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Abstrakt 

V diplomové práci je popsáno finanční zajištění veřejného investičního projektu. 

Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů z oblasti veřejných 

projektů. Dále jsou popsány způsoby, kterými je možné veřejné projekty financo-

vat. Praktická část se zabývá nalezením vhodných způsobů financování projektu 

rekonstrukce silnice II/422 v průtahu obcí Svatobořice – Mistřín a jejich porovná-

ní. 
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Abstract 

In the master's thesis there is described financial assurance of public investment 

project. The teoretical part part focuses on clarifying the basic concepts of public 

project . There are described ways in which it is possible to finance public projects. 

The practical part deals with finding appropriate ways of project financing of road 

reconstruction II/422 delay the village Svatobořice – Mistřín and their comparison. 
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1 Úvod 

Vzhledem k tomu, že se v současné době každý snaží uspořit ve všech možných 

oblastech, patří k důležitým rozhodnutím i volba způsobu financování projektu. 

Pro zvolení správné varianty je potřeba stanovit, které způsoby připadají v úvahu 

a dále tyto způsoby posoudit, zda jsou výhodné či nikoliv. Názornou ukázkou pro 

volbu způsobu finančního zajištění je tato diplomová práce, jejímž cílem je vyme-

zení problematiky finančního zabezpečení veřejných investičních projektů a návrh 

a posouzení finančního zajištění konkrétního veřejného projektu. 

V teoretické části je popsána obecná charakteristika veřejných investičních 

projektů, objasnění základních pojmů a vysvětlení jednotlivých fází projektu. Dále 

jsou popsány způsoby financování veřejných investičních projektů, které jsou roz-

děleny na interní a externí zdroje a podrobněji představeny v jednotlivých kapito-

lách. Vzhledem k tomu, že je jako konkrétní veřejný projekt vybrána rekonstrukce 

silnice, tak je následující kapitola zaměřena na způsoby financování dopravní in-

frastruktury. Přechod mezi teoretickou a praktickou částí tvoří kapitola 4, kde je 

popsáno rozdělení pozemních komunikací a dále objasněno jejich vlastnictví.  

V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní projekt, 

kterým je rekonstrukce silnice II/422 Svatobořice – Mistřín, I. etapa, který má dva 

investory. Tento projekt byl realizován v období od 1. 6. 2008 do 30. 11. 2009. Nej-

prve je představen samotný projekt a účastníci, kteří se na projektu podíleli. Okra-

jově je zde popsáno výběrové řízení. Jako nosná části diplomové práce, je uveden 

návrh financování investičního projektu jak z pohledu Správy a údržby silnic Jiho-

moravského kraje, tak z pohledu obce Svatobořice – Mistřín. Jsou zde brány v úva-

hu čtyři možnosti, které se pro obdobné projekty obvykle využívají. Jednotlivé způ-

soby financování jsou následně zhodnoceny.  
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2 Obecná charakteristika a vymezení specifik 
veřejných investičních projektů 

2.1 Projekt 

Pod pojmem projekt si lze představit představit jakýkoliv jedinečný sled aktivit 

a úkolů, který má trojrozměrný cíl, což představuje současné splnění požadavků na 

věcné plnění, časový plán a rozpočtové náklady. Přičemž náklady a kvalita prove-

dení jsou nepřímo úměrné času. Všechny tyto požadavky musí být dohodnuté mezi 

subjekty, které se na projektu podílejí. Tento trojrozměrný cíl je nazýván také jako 

trojimperativ, který je znázorněn na Obr. 1. Pro úspěšné splnění projektu je důleži-

té, aby tyto podmínky byly měřitelné, kontrolovatelné a dosažitelné. Zadavatel mu-

sí zároveň určit variabilitu projektu, což představuje budoucí provádění změn cílo-

vého stavu a expandibilitu, tj. možnost a určení míry rozšíření v budoucnosti. [1] 

 

Obr. 1 Trojimperativ [1] 
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2.2 Životní cyklus projektu 

Životní cyklus projektu stavby představuje období od první myšlenky investičního 

záměru až po ukončení projektu likvidací. Fáze životního cyklu projektu jsou zná-

zorněny na Obr. 2. 

Životní cyklus projektu stavby 

Předinvestiční 

fáze 
Investiční fáze Provozní fáze Likvidační záze 

Obr. 2 Životní cyklus projektu [2] 

2.2.1 Předinvestiční fáze 

Cílem této fáze je zpracování podnikatelského záměru. „Výběrem vhodných tech-

nicko - ekonomických ukazatelů je zjišťována nejen ekonomická efektivnost, ale i 

technická a finanční proveditelnost záměru. Předinvestiční fáze probíhá od rozpra-

cování základní myšlenky podnikatelského záměru přes vypracování technicko -

 ekonomické studie (studie proveditelnosti) až po hodnotící zprávu, která slouží 

jako podklad pro hodnocení a rozhodování o výhodnosti podnikatelského záměru.“ 

[2, str. 28] 

2.2.2 Investiční fáze 

Investiční fáze zahrnuje projektovou a realizační činnost, včetně uzavírání smluv. 

