,77 miliard eur. Tyto 

prostředky poskytly ERDF a ESF. „Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (OP VVV) je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v 

sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os (PO).“ 

[13] 

Program rozvoje venkova 

„Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství 

prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro 

konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do 

zemědělství nebo krajinná infrastruktura.“ [13] Tento program dále podporuje rozdělení 

ekonomických aktivit a místní rozvoj venkovského území. Na starosti ho mělo Ministerstvo 

zemědělství. Finance v tomto programu dosáhly výše 2,3 miliardy eur. Tyto finance byly 

poskytnuty z EAFRD. 

Operační program Zaměstnanost 

Operační program Zaměstnanost byl řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. Byly zde 

alokovány finance ve výši 2,15 miliardy eur. Finance byly poskytnuty z ESF a YEI, což je 

iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže. „Cílem Operačního programu Zaměstnanost 
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(OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků 

konkurenceschopnosti“ [13]  

Operační program Technická pomoc 

„Smyslem OPTP 2014-2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení 

takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních 

programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů.“ [13] Byl řízen Ministerstvem 

pro místní rozvoj. Byly zde alokované zdroje ve výši 0,21 miliard eur a byly poskytnuty z CF. 

Operační program Praha – pól růstu ČR 

Operační program Praha – pól růstu ČR byl jediný program, který nemělo na starosti nějaké 

ministerstvo. Zde byl řídícím orgánem Magistrát hlavního města Prahy. Výše financí v tomto 

programu byla 0,2 miliardy eur a tyto finance byly z ERDF a ESF. Celý tento program měl za 

úkol vytvořit z Prahy pól České republiky. Dále měl přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti 

hlavního města. Zároveň měl vytvořit příznivější podnikatelské prostředí. Těmito kroky se 

směřovalo k naplnění role Prahy jako hlavního investičního centra. [13]  

Operační program Rybářství 2014-2020 

Operační program Rybářství 2014-2020 byl nejmenší program, co se výše financí týká. Bylo 

zde alokováno pouze 0,03 miliardy eur. Byl řízen Ministerstvem zemědělství. „Cílem je rozvoj 

udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb 

během roku na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury 

(rybníkářství) pro zajištění produkce kapra a jeho dodávek na trh a současně je také potřeba 

podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů s cílem zvyšování produkce ryb a 

přispění k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, které budou pořizovány pro 

produkci lososovitých popř. dalších druhů ryb k zajištění celoročních dodávek do tržní sítě.“ 

[13] 
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6.4 Programové období 2021–2027  

 

Obrázek 4: Hlavní cíle pro programové období 2021-2027 [13] 

V současné době je programové období 2021–2027. Obrázek výše popisuje, do kterých oblastí 

budou evropské finance investovány. Částky výše uvedené jsou návrhy a reflektují aktuální 

stav vyjednávání evropské legislativy k prosinci 2020. 

Stejně jako v předešlém období budou vytvořeny operační programy. Pro toto období jich bude 

osm a budou to tyto: Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Jan Amos Komenský, 

Zaměstnanost+, Životní prostředí, Doprava, Integrovaný regionální operační program, 

Rybářství, Spravedlivá transformace a Technická pomoc [13]  

 

Obrázek 5: Alokace ESIF mezi programy v období 2021-2027 [13] 
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Operační program Doprava 

Pro programové období 2021-2027 je operační program Doprava z pohledu finančních 

prostředků největší, je zde alokováno 4,9 miliardy eur. Řídícím orgánem je Ministerstvo 

dopravy a finanční prostředky budou čerpány z ERDF a z Fondu soudržnosti. Tento program 

má tří věcné priority a jednu určenou pro technickou pomoc. [14] 

Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě 

Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě 

Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva 

Priorita 4 – Technická pomoc  

Integrovaný regionální operační program – IROP 

Do integrovaného regionálního operačního programu je alokováno 4,8 miliardy eur z ERDF a 

řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Navazuje programem na Integrovaný 

regionální operační program z předešlého programového období. „Bude se jednat o podporu 

udržitelného cestovního ruchu, revitalizace měst a obcí nebo o podporu ochrany veřejného 

zdraví. Oblasti, které v novém období nebudou podporovány z IROP, jsou sociální podnikání, 

zateplování bytových domů, dokumenty územního rozvoje a komunitní centra.“ [15] 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost navazuje na operační 

program z předešlého programového období Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

V tomto programu je alokováno 3,1 miliardy eur z ERDF a řídícím orgánem je Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. „Prioritami nadále jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, 

energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.“ [13] 

Operační program Jan Amos Komenský 

Řídícím orgánem operačního programu Jan Amos Komenský je Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy a je zde alokováno 2,5 miliardy eur z ERDF a ESF+. Podobně jako operační 

program Doprava, má operační program Jan Amos Komenský čtyři priority. 

„Priorita 1 - Výzkum a vývoj (zaměřena na cíl politiky 1 – Inteligentnější Evropa díky podpoře 

inovativní a inteligentní ekonomické transformace); 

Priorita 2 - Vzdělávání (zaměřena na cíl politiky 4 – Sociálnější Evropa díky provádění 

evropského pilíře sociálních práv); 

Priorita 3 a 4 - Technická pomoc.“ [16] 
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Operační program Životní prostředí 

Operační program Životního prostředí navazuje na předchozí programové období, a to 

konkrétně na operační program Životního prostředí 2014–2020. Řídícím orgánem je 

Ministerstvo životního prostředí a v tomto programu je alokováno 2,4 miliardy eur z ERDF a 

Fondu soudržnosti. Bude podporovat následující oblasti [17]: 

• energetické úspory a obnovitelné zdroje energie – ve veřejném sektoru a v 

domácnostech, 

• adaptace na změny klimatu – se zaměřením na prevenci a přizpůsobení se suchu, 

povodním a sesuvům půdy či podporu environmentálních center, 

• vodohospodářská infrastruktura – podpora výstavby vodovodů a přivaděčů, kanalizací 

a čistíren odpadních vod, 

• oběhové hospodářství – podpora prevence vzniku odpadů a jejich materiálového a 

energetického využití, 

• biodiverzita – podpora obnovy a péče o přírodní stanoviště a druhy, zprůchodnění 

migračních překážek, omezování šíření invazních druhů, 

• ovzduší – podpora náhrady a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a 

systémů na monitoring kvality ovzduší, 

• sanace – podpora sanací kontaminovaných lokalit. 

Operační program Spravedlivá transformace  

Operační program Spravedlivá transformace je zcela nový program, který nenavazuje na žádný 

program z předchozího programového období. Jeho hlavní úlohou je řešení dopadů odklonu o 

uhlí jako jsou například nová pracovní místa pro pracovníky z uhelného průmyslu a zlepšení 

životního prostředí. Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí a je zde alokováno 

1,6 miliardy eur z Fondu spravedlivé transformace. [13]  

Operační program Zaměstnanost+ 

Operační program Zaměstnanost+ je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. Je zde 

alokováno 1,5 miliardy eur z ESF+. Mezi priority tohoto programu patří zejména zefektivnění 

veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb, zvýšení účasti znevýhodněných skupin na 

trhu práce, modernizace institucí na trhu práce anebo například sociální začlenění a sociální 

bydlení. [13] 

Operační program Rybářství 

Operační program Rybářství čerpá své zdroje, které jsou ve výši 0,03 miliardy eur, z EMFF. 

Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství. „V České republice je OP Rybářství zaměřen na 

odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a 

udržitelně se rozvíjející akvakultura.“ [13] 
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7 Případová studie – vybudování splaškové kanalizace v obci Mrákotín  

Případová studie bakalářské práce se bude zabývat vybudováním nové splaškové kanalizace 

v obci Mrákotín.  

7.1 Splašková kanalizace v obci Mrákotín 

Místo stavby:    Mrákotín  

Okres:     Chrudim 

Kraj:     Pardubický kraj 

Investor:    obec Mrákotín 

Charakter stavby:   novostavba 

Projektant:    Multiaqua s. r. o. 

Projekt má za úkol vybudovat novou splaškovou kanalizaci v obci Mrákotín. Hlavním důvodem 

vybudování je povinnost obcí do 2 000 obyvatel mít do roku 2021 vybudovanou kanalizaci. 

Kanalizace se bude nacházet v obci Mrákotín v katastrálním územní Mrákotín u Skutče a bude 

vedena zejména pod silnicí III/3061, která prochází celou obcí. Kanalizace bude obsahovat 

celkem 21 stok a 99 splaškových kanalizačních přípojek. Následně bude napojena na 

splaškovou kanalizaci Prosetín, kde se nachází čistička odpadních vod.  

 

Obrázek 6: Situační výkres širších vztahů [18] 
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První krok pro výstavbu bylo vydání územního rozhodnutí dne 17. 04. 2018, který vydal 

stavební úřad ve Skutči. Poté následovala dvě stavební povolení. Prvním z nich bylo stavební 

povolení na dostavbu splaškové kanalizace z 07. 09. 2018 a druhé na splaškovou kanalizaci 

z 11. 12. 2018. [18] Obě tato stavební povolení vydal Městský úřad Chrudim, Odbor životního 

prostředí, oddělení vodního hospodářství. 

Po obdržení stavebních povolení bylo 31. 3. 2021 vypsáno užší výběrové řízení, kde byla 

předpokládaná cena 49 970 263,00 Kč bez DPH. Tato cena byla stanovena dle kontrolního 

rozpočtu, který sestavila společnost Multiaqua s. r. o. Výzvou k podání nabídek bylo oslovení 

24 společností. Ty měly do 12. 06. 2020 podat nabídku. Tuto možnost využilo pouze 14 

společností. 

Tabulka 1: Pořadí společností účastnících se výběrového řízení 

Společnosti Nabídková cena Kč bez DPH Pořadí 

Společnost 1 40 384 795,51 4. 

Společnost 1 42 326 000,00 7. 

Společnost 3 39 804 304,30 3. 

Společnost 4 44 463 604,58 10. 

Společnost 5 45 986 323,14 12. 

Společnost 6 43 305 350,00 8. 

Společnost 7 41 001 431,14 5. 

Společnost 8 41 010 326,18 6. 

Společnost 9 45 921 774,15 11. 

Společnost 10 44 229 000,00 9. 

Společnost 11 47 160 375,19 13. 

Společnost 12 32 147 895,88 1. 

Společnost 13 49 305 287,59 14. 

Společnost 14 34 836 242,50 2. 

[ZDROJ: Vlastní zpracování] 

Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Jistota byla určena na 800 000 Kč a měla 

být složena na účet zadavatele, formou bankovní záruky nebo pojištěním záruky ve prospěch 

zadavatele. Výhercem soutěže se stalo sdružení firem RI-STAV a MBM pod názvem 

"Mrákotín – RI-STAV a MBM" s nabídkovou cenou 32 147 895,88 Kč bez DPH, jednalo se o 

společnost s pořadovým číslem 12. Proti výběrovému řízení nebyla podána žádná námitka. 
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Stavební práce byly zahájeny na začátku září 2020. Tento projekt by měl být dokončen na konci 

srpna 2021. 

7.2 Investor 

Investorem tohoto projektu je obec Mrákotín. Tato obec se nachází v jihozápadní části 

Pardubického kraje v okrese Chrudim mezi městy Hlinsko a Skuteč. Pověřenou obcí je město 

Chrudim.  

 

Obrázek 7: Umístění obce Mrákotín [19] 

Tato obec se skládá ze dvou částí, samotné obce Mrákotín a osady Oflenda. Žije zde celkem 

336 obyvatel, takže se jedná o menší vesnici. 

První historická zmínka o obci Mrákotín je z roku 1456. Název obce není nikde historicky 

zaznamenán. Název se odvozuje od muže jménem Mrákota, který mezi 16. a 17. století sídlil 

v Mrákotíně na rychtě. Ve státním archivu byla uložena „obnovená kniha rychty Mrákotínské“ 

z roku 1695 a od tohoto se odvozuje název obce. Obec patřila do Rychmburského panství. Od 

roku 1995 se stává samostatnou obcí a o rok později získává svůj znak a vlajku, která vychází 

z pečeti Mrákotínské rychty. Na území obce funguje sbor dobrovolných hasičů s více než 

120letou tradicí.  

Na území obce se nacházejí dvě kaple. Jedna je situována na návsi a nachází se na ní zvonička. 

Druhá kaple je zasvěcená sv. Izidorovi a nachází se v polích za obcí. Na územní obce působní 

Zemědělské družstvo vlastníků, které se, mimo jiného, zaměřuje hlavně na chov drůbeže.  

Obec Mrákotín má zkušenosti s čerpáním dotačních prostředků. Již v roce 2013 získala dotaci 

z Evropských fondů a ze Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt „Zlepšení 
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občanské vybavenosti obce Mrákotín“. Tento projekt zahrnoval rekonstrukci obecního úřadu a 

hasičské zbrojnice a tím vznikl prostor pro kulturní a volnočasové aktivity organizovaných i 

neorganizovaných skupin obyvatel. Dále byla vybudována v prostorách obecního úřadu 

knihovna a místnost s veřejně přístupným internetem. Zároveň v rámci projektu bylo 

vybudováno hřiště v osadě Oflenda. Nejbližší plán obce Mrákotín je, vyjma vybudování 

kanalizace, vybudovat nové hřiště za pomocí národní dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 

v severní části obce. 