Investiční fázi je možné charakterizovat kroky, jako jsou vypracování prováděcích 

plánů projektu; vypsání výběrového řízení na projektanta, výběr projektanta, uza-

vírání smluv s projektantem; zpracování dokumentace k územnímu řízení; vyhoto-

vení projektu pro stavební povolení; stavební řízení; vypsání výběrového řízení na 

zhotovitele, výběr zhotovitele a uzavírání smluv se zhotovitelem; zkušební provoz; 

přejímka stavby, užívání, případně kolaudační souhlas. [2] 
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2.2.3 Provozní fáze 

Provozní fáze začíná předáním stavby provozovateli. Tuto fázi je potřeba posuzo-

vat jak z hlediska krátkodobého, tak i z hlediska dlouhodobého. Krátkodobé hle-

disko závisí na počátečním období provozu projektu, kde se může vyskytnout 

mnoho problémů, které se týkají výrobních metod, činnosti zařízení u výrobních 

projektů, neodpovídající produktivity práce, či velké množství nekvalifikovaného 

personálu. Nápravná opatření, která jsou v těchto případech nezbytná, spadají do 

investiční fáze. V rámci dlouhodobého hlediska posuzujeme provozní náklady 

a příjmy, případně předpokládané užitky týkající se projektu. V případě, že by byly 

tyto nedostatky zjištěny až v provozní fázi, znamenalo by to, že nápravná opatření 

budou velmi obtížná a nákladná. Veškerá rizika, nejistoty a potenciální nedostatky, 

které by mohly nastat v provozní fázi, by měly být ošetřeny ve studii proveditel-

nosti, spadající do předinvestiční fáze projektu. [2] 

2.2.4 Likvidační fáze 

Během této fáze se projekt neprovozuje, ale stavební objekt může vykazovat po-

slední příjmy či výdaje spojené s jeho likvidací. [2] 
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2.3 Veřejný projekt 

Veřejné projekty je možné chápat jako jakékoliv aktivity či úkoly plněné v rámci 

veřejného sektoru, při kterých jsou použity veřejné zdroje. Z věcného hlediska má 

veřejný projekt formu materiálního nebo duchovního produktu s předem zadaný-

mi společenskými cíli, přínosy a očekáváním. O způsobu jakým budou zdroje alo-

kovány, se rozhoduje obvykle v procesu veřejné volby. Veřejný projekt je tedy bu-

doucí zamýšlenou akcí, časově termínovaným záměrem. Součástí veřejného pro-

jektu je finanční ohodnocení, na jehož základě je hledán způsob, jak efektivně 

uspokojit určité veřejné potřeby. Veřejný investiční projekt se vyznačuje tím, že 

velká část zdrojů pro jeho realizaci je poskytována z veřejných zdrojů, k jeho reali-

zaci jsou použity nástroje hospodářské politiky a také tím, že jsou s projektem 

spjaty významné externality. 

 

Obr. 3 Veřejné potřeby, cíle, veřejný projekt a veřejná zakázka [3] 

Na Obr. 3 je znázorněn proces veřejného projektu. Výchozím krokem 

k tvorbě veřejných projektů jsou určité veřejné zájmy a potřeby, které jsou formu-

lovány v podobě záměrů, jak tyto potřeby uspokojit. Veřejnou potřebou může být 

například potřeba řešení dopravního problému ve městě. Je-li v procesu veřejné 

tvorby rozhodnuto, že daná potřeba bude uspokojována ve formě veřejného stat-

ku, a financována z veřejných zdrojů, dochází k její realizaci ve formě veřejné za-

kázky. [3] 
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2.4 Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka se uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy s jedním 

nebo více vybranými uchazeči nebo zájemci. Veřejná zakázka se uskutečňuje 

v rámci zadávacího řízení, k jehož základním subjektům patří zadavatel, zájemce, 

uchazeč a dodavatel. [3] 

Dělení veřejných zakázek: 

1. dle předmětu  

1.1. veřejné zakázky na dodávky, u nichž je předmětem pořízení věci. Pořízení 

může být realizováno koupí, koupí zboží na splátky, nájmem nebo leasin-

gem. Dále do této kategorie spadá poskytnutí služeb nebo stavebních 

prací, které spočívají v umístění, montáži či uvedení takového zboží do 

provozu, s výjimkou zhotovení stavby. 

1.2. veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předmětem je provádění sta-

vebních prací, provedení projektové dokumentace nebo inženýrská čin-

nosti k těmto pracím. Předmětem může být dále zhotovení stavby, která 

je výsledkem stavebních či montážních prací, případně související projek-

tová či inženýrská činnost, která je schopna jako celek plnit samostatnou 

technickou nebo ekonomickou funkci. Za veřejnou zakázku na stavební 

práce se také považuje poskytnutí dodávek či služeb nezbytných 

k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem. Rovněž stavební 

práce pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných slu-

žeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba, spadají do tohoto typu veřej-

ných zakázek.  

1.3. veřejné zakázky na služby jsou takové veřejné zakázky, které nejsou ve-

řejnými zakázkami na dodávky nebo na stavební práce. Dále do veřejných 

zakázek na služby spadají veřejné zakázky, jejichž předmětem je poskyt-

nutí dodávky, kde předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší 

než předpokládaná hodnota poskytované dodávky nebo provedení sta-

vebních prací, pokud nejsou základním účelem veřejné zakázky, ale jejich 

provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na služby. [4] 
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2. dle výše předpokládané hodnoty 

2.1. významné veřejné zakázky, u kterých předpokládaná hodnota dosahuje 

nejméně 300 mil. Kč bez DPH, v případě, že je zadavatelem stát. Pokud 

bude zadavatelem samospráva (kraj, obec), minimální předpokládaná 

hodnota bez DPH činí 50 mil. Kč.  

2.2. nadlimitní veřejné zakázky jsou takové zakázky, jejichž předpokládaná 

hodnota bez DPH dosáhne minimálně výše 5 010 000 Kč u veřejných za-

kázek na dodávky a na služby a 125 265 000 Kč u veřejných zakázek na 

stavební práce.  

2.3. podlimitní veřejné zakázky, u které předpokládaná hodnota v případě ve-

řejné zakázky na dodávky nebo na služby činí nejméně 1 000 000 Kč bez 

DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce má minimální 

hodnotu 3 000 000 Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu pro nadli-

mitní veřejnou zakázku. 

2.4. veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota nedo-

sáhne u veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 

1 000 000 Kč bez DPH nebo u veřejné zakázky na stavební práce 

3 000 000 Kč bez DPH. [4] 

Klíčovou iniciační roli v procesu zadávání veřejných zakázek sehrává zadavatel. 

Zadavatelem veřejné zakázky může být osoba fyzická i právnická. V případě, že se 

několik zadavatelů spojí, za účelem společného postupu směřujícího k zadání ve-

řejné zakázky, se považují za jednoho zadavatele. Zákon stanovuje tyto kategorie 

zadavatelů: 

1. Veřejný zadavatel: 

� Česká republika 

� státní příspěvková organizace 

� územní samosprávní celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zři-

zovatele vykonává územní samosprávní celek 
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� jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojo-

vání potřeb veřejného zájmu. Tyto potřeby nemohou mít průmyslovou 

ani obchodní povahu. Financování potřeb je zajištěno převážně státem či 

jiným veřejným zadavatelem, nebo jsou státem či jiným veřejným zadava-

telem tyto potřeby ovládány nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či 

volí více než polovinu členů ve statutárním, správním, dozorčím či kont-

rolním orgánu 

2. Dotovaný zadavatel: 

právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou 

z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů, nebo pokud 

peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů pře-

sahují 200 000 000 Kč. Peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných 

zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. 

3. Sektorový zadavatel: 

� osoba, která vykonává některou z relevantních činností, pokud tuto čin-

nost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva. Pod pojmem 

relevantní činnost si lze představit například činnost v odvětví plynáren-

ství, teplárenství, vodárenství, energetiky apod. 

� nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat 

dominantní vliv v případě, že disponuje většinou hlasovacích práv sám 

nebo na základně dohody s jinou osobou, dále také může jmenovat či zvo-

lit více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím pří-

padně kontrolním orgánu. 

4. Centrální zadavatel: 

� veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání spočívající 

v tom, že pro jiného zadavatele pořizuje dodávky, případně služby, jež 

jsou předmětem veřejných zakázek, které následně prodávají jiným do-

davatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly dodávky či služby po-

řízeny, nebo provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na do-

dávky, služby popřípadě stavební práce na účet jiných zadavatelů. [2, 12] 
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3 Financování veřejných investičních 
projektů 

3.1 Veřejný sektor 

Za veřejný sektor je považována část národního hospodářství zahrnující instituce 

a organizace, které se zabývají produkcí nebo poskytováním určitých statků 

a nejsou předmětem zájmu subjektů soukromého sektoru, nebo redistribucí. Dále 

se vyznačuje tím, že je částečně nebo úplně financován z veřejných prostředků. 

Veřejný sektor je spjatý s fiskálním systémem a rozpočtovou soustavou. [5] 

„Na rozdíl od veřejných financí, které zkoumají pouze finanční operace, vztahy 

a nástroje sloužící k realizaci určitých činností, je veřejný sektor důsledkem veřej-

ného financování a současně stimuluje koloběh prostředků v rámci veřejných fi-

nancí.“  [5, str. 15] 

Mezi úkoly veřejného sektoru patří vytváření adekvátních podmínek pro fun-

gování soukromého sektoru. Dalším úkolem je zajištění určitého množství potřeb-

ných statků, pokud to nedokáže soukromý sektor. Veřejný sektor má být při pro-

dukci veřejných statků produktivní a má zohledňovat to, že finanční prostředky, 

z nichž jsou veřejné statky realizovány, ovlivňují důchodovou svobodu soukromé-

ho sektoru. [5] 
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3.2 Zdroje financování veřejných investičních projektů 

Veřejné investiční projekty je možné financovat více způsoby. Zdroje financování je 

možné rozdělit např. dle místa, odkud se zdroje získávají, a to na interní a externí. 

Dalším možným způsobem je využití PPP koncepce. Jednotlivé zdroje jsou popsány 

v následujících kapitolách.  

3.2.1 Interní zdroje  

Tyto zdroje je možné využít tehdy, je-li projekt realizován již existujícím ekono-

mickým subjektem, který tvoří výsledky vlastní činnosti firmy. Mezi interní zdroje 

patří: 

� nerozdělený zisk běžného a minulého období, 

� veřejné finance z rozpočtů, 

� dlouhodobé finanční rezervy, 

� odpisy dlouhodobého majetku, 

� odprodej dlouhodobého majetku, který již není využíván, nebo přináší 

malé výnosy. 