7.2.1 Hospodaření obce 

Hospodaření obce Mrákotín je hodnoceno v delším časovém období, a to od roku 2015 do roku 

2019. Z důvodu začátku zakázky na vybudování kanalizace v roce 2020 jsou údaje z roku 2020 

zkreslené.  

 

Obrázek 8: Příjmy a výdaje obce Mrákotín za období 2015–2020 (vlastní zpracování dle [20]) 

Příjmy obce Mrákotín se ve sledovaném období pohybovaly od necelých čtyř milionů až po 

necelých šest milionů Kč. To znamená, že příjmy obce za posledních pět let vzrostly o více než 

51 %. V letech 2015-2017 byly skutečné příjmy vždy minimálně o 300 tisíc Kč vyšší než příjmy 

plánované. V letech 2018 a 2019 došlo k tomu, že plánované příjmy byly vyšší než příjmy 

skutečné.  

Plánované výdaje obce Mrákotín ve sledovaném období vzrostly téměř o 65 %. Konkrétně 

vzrostly o více než 2 250 tisíc Kč. Skutečné výdaje v celém sledovaném období byly vždy nižší 

než rozpočtové výdaje. Z toho vyplývá že se obci každý rok podařilo na svých výdajích ušetřit. 

V celém sledovaném období byla obec Mrákotín v zisku. Nejvyššího zisku obec dosáhla v roce 

2019 a to konkrétně byla v zisku 1 663 000 Kč.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rozpočotvé Příjmy 3 914 4 095 4 304 5 997 5 922 14 844

Skutečné příjmy 4 123 4 549 5 020 5 912 5 913 14 215

Rozpočtové Výdaje 3 604 3 785 4 304 5 997 5 922 16 344

Skutečné výdaje 3 388 2 968 3 817 4 962 4 250 14 690

Zisk/ztráta 735 1 581 1 203 950 1 663 - 475
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V TISICICH KČ

PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE MRÁKOTÍN
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Rok 2015 

V roce 2015 byly příjmy obce z velké části tvořeny daňovými příjmy, konkrétně to bylo 87 %. 

Největší část těchto příjmů byla daň z přidané hodnoty, konkrétně 44 % a daně z příjmů 

fyzických a právnických osob, konkrétně 42 %. Zbylých 14 % daňových příjmů bylo tvořeno 

poplatky za služby a činnosti, například poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů anebo poplatek ze psů, a daní 

z nemovitých věcí.  

Nedaňové příjmy obce byly tvořeny z vlastní činnosti, například poskytování služeb a výrobků 

anebo příjmy z pronájmu nemovitostí, a nekapitálovými příspěvky a náhradami.  

Další část příjmů pro rok 2015 pro obec Mrákotín byly příjmy kapitálové. Ty byly tvořeny 

prodejem pozemků.  

Poslední částí příjmů obce jsou přijaté transfery. Tato složka byla celá tvořena neinvestičními 

přijatými transfery. 

Výdaje jsou z více než 93 % tvořeny běžnými výdaji, mezi které například patří platy 

zaměstnanců obce anebo odměny zastupitelstva obce, dále se sem řadí neinvestiční nákupy, 

kam patří například platba za sběr a svoz komunálních odpadů nebo opravy a udržování 

například silnic nebo veřejného osvětlení.  

Zbylá část výdajů tvoří kapitálové výdaje, mezi které se řadí investiční nákupy. Tyto investiční 

nákupy byly v roce tvořeny nákupem budov a pozemků. 

3165

223

Výdaje

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

3586

198
67 271

Příjmy

Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy Přijaté transfery

Obrázek 9: Skutečné příjmy a výdaje obce Mrákotín v roce 2015 v tisících Kč (vlastní 

zpracování [20]) 
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Rok 2016 

V roce 2016 podobně jako v roce 2015 byly příjmy obce Mrákotín z větší části daňovými 

příjmy, konkrétně tato část tvořila 86 %. Opět jako v roce 2015 byla největší část daňových 

příjmů tvořena daní z přidané hodnoty a daní z příjmu fyzických a právnických osob. První 

jmenovaná daň tvořila 42 % a druhá 46 %. Zbylých dvanáct procent bylo tvořeno opět daní 

z nemovitých věcí a poplatků z vybraných činností a služeb. Nedaňové příjmy byly opět 

tvořeny příjmy z vlastní činnosti a prodeje nekapitálového majetku. V roce 2015 byly 

kapitálové příjmy ve výši pouhých 20 000 Kč za prodej pozemků. A přijaté transfery tvořily 

necelých 9 % a největší část těchto transferů tvořily ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu. Konkrétně se jednalo o více než 50 % z přijatých transferů. 

Výdaje v roce byly nižší než v roce 2015, a to zejména z důvodu nižších běžných výdajů o více 

než 400 000 Kč. Ušetřilo se zejména na opravách a udržování. Kapitálové výdaje byly opět 

tvořeny pořízením budov a pozemků. 
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Obrázek 10: Skutečné příjmy a výdaje obce Mrákotín v roce 2016 v tisících Kč (vlastní 

zpracování [20]) 
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Rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2017 došlo k navýšení příjmu o skoro půl milionu. Toto navýšení bylo způsobeno 

zejména zvýšením příjmů z daní fyzických osob ze závislé činnosti. Ostatní příjmy jsou 

srovnatelné s rokem 2016. 

Výdaje v roce 2016 jsou zatím nejvyšší za sledované období, a to zejména z důvodu vyšších 

kapitálových výdajů. Narůst je způsoben provozem veřejné silniční dopravy ve výši 

400 000 Kč. 

Rok 2018 
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Výdaje
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Obrázek 11: Skutečné příjmy a výdaje obce Mrákotín v roce 2017 v tisících Kč (vlastní 

zpracování [20]) 

Obrázek 12: Skutečné příjmy a výdaje obce Mrákotín v roce 2018 v tisících Kč (vlastní 

zpracování [20]) 
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V roce 2018 došlo opět k navýšení příjmů z daní z příjmů a zároveň se navýšil příjem z daně 

z přidané hodnoty. Dále také došlo k navýšení přijatých transferů. Toto bylo způsobeno 

investičními transfery od kraje. 

Výdaje v roce 2018 byly nejvyšší ve sledovaném období a k tomuto navýšení došlo zejména 

z důvodu zvýšení kapitálových výdajů. Toto bylo způsobeno především pořízením nových 

budov a staveb, konkrétně se jednalo o částku 1 304 000 Kč. 

Rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2019 opět dochází ke zvýšení příjmu z daní z příjmu. Zároveň je zde výrazné navýšení 

oproti roku 2018 v nedaňových příjmech, a to je zejména způsobeno příjmy z vlastní činnosti. 

Oproti roku 2018 došlo k zásadnímu snížení příjmu z přijatých transferů.  

Výdaje v roce 2019 jsou nižší než v roce předchozím, a to zejména z důvodu nižších 

kapitálových výdajů, které meziročně klesly o necelých půl milionu korun. 

Z výše hospodaření obce vyplývá, že ve sledovaném období došlo ke každoročnímu růstu zisků 

a výdajů obce. Vždy byla obec v zisku a tvořila si rezervu na svoje budoucí investice.  

7.3 Financování 

Projekt vybudování splaškové kanalizace v obci Mrákotín byl částečně financován z dotačního 

programu Ministerstva zemědělství z programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. V tomto programu měly možnost žádat obce o 65 % 

peněžních prostředků z nákladů stavební a technologické části staveb. Stavební a technologické 
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Kapitálové příjmy Přijaté transfery

Obrázek 13: Skutečné příjmy a výdaje obce Mrákotín v roce 2019 v tisících Kč (vlastní 

zpracování [20]) 
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[ZDROJ: Vlastní zpracování] 

 

části staveb byly stanoveny z předpokládané ceny 49 970 263,00 Kč bez DPH na částku 

28, 275 milionů Kč. Obec Mrákotín měla možnost zažádat o navýšení o 5 % na 70 % z nákladů 

stavební a technologické části staveb, dále jen NSTČ. „Dotaci může Komise navýšit maximálně 

o 5 % z NSTČ s přihlédnutím k některým z následujících kritérií: daňový výnos obcí na 

obyvatele v poměru s průměrným daňovým výnosem obcí v České republice, poměr NSTČ k 

celkovým příjmům žadatele, % napojení obyvatel v kraji v poměru průměrným napojením 

obyvatel v ČR.“ [21] Obec Mrákotín všechna kritéria splnila a bylo její žádosti vyhověno, došlo 

tedy k navýšení na 70 % NSTČ a obec tak získala dotaci ve výši 19,79 milionů Kč.  

Zbylá část projektu je financována úvěrem ve výši 13 milionů Kč s dobou splatnosti 15 let a 

režimem splácení formou anuitních splátek. První splátka bude začátkem roku 2022 s 

ročním úrokem 1,65 %. Roční splátka činí více než 985 000 Kč. Celková cena projektu je po 

uzavření smlouvy s dodavatelem 32,148 milionů Kč. 

Tabulka 2: Splátkový kalendář současného stavu 

 Roční úroková sazba 1,65 %  
Rok Splátka Úmor Úrok Jistina 

0          13 000 000,00 Kč 

1 985 430,72 Kč -770 930,72 Kč -214 500,00 Kč 12 229 069,28 Kč 

2 985 430,72 Kč -783 651,08 Kč -201 779,64 Kč 11 445 418,19 Kč 

3 985 430,72 Kč -796 581,32 Kč -188 849,40 Kč 10 648 836,87 Kč 

4 985 430,72 Kč -809 724,92 Kč -175 705,81 Kč 9 839 111,95 Kč 

5 985 430,72 Kč -823 085,38 Kč -162 345,35 Kč 9 016 026,58 Kč 

6 985 430,72 Kč -836 666,29 Kč -148 764,44 Kč 8 179 360,29 Kč 

7 985 430,72 Kč -850 471,28 Kč -134 959,44 Kč 7 328 889,01 Kč 

8 985 430,72 Kč -864 504,06 Kč -120 926,67 Kč 6 464 384,95 Kč 

9 985 430,72 Kč -878 768,37 Kč -106 662,35 Kč 5 585 616,58 Kč 

10 985 430,72 Kč -893 268,05 Kč -92 162,67 Kč 4 692 348,53 Kč 

11 985 430,72 Kč -908 006,97 Kč -77 423,75 Kč 3 784 341,56 Kč 

12 985 430,72 Kč -922 989,09 Kč -62 441,64 Kč 2 861 352,47 Kč 

13 985 430,72 Kč -938 218,41 Kč -47 212,32 Kč 1 923 134,06 Kč 

14 985 430,72 Kč -953 699,01 Kč -31 731,71 Kč 969 435,05 Kč 

15 985 430,72 Kč -969 435,05 Kč -15 995,68 Kč 0,00 Kč 

[ZDROJ: Vlastní zpracování] 

Tabulka 3: Přehled financování projektu Splašková kanalizace v obci Mrákotín 

Předpokládaná cena 49 970 263,00 Kč bez DPH 

 Z toho náklady stavební a technologické části (NSTČ) 28 275 000,00 Kč bez DPH 

Dotace z programu Ministerstva zemědělství na 70 % NSTČ 19 793 000,00 Kč 

Úvěr s dobou splatnosti 15 let s ročním úrokem 1,65 % 13 000 000,00 Kč 

 Roční splátka 985 430,72 Kč 

Výherní nabídková cena 32 148 000,00 Kč bez DPH 
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7.4 Varianty financování 

Obec Mrákotín si každý rok vytvářela rezervu v hodnotě přibližně jeden milion korun. Z této 

rezervy by nebylo možné ve střednědobém horizontu, tj. 5 – 10let, našetřit dostatečné množství 

finančních prostředků pro realizaci této investiční akce. Z tohoto důvodu varianta financování 

pouze vlastními zdroji není možná. Ale obec Mrákotín by byla schopna spolufinancovat 

investiční akci z vlastních zdrojů maximálně do výše tří milionů. 

Financování celého projektu jen pomocí úvěru, podobně jako u financování z vlastních zdrojů, 

není možné. Hlavním důvodem je nízký počet obyvatel, který způsobuje nižší částku z 

vybraných daní a tím pádem nižší příjmy do obecního rozpočtu. Z důvodu nízkých obecních 

příjmů by většina bankovních institucí takto malé obci nepůjčila takto objemný finanční obnos. 

Maximální výše úvěru pro obec s příjmy obce Mrákotín je tedy 13 000 000 Kč. 