Nerozdělený zisk představuje část výsledku hospodaření, která je snížena o daňo-

vou povinnost, tvorbu zákonných fondů, povinnosti vůči vlastníkům a případně 

o příděly do účelových fondů. [6] 

Veřejné finance zahrnují peněžní vztahy, které vznikají při získávání, rozdělo-

vání, přerozdělování a užití peněz patřícím občanům. Správou a hospodaření 

s těmito penězi se zabývají veřejnoprávní orgány a organizace. 

„Veřejné finance tedy slouží k uspokojování potřeb obyvatelstva na úrovni 

státu, regionů a místních lokalit, zabezpečují tedy veřejné úkoly a naplňují tak ve-

řejné zájmy.“ [7, str. 5] 

Ve spojení s veřejnými financemi se zdůrazňují tři dominantní principy: 

1. Princip nedobrovolnosti – zdroje příjmů, jako jsou např. daně, cla, 

sankční platby aj. se vybírají dle stanovených právních předpisů. 
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2. Princip nenávratnosti – v případě zaplacení zákonem stanovené platby 

nemá poplatník, resp. plátce nárok na její vrácení, platby se stává sou-

částí centralizovaných zdrojů financování rozpočtových transferů. 

3. Princip neekvivalence – poplatníku či plátci není znám účel platby pře-

rozdělovaných veřejných prostředků, např. při zaplacení daně není 

známo, na jaký účel budou tyto prostředky použity. Poplatník či plátce 

nemá zaručeno, že dostane formou veřejných výdajů tolik peněz, kolik 

sám odvedl. [7] 

Peněžní vztahy, které jsou tvořeny, za pomoci veřejných financí znázorňuje 

rozpočtová soustava. Finance z veřejných rozpočtů jsou využívány pro veřejné 

statky a služby, to znamená veškeré veřejné aktivity. Veřejné rozpočty zahrnují: 

� státní rozpočet, 

� rozpočet krajů (vyšších územních samosprávných celků),  

� rozpočet měst a obcí, 

� rozpočet organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, 

� rozpočty organizací, u nichž je zřizovatel kraj či obec. [7] 

Dlouhodobé finanční rezervy vznikají ze zadrženého zisku, který slouží k pokrytí 

předpokládaných budoucích rizik a ztrát. Vzhledem k tomu, že se zahrnují do ná-

kladů, snižují hospodářský výsledek. Rezervy rozdělujeme na zákonné a ostatní. 

V případě zákonných rezerv, se jedná o daňově uznatelný náklad. [8] 

Odpisy majetku zjednodušeně vyjadřují postupné peněžní opotřebení dlouho-

dobého hmotného a nehmotného majetku. Vzhledem k tomu, že se nejedná o výda-

je, je možné odpisy využít na obnovu dlouhodobého majetku, krytí nárůstu pohle-

dávek, splátky úvěru a v podobných případech. Pro stanovení hodnoty odpisu je 

nutné zvolit způsob odepisování a dlouhodobý majetek rozdělit do odpisových 

skupin dle délky ekonomické životnosti, která je stanovena zákonem. [2] 
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3.2.2 Externí zdroje 

K těmto zdrojům financování patří nenávratně poskytnuté zdroje: 

� dotace 

a dále návratné zdroje, kterými jsou: 

� bankovní úvěry, 

� půjčky a finanční výpomoci od jiných subjektů, 

� obligace. [6] 

3.2.2.1 Dotace  

Pojem dotace vyjadřuje peněžní prostředky státního rozpočtu, státních fi-

nančních aktiv a Národního fondu, které jsou poskytnuté fyzickým nebo právnic-

kým osobám na stanovený účel. Dotacemi mohou být rovněž bezúplatná plnění 

poskytnutá na daný účel ze zdrojů evropského společenství či z veřejných rozpočtů 

cizího státu a grandy poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Dotace mo-

hou být poskytovány na úrovni nadnárodní, národní, krajské a obecní. 

V následujících odstavcích jsou jednotlivé úrovně podrobněji představeny. [9]  

Dotační peněžní prostředky, ať už ve formě národních či mezinárodních ve-

řejných zdrojů mohou být poskytnuty na investiční projekty, které řeší priority 

národního hospodářství. Dle účelu lze dotace dělit na: 

� provozní – tyto dotace jsou poskytovány v případě, kdy stát nebo územně 

správní celek vstupuje např. do cenové politiky podnikatele (např. slevy 

na jízdné a podobně), 

� investiční – dotace jsou určeny k pořízení dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku. [13] 

Nadnárodní úroveň 

České republice jsou poskytovány dotace a granty od jiných států, institucí nebo 

soukromých subjektů. Hlavním poskytovatelem na této úrovni je Evropská unie. 

V rámci EU musí být dotační zdroje rozděleny co nejefektivněji a vzhledem k tomu 

je EU rozdělena na statistické územní jednotky. Díky tomuto rozdělení je možné 
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sledování efektů dotací pro rozvoj daného území. Rozdělení České republiky na 

statistické územní jednotky je znázorněno v Tab. č. 1 a na Obr. č. 4. [14] 

Tab. 1 Členění území České republiky z hlediska statistiky EU [13] 

Úroveň Název Počet jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudržnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76 + 15 pražských obvodů 

LAU II Obce 6249 

 

 

 
Obr. 4 Mapa 14 krajů a 8 regionů soudržnosti v ČR [13] 

Česká republika má v rámci programového období 2007-2013 k dispozici 

26,69 miliardy EUR, což je přibližně 750 miliard korun. Vláda České republiky při-

jala na základě Národního rozvojového plánu ČR a Národního strategického refe-

renčního rámce 24 operačních programů, přehled těchto programů je uveden 

v Tab. 2.  

Všechny uvedené programy jsou určeny pro nové cíle politiky soudržnosti Ev-

ropské unie, kterými jsou: 
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1. kovergence - cílem je snaha o podporu růstu a tvorby pracovních míst 

v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech, 

2. regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – druhým cílem je podpora 

ekonomických změn v průmyslových, městských a venkovských oblastech, 

3. evropská územní spolupráce – posledním cílem je podpora harmonického 

a vyváženého rozvoje na území EU. 

Operační programy slouží k čerpání finančních prostředků v rámci regionální 

politiky. OP jsou popisem priorit, finančních zdrojů a řízení a upřesňují oblasti in-

tervencí na národní úrovni i v jednotlivých regionech dané členské země. OP lze 

rozdělit do čtyř kategorií, a to na tematické operační programy, regionální operač-

ní programy, operační programy pro Prahu, a programy v rámci Evropské územní 

spolupráce. [10]  
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Tab. 2 Operační programy v ČR a přidělené příspěvky pro období 2007-2013 (v €) [10] 

Operační program Příspěvek EU 

Cíl Kovergence (celá ČR kromě Prahy)  

OP Podnikání a inovace 3 041 312 546 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 2 070 680 884 

OP Životní prostředí  4 917 867 098 

OP Doprava 5 759 081 203 

Integrovaný operační program 1 553 010 664 

Regionální operační programy  

ROP Střední Čechy 559 083 839 

ROP Jihozápad 619 651 254 

ROP Severozápad 745 911 021 

ROP Jihovýchod 704 445 636 

ROP Severovýchod 656 457 606 

ROP Moravskoslezsko 716 093 217 

ROP Střední Morava 657 389 413 

OP Technická pomoc 263 026 044 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 837 421 405 

OP Vzdělávání a konkurenceschopnost 1 828 714 781 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  

OP Konkurenceschopnost 264 072 631 

OP Adaptabilita 108 385 242 

Cíl Evropská územní spolupráce  

Přeshraniční spolupráce – 5 OP 351 589 957 

Transnárodní a mezinárodní spolupráce – 2 OP 37 461 150 

Celkem 26 691 655 591 
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Národní úroveň 

Alokace dotací se řídí obecnými předpisy, jako jsou zákon o státním rozpočtu, zá-

kon o rozpočtových pravidlech a zákon o podpoře regionálního rozvoje a zvláštní-

mi právními předpisy, kterými jsou např. zákony o vzniku státních fondů a posky-

tování dotací ze státního rozpočtu.  

Mezi dotační zdroje poskytované ze státního rozpočtu patří dotace: 

� na financování programů a akcí příspěvkových organizací, 

� pro územní samosprávní celky na dávky státní sociální péče,  

� územním samosprávním celkům na jinou než podnikatelskou činnost, 

� pro fyzické a právnické osoby na podnikatelskou činnost, 

� občanským sdružením, 

� právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování 

zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování 

sociálně-právní ochrany dětí, 

� státním fondům, 

� fyzickým osobám, které nevykonávají podnikatelskou činnost a zabývají 

se chovem včel, drží plemeníky nebo jsou vlastníky či nájemci lesa, 

� nadacím, nadačním fondům a obecně prospěšným společnostem, 

� Regionálním radám regionů soudržnosti, 

� dobrovolným svazkům obcí, 

� FO a PO, které nevykonávají podnikatelskou činnost, a to na výstavbu, 

opravy, modernizace a rekonstrukce bytového fondu a na výstavbu tech-

nické infrastruktury, 

� evropským seskupením pro územní spolupráci. 

Poskytovateli státních dotací mohou být: 

� státní fondy (např. Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní 

infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení), 
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� ústřední orgány (např. ministerstva, energetický regulační úřad, úřad 

práce), 

� organizační složky státu (Akademie věd ČR, Grantová agentura ČR). [11] 

Krajská úroveň 

Krajský rozpočet je dotován ze státního rozpočtu, tyto finance jsou určeny pro roz-

počty obcí a pro příspěvkové organizace, kde je zřizovatelem kraj či obec a slouží 

k jejich provozu. Z rozpočtu kraje klasifikujeme dotace v rámci přenesené působ-

nosti (v tomto případě se jedná o finance ze státního rozpočtu, které jsou určeny 

na daný účel a samotný kraj nemá možnost o daných prostředcích rozhodovat) 

a v rámci samostatné působnosti (dotace ze státního rozpočtu, které dále alokuje 

kraj, např. na vzdělání, zdravotnictví, dopravu apod.). 

Obecní úroveň 

V praxi může docházet ke kombinaci výše popsaných úrovní a tím dochází k tzv. 

spolufinancování projektů.  