Dalším možným zdrojem financí je národní dotace Ministerstva životního prostředí. Jedná se o 

„Národní Program Životního Prostředí – výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace“. Tato dotace 

poskytuje podporu do výše 63,75 % uznatelných nákladů. Mezi tyto náklady patří: 

• výdaje na zařízení staveniště; 

• výdaje na realizaci kanalizace ke stávající zástavbě a výdaje na ČOV. Podporovány 

budou systémy oddílné kanalizace. Výstavbu jednotné kanalizace lze podpořit jen ve 

výjimečných případech, a to dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze 

stávající jednotné kanalizace na ČOV (např. podchycení volných výustí); 

• výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejný vodovod a kanalizaci 

(na tyto části infrastruktury se vztahují všechny podmínky poskytnuté dotace); 

• výdaje na vybudování záchytných nádrží na jednotných kanalizacích a dešťové zdrže 

před ČOV existujících v systémech jednotné kanalizace za předpokladu, že takto 

naakumulovaná voda bude následně odvedena na ČOV a vyčištěna; 

• rekonstrukce stavebních objektů u ČOV jsou způsobilé, pouze pokud mají přímý vliv 

na zvýšení účinnosti ČOV nebo zvýšení kapacity ČOV; 

• demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu v 

přímé vazbě na daný projekt v šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek 

výkopových prací v komunikaci, a která je v souladu s požadavky platné národní 

legislativy určující podrobné technické podmínky [22]. 

Z výše uvedených kritérií jsou uznatelné náklady na výstavbu stejné jako náklady stavební a 

technologické části staveb při dotaci z Ministerstva zemědělství, to znamená 28 275 000,00 Kč 

bez DPH. Výše dotace by pak činila 18 025 312,50 Kč. 
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7.4.1 Varianta 1: Nižší národní dotace Ministerstva zemědělství, úvěr a vlastní zdroje 

Tabulka 4: Návrh financování kanalizace Mrákotín z nižší národní dotace Ministerstva 

zemědělství, úvěru a vlastních zdrojů 

Předpokládaná cena 49 970 263,00 Kč bez DPH 

 Z toho náklady stavební a technologické části (NSTČ) 28 275 000,00 Kč bez DPH 

Dotace z programu Ministerstva zemědělství na 65 % NSTČ 18 378 750,00 Kč 

Úvěr s dobou splatnosti 15 let s ročním úrokem 1,65 % 13 000 000,00 Kč 

 Roční splátka 985 430,72 Kč 

Vlastní zdroje 1 500 000,00 Kč 

Výherní nabídková cena 32 148 000,00 Kč bez DPH 

[ZDROJ: Vlastní zpracování] 

První návrh financování je nastaven tak, že by obec Mrákotín nesplnila podmínky dotačního 

programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací II“ pro navýšení o 5 % na celkových 70 %. Došlo by k tomu tak, že by obec Mrákotín 

nesplnila podmínky pro toto navýšení. Získala by tedy jen 65 % z NTSČ. Toto odpovídá částce 

18 378 750 Kč. Úvěr, o který žádala, by zůstal ve stejné výši a se stejnými podmínkami jako 

v reálné variantě. Výše úvěru by byla 13 000 000 Kč s ročním úrokem 1,65 %. Roční splátka 

by byla také stejná, a to více než 985 000 Kč.  

Tabulka 5: Splátkový kalendář Varianta 1 

 Roční úroková sazba 1,65 %  
Rok Splátka Úmor Úrok Jistina 

0          13 000 000,00 Kč 

1 985 430,72 Kč -770 930,72 Kč -214 500,00 Kč 12 229 069,28 Kč 

2 985 430,72 Kč -783 651,08 Kč -201 779,64 Kč 11 445 418,19 Kč 

3 985 430,72 Kč -796 581,32 Kč -188 849,40 Kč 10 648 836,87 Kč 

4 985 430,72 Kč -809 724,92 Kč -175 705,81 Kč 9 839 111,95 Kč 

5 985 430,72 Kč -823 085,38 Kč -162 345,35 Kč 9 016 026,58 Kč 

6 985 430,72 Kč -836 666,29 Kč -148 764,44 Kč 8 179 360,29 Kč 

7 985 430,72 Kč -850 471,28 Kč -134 959,44 Kč 7 328 889,01 Kč 

8 985 430,72 Kč -864 504,06 Kč -120 926,67 Kč 6 464 384,95 Kč 

9 985 430,72 Kč -878 768,37 Kč -106 662,35 Kč 5 585 616,58 Kč 

10 985 430,72 Kč -893 268,05 Kč -92 162,67 Kč 4 692 348,53 Kč 

11 985 430,72 Kč -908 006,97 Kč -77 423,75 Kč 3 784 341,56 Kč 

12 985 430,72 Kč -922 989,09 Kč -62 441,64 Kč 2 861 352,47 Kč 

13 985 430,72 Kč -938 218,41 Kč -47 212,32 Kč 1 923 134,06 Kč 

14 985 430,72 Kč -953 699,01 Kč -31 731,71 Kč 969 435,05 Kč 

15 985 430,72 Kč -969 435,05 Kč -15 995,68 Kč 0,00 Kč 

[ZDROJ: Vlastní zpracování] 
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První a jediná změna oproti reálné variantě by bylo použití vlastních zdrojů. Tyto zdroje by 

musely dorovnat zbylých 5 % z národní dotace. Jednalo by se o sumu ve výši 1 500 000 Kč. 

Tato skutečnost by značně zatížila roční rozpočet obce, konkrétně pro rok 2019 by 

představovala více než 35 % ročních celkových nákladů. 

7.4.2 Varianta 2: Národní dotace Ministerstva zemědělství, nižší úvěr a vlastní zdroje 

Tabulka 6: Návrh financování kanalizace Mrákotín z národní dotace Ministerstva 

zemědělství, nižšího úvěru a vlastních zdrojů 

Předpokládaná cena 49 970 263,00 Kč bez DPH 

 Z toho náklady stavební a technologické části (NSTČ) 28 275 000,00 Kč bez DPH 

Dotace z programu Ministerstva zemědělství na 70 % NSTČ 19 793 000,00 Kč 

Úvěr s dobou splatnosti 15 let s ročním úrokem 1,68 % 10 000 000,00 Kč 

 Roční splátka 759 746,17 Kč 

Vlastní zdroje 3 000 000,00 Kč 

Výherní nabídková cena 32 148 000,00 Kč bez DPH 

[ZDROJ: Vlastní zpracování] 

V tomto návrhu obec Mrákotín získá národní dotaci od Ministerstva zemědělství z programu 

„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 

v maximální výši, to znamená celých 70 % nákladů stavební a technologické části. Tato dotace 

odpovídá částce 19 793 000 Kč. 

Změna oproti reálnému stavu by bylo získání nižšího úvěru na stejně dlouhé období. Úvěr by 

byl ve výši 10 000 000 Kč. Z důvodu nižšího úvěru by došlo k navýšení úroku z 1,65 % na 

1,68 % a to by znamenalo roční splátku necelých 760 000 Kč. Snížením úvěru došlo k tvorbě 

úspor v obecním rozpočtu. Tato úspora by byla každý rok ve výši 200 000 Kč oproti reálnému 

stavu. 

Tabulka 7: Splátkový kalendář Varianta 2 

 Roční úroková sazba 1,68 %  
Rok Splátka Úmor Úrok Jistina 

0          10 000 000,00 Kč 

1 759 746,17 Kč -591 746,17 Kč -168 000,00 Kč 9 408 253,83 Kč 

2 759 746,17 Kč -601 687,51 Kč -158 058,66 Kč 8 806 566,32 Kč 

3 759 746,17 Kč -611 795,86 Kč -147 950,31 Kč 8 194 770,46 Kč 

4 759 746,17 Kč -622 074,03 Kč -137 672,14 Kč 7 572 696,43 Kč 

5 759 746,17 Kč -632 524,87 Kč -127 221,30 Kč 6 940 171,56 Kč 

6 759 746,17 Kč -643 151,29 Kč -116 594,88 Kč 6 297 020,26 Kč 

7 759 746,17 Kč -653 956,23 Kč -105 789,94 Kč 5 643 064,03 Kč 

8 759 746,17 Kč -664 942,70 Kč -94 803,48 Kč 4 978 121,33 Kč 

9 759 746,17 Kč -676 113,73 Kč -83 632,44 Kč 4 302 007,60 Kč 

10 759 746,17 Kč -687 472,45 Kč -72 273,73 Kč 3 614 535,15 Kč 

11 759 746,17 Kč -699 021,98 Kč -60 724,19 Kč 2 915 513,17 Kč 
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12 759 746,17 Kč -710 765,55 Kč -48 980,62 Kč 2 204 747,62 Kč 

13 759 746,17 Kč -722 706,41 Kč -37 039,76 Kč 1 482 041,21 Kč 

14 759 746,17 Kč -734 847,88 Kč -24 898,29 Kč 747 193,33 Kč 

15 759 746,17 Kč -747 193,33 Kč -12 552,85 Kč 0,00 Kč 

[ZDROJ: Vlastní zpracování] 

Další změnou by bylo financování části projektu z vlastních zdrojů. V tomto návrhu by obec 

musela poskytnout ze svých prostředků 3 000 000 Kč, aby pokryla nižší úvěr. Tato skutečnost 

by pro obec byla velmi zatěžující. Z důvodu, že výstavba trvá necelý rok, tak by byl rozpočet 

obce značně zatížen. Tento výdaj by tvořil pro rok 2019 více než 70 % všech výdajů a obec 

by byla ve ztrátě více než 1 300 000 Kč. 

7.4.3 Varianta 3: Národní dotace Ministerstva zemědělství, delší úvěr 

Tabulka 8: Návrh financování kanalizace Mrákotín z národní dotace Ministerstva zemědělství 

a delšího úvěru 

Předpokládaná cena 49 970 263,00 Kč bez DPH 

 Z toho náklady stavební a technologické části (NSTČ) 28 275 000,00 Kč bez DPH 

Dotace z programu Ministerstva zemědělství na 70 % NSTČ 19 793 000,00 Kč 

Úvěr s dobou splatnosti 25 let s ročním úrokem 1,6 % 13 000 000,00 Kč 

 Roční splátka 635 009,46 Kč 

Výherní nabídková cena 32 148 000,00 Kč bez DPH 

[ZDROJ: Vlastní zpracování] 

Opět by obec Mrákotín získala maximální výši národní dotace Ministerstva zemědělství 

z programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací II“ a to 70 % z nákladů stavební a technologické části, která odpovídá 

19 793 000 Kč. 

Úvěr, který by obec čerpala by byl ve stejné výši jako v reálné situaci. Délka splatnosti by se 

prodloužila o deset let na celkových 25. Z důvodu delší doby splatnosti, by roční úrok klesl na 

hodnotu 1,6 % a roční splátka by odpovídala 635 009,46 Kč. Došlo by opět k úspoře financí 

v ročním rozpočtu, ale 25 let je dlouhá doba, kdy by byla obec zadlužena a nemohla by si 

dovolit jiný úvěr na případné další investice. 

Tabulka 9: Splátkový kalendář Varianta 3 

 Roční úroková sazba 1,60 %  
Rok Splátka Úmor Úrok Jistina 

0          13 000 000,00 Kč 

1 635 009,46 Kč -427 009,46 Kč -208 000,00 Kč 12 572 990,54 Kč 

2 635 009,46 Kč -433 841,61 Kč -201 167,85 Kč 12 139 148,93 Kč 

3 635 009,46 Kč -440 783,08 Kč -194 226,38 Kč 11 698 365,85 Kč 

4 635 009,46 Kč -447 835,61 Kč -187 173,85 Kč 11 250 530,25 Kč 

5 635 009,46 Kč -455 000,98 Kč -180 008,48 Kč 10 795 529,27 Kč 
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6 635 009,46 Kč -462 280,99 Kč -172 728,47 Kč 10 333 248,28 Kč 

7 635 009,46 Kč -469 677,49 Kč -165 331,97 Kč 9 863 570,79 Kč 

8 635 009,46 Kč -477 192,33 Kč -157 817,13 Kč 9 386 378,46 Kč 

9 635 009,46 Kč -484 827,40 Kč -150 182,06 Kč 8 901 551,06 Kč 

10 635 009,46 Kč -492 584,64 Kč -142 424,82 Kč 8 408 966,42 Kč 

11 635 009,46 Kč -500 466,00 Kč -134 543,46 Kč 7 908 500,42 Kč 

12 635 009,46 Kč -508 473,45 Kč -126 536,01 Kč 7 400 026,96 Kč 

13 635 009,46 Kč -516 609,03 Kč -118 400,43 Kč 6 883 417,94 Kč 

14 635 009,46 Kč -524 874,77 Kč -110 134,69 Kč 6 358 543,16 Kč 

15 635 009,46 Kč -533 272,77 Kč -101 736,69 Kč 5 825 270,39 Kč 

16 635 009,46 Kč -541 805,13 Kč -93 204,33 Kč 5 283 465,26 Kč 

17 635 009,46 Kč -550 474,02 Kč -84 535,44 Kč 4 732 991,24 Kč 

18 635 009,46 Kč -559 281,60 Kč -75 727,86 Kč 4 173 709,64 Kč 

19 635 009,46 Kč -568 230,11 Kč -66 779,35 Kč 3 605 479,54 Kč 

20 635 009,46 Kč -577 321,79 Kč -57 687,67 Kč 3 028 157,75 Kč 

21 635 009,46 Kč -586 558,94 Kč -48 450,52 Kč 2 441 598,82 Kč 

22 635 009,46 Kč -595 943,88 Kč -39 065,58 Kč 1 845 654,94 Kč 

23 635 009,46 Kč -605 478,98 Kč -29 530,48 Kč 1 240 175,96 Kč 

24 635 009,46 Kč -615 166,64 Kč -19 842,82 Kč 625 009,31 Kč 

25 635 009,46 Kč -625 009,31 Kč -10 000,15 Kč 0,00 Kč 

[ZDROJ: Vlastní zpracování] 