3.2.2.2 Bankovní úvěry 

Nejčastější formou externího financování projektů je střednědobý (se splatností 1 

– 5 let) nebo dlouhodobý (se splatností více jak 5 let) investiční úvěr. Dlouhodobý 

úvěr může subjekt získat ve dvou podobách: 

� bankovní (finanční) úvěr – takový úvěr je poskytován komerčními ban-

kami, pojišťovacími společnostmi a rovněž penzijními fondy.  

� dodavatelský úvěr – úvěr, který je poskytován v podobě dodávek fixního 

majetku dodavatelskou firmou [2, 6] 

Investiční úvěr může být umořován splátkami ročními, čtvrtletními a měsíč-

ními. Cenou za poskytnuté finanční prostředky jsou úroky, které mohou být zahr-

nuty do nákladových položek podnikatelského záměru. Výše úroků a podmínky 

splácení se odvíjí od konkrétní situace, od rizikovosti podnikatelského záměru, 

dále záleží na domluvě investora s bankou apod. Výše úroků je závislá na režimu 

splácení, které může mít individuální splátkový kalendář, splátkový kalendář 
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s konstantním úmorem a splátkový kalendář s konstantní anuitou, který se vypočí-

tá dle vzorce (3). 

Individuální splátkový kalendář se odvíjí od jednání realizátora projektu 

s bankou. Termíny a výše splátek se určují na základě podnikatelského záměru. 

U splátkového kalendáře s konstantním úmorem se úvěr umořuje pravidel-

nými a rovnoměrnými splátkami. Úrok se stanovuje pro každý rok ze zůstatku úvě-

ru. V případě rovnoměrného splácení dosahují úroky nejvyšší hodnoty v prvním 

roce, další roky hodnoty úroku klesají. [2] 

Výpočet splátky úvěru při rovnoměrném splácení: 

� =  
�

�
                                                                                                                                           (1) 

kde:  

U … splátka neboli úmor v Kč 

D … dluh v Kč 

n … počet období splácení (roky, čtvrtletí, měsíce) 

Výpočet úroků z úvěru při rovnoměrném ročním splácení: 

u =  �
 ∗ �                                                                                                                                    (2) 

kde:  

u … úrok v Kč 

Dn … velikost dluhu v příslušném roce v Kč 

r … roční úroková sazba (% / 100) 

U splátkového kalendáře s konstantní anuitou tvoří konstantní sumu součet 

splátky úvěru a úrok za příslušné období. Vzorec pro výpočet úroku pro první rok 

je totožný s vzorcem (2). Pro stanovení splátky v prvním roce se od celkové částky 

anuity odečte úrok, tím se získá částka úmoru pro první rok. Postup je pro všechny 

roky stejný, opakuje se až do té doby, než bude splacen celý úvěr. 
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Výpočet konstantní roční anuity: 

� =  
(1 + �)
 ∗ �

(1 + �)
 − 1
∗ �                                                                                                                    (3) 

kde: 

A … roční anuita v Kč/rok 

D ... velikost dluhu v Kč 

n … doba splatnosti v letech 

r … roční úroková míra (%/100) [2] 

Dodavatelské úvěry jsou poskytovány tak, že dodávaný majetek je odběrate-

lem splácen po stanovenou dobu, postupně nebo jednorázově, včetně úroků. Čímž 

se nejedná o přímé poskytnutí peněžních prostředků, ale o odložení či rozložení 

zaplacení kupní ceny. Splatnost úvěru bývá spjata s ekonomickou životností majet-

ku, ale může být i kratší. Úvěry jsou dodavatelem poskytovány buď z vlastních 

zdrojů, nebo pomocí refinancování prostřednictvím bankovních úvěrů sjednaných 

účelově dodavatelem. [6]  

Úroková sazba z úvěru může být stanovena jako pevná, která je po celou dobu 

splácení úvěru konstantní, nebo jako pohyblivá, která se v průběhu splácení mění. 

Ke změně úrokové míry může dojít například bezprostřední vazbou na určitou 

úrokovou sazbu, což znamená, že změna úroku úvěru nastane současně se změnou 

sazby, na kterou je úrok vázán. Touto sazbou bývá většinou základní sazba, kterou 

banka sama vyhlašuje. Dále se může jednat o vazbu na určitou tržní referenční 

úrokovou sazbu, kterou je vybraná tržní úroková sazba, s předem stanovenými 

termíny přizpůsobování. Referenční sazbou může být například PRIBOR. Za pohyb-

livý způsob úročení lze označit i způsob, kdy banka dohodne pevnou úrokovou 

sazbu, ale vyhradí si právo její výši snižovat i zvyšovat během doby splácení úvěru, 

pokud dojde k výrazným změnám v tržních úrokových sazbách. [6] 

PRIBOR je referenční hodnota úrokových sazeb se splatností 1 den, 1 a 2 týd-

ny, 1, 2, 3, 6 a 9 měsíců a 1 rok. Za tuto sazbu si banky navzájem jsou ochotny po-

skytnout úvěry na českém mezibankovním trhu. Tuto sazbu vyhlašuje Česká ná-
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rodní banka v 11:00 hodin každý pracovní den. V současné době mezi referenční 

banky pro výpočet referenčních sazeb patří Česká spořitelna, a.s., Československá 

obchodní banka, a.s., ING Bank N. V., Komerční banka, a.s., LBBW Bank CZ a.s., Raif-

feisenbank a.s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s.. [15] 

3.2.2.3 Obligace 

Obligace je dluhový cenný papír s předem stanoveným výnosem v podobě úroku. 