7.4.4 Varianta 4: Národní dotace Ministerstva životního prostředí, úvěr a vlastní zdroje 

Tabulka 10: Návrh financování kanalizace Mrákotín z národní dotace Ministerstva životního 

prostředí, úvěru a vlastních zdrojů 

Předpokládaná cena 49 970 263,00 Kč bez DPH 

 Z toho uznatelné náklady (UN) 28 275 000,00 Kč bez DPH 

Dotace z programu Ministerstva životního prostředí na 63,75 % z UN 18 025 312,50 Kč 

Úvěr s dobou splatnosti 15 let s ročním úrokem 1,65 % 13 000 000,00 Kč 

 Roční splátka 985 430,72 Kč 

Vlastní zdroje 1 500 000,00 Kč 

Výherní nabídková cena 32 148 000,00 Kč bez DPH 

[ZDROJ: Vlastní zpracování] 

V tomto návrhu by obec Mrákotín žádala o národní dotaci Ministerstva životní prostředí z 

„Národní Program Životního Prostředí – výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace“. V tomto 

programu lze žádat o 63,75 % z uznatelných nákladů. Uznatelné náklady v projektu kanalizace 

Mrákotín odpovídají stejné hodnotě jako stavební a technologické části z národní dotace 

Ministerstva zemědělství z programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Uznatelné náklady jsou tedy vyčísleny na hodnotu 

28 275 000 Kč bez DPH. Výše dotace pro tento projekt je vyčíslena na hodnotu 

18 025 312,50 Kč. K této variantě by došlo, kdyby obec nedosáhla na dotaci Ministerstva 
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zemědělství a z důvodu nutnosti, do roku 2021 mít vybudovanou kanalizační síť, se tento 

projekt musel realizovat. 

Z důvodu nižší dotace je nutné si vzít úvěr v maximální možné výši, který odpovídá 

13 000 000 Kč. Tento úrok by měl splatnost 15 let a roční úrok by byl stanoven na 1,65 %. 

Roční splátka byla určena na 985 430,72 Kč. 

Tabulka 11: Splátkový kalendář Varianta 4 

 Roční úroková sazba 1,65 %  
Rok Splátka Úmor Úrok Jistina 

0          13 000 000,00 Kč 

1 985 430,72 Kč -770 930,72 Kč -214 500,00 Kč 12 229 069,28 Kč 

2 985 430,72 Kč -783 651,08 Kč -201 779,64 Kč 11 445 418,19 Kč 

3 985 430,72 Kč -796 581,32 Kč -188 849,40 Kč 10 648 836,87 Kč 

4 985 430,72 Kč -809 724,92 Kč -175 705,81 Kč 9 839 111,95 Kč 

5 985 430,72 Kč -823 085,38 Kč -162 345,35 Kč 9 016 026,58 Kč 

6 985 430,72 Kč -836 666,29 Kč -148 764,44 Kč 8 179 360,29 Kč 

7 985 430,72 Kč -850 471,28 Kč -134 959,44 Kč 7 328 889,01 Kč 

8 985 430,72 Kč -864 504,06 Kč -120 926,67 Kč 6 464 384,95 Kč 

9 985 430,72 Kč -878 768,37 Kč -106 662,35 Kč 5 585 616,58 Kč 

10 985 430,72 Kč -893 268,05 Kč -92 162,67 Kč 4 692 348,53 Kč 

11 985 430,72 Kč -908 006,97 Kč -77 423,75 Kč 3 784 341,56 Kč 

12 985 430,72 Kč -922 989,09 Kč -62 441,64 Kč 2 861 352,47 Kč 

13 985 430,72 Kč -938 218,41 Kč -47 212,32 Kč 1 923 134,06 Kč 

14 985 430,72 Kč -953 699,01 Kč -31 731,71 Kč 969 435,05 Kč 

15 985 430,72 Kč -969 435,05 Kč -15 995,68 Kč 0,00 Kč 

[ZDROJ: Vlastní zpracování] 

Další dopad nižší dotace je nutnost část projektu financovat z vlastních zdrojů. Konkrétně by 

bylo nutné použít 1 500 000 Kč. Tato částka by v roce 2019 odpovídala více než 35 % ročních 

výdajů obce. I přes tuto skutečnost by obec Mrákotín v roce 2019 byla v zisku necelých 

170 000 Kč. 
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7.4.5 Varianta 5: Národní dotace Ministerstva životního prostředí, delší úvěr a vlastní 

zdroje 

Tabulka 12: Návrh financování kanalizace Mrákotín z národní dotace Ministerstva životního 

prostředí, delšího úvěru a vlastních zdrojů 

Předpokládaná cena 49 970 263,00 Kč bez DPH 

 Z toho uznatelné náklady (UN) 28 275 000,00 Kč bez DPH 

Dotace z programu Ministerstva životního prostředí na 63,75 % z UN 18 025 312,50 Kč 

Úvěr s dobou splatnosti 25 let s ročním úrokem 1,60 % 13 000 000,00 Kč 

 Roční splátka 635 009,46 Kč 

Vlastní zdroje 1 500 000,00 Kč 

Výherní nabídková cena 32 148 000,00 Kč bez DPH 

[ZDROJ: Vlastní zpracování] 

V tomto případě financování bude obec Mrákotín žádat o národní dotaci Ministerstva životního 

prostředí z „Národního Programu Životního Prostředí – výzva č. 4/2019: Vodovody a 

kanalizace“, kterou získá v maximální možné výši. 

Další podstatná část projektu bude financována úvěrem ve výši 13 000 000 Kč. Tento úvěr bude 

mít dobu splatnosti 25 let a z tohoto důvodu bude roční úrok stanoven na 1,60 %. Roční splátka 

bude 635 009,46 Kč. V tomto případě by došlo k úspoře financí v ročním rozpočtu obce. Opět 

se jedná o úvěr na 25 let. V tomto období by bylo pro obec obtížné získat další dlouhodobý 

úvěr pro své budoucí investice. 

Tabulka 13: Splátkový kalendář Varianta 5 

 Roční úroková sazba 1,60 %  
Rok Splátka Úmor Úrok Jistina 

0          13 000 000,00 Kč 

1 635 009,46 Kč -427 009,46 Kč -208 000,00 Kč 12 572 990,54 Kč 

2 635 009,46 Kč -433 841,61 Kč -201 167,85 Kč 12 139 148,93 Kč 

3 635 009,46 Kč -440 783,08 Kč -194 226,38 Kč 11 698 365,85 Kč 

4 635 009,46 Kč -447 835,61 Kč -187 173,85 Kč 11 250 530,25 Kč 

5 635 009,46 Kč -455 000,98 Kč -180 008,48 Kč 10 795 529,27 Kč 

6 635 009,46 Kč -462 280,99 Kč -172 728,47 Kč 10 333 248,28 Kč 

7 635 009,46 Kč -469 677,49 Kč -165 331,97 Kč 9 863 570,79 Kč 

8 635 009,46 Kč -477 192,33 Kč -157 817,13 Kč 9 386 378,46 Kč 

9 635 009,46 Kč -484 827,40 Kč -150 182,06 Kč 8 901 551,06 Kč 

10 635 009,46 Kč -492 584,64 Kč -142 424,82 Kč 8 408 966,42 Kč 

11 635 009,46 Kč -500 466,00 Kč -134 543,46 Kč 7 908 500,42 Kč 

12 635 009,46 Kč -508 473,45 Kč -126 536,01 Kč 7 400 026,96 Kč 

13 635 009,46 Kč -516 609,03 Kč -118 400,43 Kč 6 883 417,94 Kč 

14 635 009,46 Kč -524 874,77 Kč -110 134,69 Kč 6 358 543,16 Kč 

15 635 009,46 Kč -533 272,77 Kč -101 736,69 Kč 5 825 270,39 Kč 

16 635 009,46 Kč -541 805,13 Kč -93 204,33 Kč 5 283 465,26 Kč 
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17 635 009,46 Kč -550 474,02 Kč -84 535,44 Kč 4 732 991,24 Kč 

18 635 009,46 Kč -559 281,60 Kč -75 727,86 Kč 4 173 709,64 Kč 

19 635 009,46 Kč -568 230,11 Kč -66 779,35 Kč 3 605 479,54 Kč 

20 635 009,46 Kč -577 321,79 Kč -57 687,67 Kč 3 028 157,75 Kč 

21 635 009,46 Kč -586 558,94 Kč -48 450,52 Kč 2 441 598,82 Kč 

22 635 009,46 Kč -595 943,88 Kč -39 065,58 Kč 1 845 654,94 Kč 

23 635 009,46 Kč -605 478,98 Kč -29 530,48 Kč 1 240 175,96 Kč 

24 635 009,46 Kč -615 166,64 Kč -19 842,82 Kč 625 009,31 Kč 

25 635 009,46 Kč -625 009,31 Kč -10 000,15 Kč 0,00 Kč 

[ZDROJ: Vlastní zpracování] 

Zbylá část projektu bude financována z vlastních zdrojů, a to ve výši 1 500 000 Kč. Tato 

skutečnost by zatížila roční obecní rozpočet. Jednalo by se o více než 35 % všech obecních 

výdajů, ale obec by byla v zisku necelých 170 000 Kč. 

7.4.6 Shrnutí 

Všechny uvedené varianty financování jsou z větší části z národních dotací Ministerstva 

zemědělství nebo Ministerstva životního prostředí. Zároveň se obec, pro financování tohoto 

investičního záměru, musí vždy minimálně na 15 let zadlužit a u většiny bude muset použít 

vlastní zdroje.  

Pro obec Mrákotín nejlépe vychází reálný stav. Je to z důvodu, že zde nebude muset použít 

vlastní zdroje, které si může spořit na menší investiční projekty, které je schopna financovat 

z vlastních zdrojů a případné další dotace. U varianty s delším úvěrem obec Mrákotín sice 

nemusí také použít vlastní zdroje, ale úvěr na 25 let je příliš dlouhý pro budoucí rozvoj obce. 
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8 Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla analýza financování vybrané veřejné zakázky za pomoci 

dotačních prostředků a navržení alternativní varianty financování. 

První část této práce se zabývala nejprve investicemi a investičním rozhodováním obcí. Bylo 

popsáno, jaké druhy investic existují a jak se obce rozhodují o budoucích investicích. Dále se 

soustředila na zdroje financování investic, a to hlavně u obcí. Také se věnovala finančnímu 

hospodaření obcí a veřejným zakázkám. V závěru první části se práce věnovala strukturální 

politice Evropské unie a jí poskytovaným dotačním zdrojům. 

Druhá část práce popisovala investiční projekt v obci Mrákotín. Jednalo se o výstavbu 

kanalizace financovanou dotací Ministerstva zemědělství z programu „Podpora výstavby a 

technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ a pomocí úvěru ve výši 

13 000 000 Kč s dobou splatnosti 15 let.  

Bylo zde popsáno hospodaření obce v letech 2015-2019. Dále byly navrženy další varianty 

financování tohoto projektu. Z navržených variant financování pro obec Mrákotín nejlépe 

vychází varianta skutečného stavu, při které je poskytnuta maximální výše dotace Ministerstva 

zemědělství a úvěr ve výši 13 000 000 Kč s dobou splatnosti 15 let a úrokem 1,65 % a roční 

splátkou více než 985 tisíc Kč. Varianta se stejnou výší dotace a úvěrem také na 13 milionů Kč 

a dobou splatnosti 25 let je pro obec z pohledu financování nejschůdnější, ale z důvodu dlouhé 

doby splatnosti je neakceptovatelná. 

Z variant financování uvedených v předchozí kapitole vychází, že obec Mrákotín by při 

dodržení předpokládané ceny stavební zakázky, to je necelých 50 milionů Kč, nedokázala 

žádným způsobem tento projekt financovat. Maximální možné prostředky, které je obec 

schopna získat, se rovnají necelým 36 milionům Kč. Z toho vyplývá, že kdyby společnosti ve 

výběrovém řízení nenabídly dostatečně nízké nabídky, tak by se tento investiční projekt na 

výstavbu kanalizace neuskutečnil. 
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12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Apod. – a podobně 

CF – Fond soudržnosti 

ČOV – Čistírna odpadních vod 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EAGGF – Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství 

EFF – Evropský rybářský fond 

EMFF – Evropský námořní a rybářský fond 

ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF – Evropský sociální fond 

ESF+ – Evropský sociální fond + 

ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy 

FIFG – Finanční nástroj na podporu rybolovu 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

Např. – například  

NSTČ – Náklady stavební a technologické části 

OP PIK – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  

OP TP – Operační program technická pomoc 

OP VVV – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání 

OP Z – Operační program zaměstnanost 

OP ŽP – Operační program životního prostředí 

Tzn. – to znamená 

UN – Uznatelné náklady 

Kč – Koruna česká 

Etc. – et cetera 

EU – Evropská unie 

Atd. – a tak dále 

PO – prioritní osy 

YEI – iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže 

Mld. Eur – miliard eur 

s. r. o. – Společnost s ručením omezeným 

 