Majitel obligace je věřitelem emitenta. Majitel obligace se nepodílí na rozhodování 

firmy, na zisku a majetku instituce, která obligaci vydala. Obligace lze rozdělit dle 

toho, který subjekt obligaci vydává: 

� Státní obligace – emitentem je stát 

� Komunální obligace – emitentem je obec 

� Podnikové obligace – emitentem je akciová společnost 

Obligace mají stanovenou dobu splatnosti, obsahují časové rozložení splátek dluž-

né částky včetně úroků a jiných plateb, jakou jsou například prémie, věřitel je může 

právně vymáhat. 

V případě, že se bude investor rozhodovat, zda využít emisi obligací jako zdroj 

financování investičního projektu jsou rozhodující faktory jako výnos z obligace, 

doba splatnosti a způsob splácení obligace a hodnocení emitenta pomocí ratingu. 

Nejčastěji se obligace splácejí anuitním způsobem. [2] 

3.2.3 Partnerství soukromého a veřejného sektoru 

„Pojmem PPP se obecně označují formy spolupráce mezi orgány veřejné správy 

a podnikatelským sektorem za účelem zajištění financování, výstavby, obnovení, 

správy či údržby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby“ [6, s. 54] 

PPP projekty bývají charakterizovány následujícími prvky: 

� spolupráce mezi veřejnoprávním a soukromým sektorem je realizována 

na základě relativně dlouhodobého smluvního vztahu, 
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� financování projektu je zajištěno částečně soukromým sektorem, někdy 

prostřednictvím složitých dohod mezi různými stranami, 

� významnou roli zastupuje ekonomický provozovatel, který se účastní 

různých fází projektu. Veřejnoprávní partner se zabývá především defi-

nováním cílů, které je nutné dosáhnut z hlediska veřejného zájmu, kvality 

poskytovaných služeb a cenové politiky, také přebírá odpovědnost za pl-

nění cílů, 

� rozdělení rizika mezi soukromým a veřejným sektorem záleží na kon-

krétním případu, dle možností zúčastněných stran toto riziko vyhodnotit, 

kontrolovat a vyrovnat se s ním. [16] 

Hlavním účelem zapojení soukromého sektoru do veřejných projektů je zajištění 

vyšší hodnoty za peníze pro veřejný sektor. Hodnota za peníze představuje získání 

nejvyšší možné a současně využitelné hodnoty za vydané veřejné prostředky. 

V případě, že bude v rámci realizace projektu dosaženo hodnoty za peníze pro ve-

řejný sektor, znamená to, že bude dosaženo vyššího užitku v poměru 

k vynaloženým prostředkům, než kdyby byl tentýž projekt realizovaným veřejným 

sektorem z vlastních prostředků a ve vlastní režii.  

Dalším důležitým pojmem je platba za dostupnost, která představuje pravi-

delné platby od veřejného sektoru, jakožto zadavatele, dodavateli za funkčnost 

a kvalitu poskytované služby, která je předmětem koncesní smlouvy. Vyplácení 

této platby je zahájeno dnem uvedení služby do provozu, platby nejsou fixní a na-

příklad bývají navyšovány o inflaci. Tato platba musí pokrýt náklady finanční, ná-

klady spojené s pořízením investičních prostředků, provozní náklady vynaložené 

na zajištění dostupnosti - kvality i kvantity dané služby a v neposlední řadě pokrýt 

zisk požadovaný koncesionářem. [17] 

Porovnání veřejných zakázek a PPP: 

� standardní veřejná zakázka: 

1) investiční náklady hradí zadavatel 

2) poplatky uživatelů jsou příjmem veřejného sektoru 
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3) za rizika spojená s projektem odpovídá zadavatel 

4) dodavatel nese rizika, která jsou tradičně spojená se smlouvou o dílo 

� PPP: 

1) investiční náklady hradí koncesionář 

2) užitky plynoucí z provozování služeb připadají koncesionáři 

3) příjmy koncesionáře mohou rovněž pocházet od uživatelů služby 

4) koncesionář nese podstatnou část rizik spojených s projektem 

Financování projektu při využití PPP a veřejné zakázky je znázorněno na Obr. 5 

a Obr. 6. Z obrázků je patrné, že při využití konceptu PPP jsou náklady na investici 

rozprostřeny po dobu provozu, ale u standardní veřejné zakázky je potřeba tyto 

prostředky vložit do projektu ještě před začátkem poskytování služby. Dále u stan-

dardních veřejných zakázek často dochází k překračování nákladů i harmonogra-

mu. U konceptu PPP se tato situace vyskytuje jen výjimečně, většinou bývá způso-

bena změnami požadavků zadavatele. K dalšímu rozdílu dochází u plateb po dobu 

životnosti projektu. V případě PPP jsou tyto platby podstatně vyšší, což je způso-

beno splácením prvotní investice. V případě, že budeme uvažovat jen náklady na 

samotný provoz, budou tyto náklady nižší, jelikož během přípravné fáze dochází 

k optimalizaci projektu provozovatelem, který zároveň dohlíží na kvalitu v době 

výstavby.  
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Obr. 5 Financování projektu při využití PPP konceptu [16] 
 
 

 
Obr. 6 Financování projektu při využití standardní veřejné zakázky [16] 

Využití konceptu PPP je vhodné v sektoru dopravy (veřejná dopravní infra-

struktura, dálnice, silnice, tunely, okruhy), zdravotnictví (infrastruktura a podpůr-

né služby), školství (školní areály, ubytovací kapacity), justice (věznice, soudní bu-

dovy, administrativní prostory), obrany (trenažéry, technika, zázemí), vodohospo-

dářství (úprava a distribuce pitné vody, čistírny odpadních vod), nemovitostní 

a bytové oblasti (správa nemovitostí, správa městských bytových domů), regene-

race brownfieldů (využití znečištěných nebo opuštěných prostor a objektů) a pro 

městský rozvoj (městská výstavba, rekonstrukce). V Evropě se tento typ financo-

vání nejvíce využívá v dopravě a ve zdravotnictví. [16] 
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3.3 Finanční zajištění dopravní infrastruktury 

Mezi základní zdroje financování dopravní infrastruktury od roku 2007 do roku 

2013 patří: 

� národní veřejné zdroje ČR (SFDI, státní rozpočet), 

� prostředky strukturální politiky (OP Infrastruktura, OP Doprava), 

� prostředky finančního nástroje TEN–T, 

� úvěrové prostředky, 

� PPP. 

3.3.1 Národní veřejné zdroje ČR 

Veřejné národní prostředky ČR poskytované prostřednictvím státního rozpočtu 

a SFDI jsou hlavním zdrojem finančních prostředků pro dopravní infrastrukturu. 

Zdroje ze SFDI jsou využívány na národní akce a na spolufinancování prostředků 

EU tam, kde toto spolufinancování nebude pokryto úvěrovými prostředky EIB. SF-

DI zároveň poskytuje ve specifických případech předfinancování projektů EU. Úče-

lem fondu je především rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, že-

lezničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Dále SFDI poskytuje 

příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti týkající se 

dopravní infrastruktury.  

3.3.2 Prostředky strukturální politiky 

Pro silnice II. a III. třídy jsou významným zdrojem financování regionální operační 

programy a regionální rozpočty. OP Doprava je největším operačním programem 

v České republice, na tento program připadá 22 % všech prostředků poskytnutých 

z fondů EU v letech 2007-2013, což je přibližně 5,824 mld. EUR. Tento operační 

program je rozdělen do sedmi prioritních os, jak je uvedeno v následující tabulce 

Tab. 3. Finanční prostředky pro OP Doprava jsou poskytovány ze dvou evropských 

zdrojů, a to z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ná-
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rodní spolufinancování projektů je zajišťováno ze zdrojů státního rozpočtu 

z oddílu Ministerstva dopravy, které je řídícím orgánem. [14, 18] 

Tab. 3 Alokace peněžních prostředků v OP Doprava [17] 

Prioritní osa EUR 
% celkové 

alokace OPD 

1 – Modernizace železniční sítě TEN-T 2 196 706 382 37,7 

2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční 
sítě TEN-T 

1 614 071 569 27,7 

3 – Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 393 547 402 6,8 

4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 1 098 426 088 18,9 

5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a 
systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze 

330 076 926 5,7 

6 – Podpora multimodální nákladní přepravy 
a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 

119 426 722 2,0 

7 – Technická pomoc 69 235 274 1,2 

Celkem 5 821 490 363 100 

 

OP Infrastruktura se zabývá přípravou investičních projektů, jejichž cílem je zlep-

šení životního prostředí, zajištění rozvoje kvality a udržitelné mobility pro svo-

bodný a bezpečně přístupný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu a pomáhá tím udr-

žitelnému rozvoji regionů. Priority v oblasti dopravy respektují cíle národních stra-

tegických dokumentů, kterými jsou například Dopravní politika, Návrh rozvoje 

dopravních sítí v ČR do roku 2010, Harmonogram a finanční zajištění realizace 

rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010. [17] 

3.3.3 Prostředky finančního nástroje TEN–T 

Využití finančního nástroje TEN–T je zejména v oblasti železničních projektů, pro 

vypracování přípravných projektů a projektových dokumentací.  

Úvěrové prostředky a Partnerství veřejného a soukromého sektoru bylo již popsá-

no v předchozí kapitole.  
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4 Rozdělení a vlastnictví pozemních 
komunikací 

4.1 Rozdělení pozemních komunikací 

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená pro užívání silničními a jinými vo-

zidly a chodci. Pozemní komunikace dělíme do těchto kategorií: 

a) dálnice – tyto pozemní komunikace jsou určeny pro rychlou dálkovou vni-

trostátní i mezinárodní dopravu silničními motorovými vozidly. Dálnice je 

budována na principu mimoúrovňových křížení s oddělenými místy napo-

jení pro vjezd a výjezd vozidel. Na dálnici se mohou pohybovat vozidla, je-

jichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než je stanoveno zvláštním 

právním předpisem.  

b) silnice – jedná se o veřejně přístupnou pozemní komunikaci, dle svého ur-

čení a dopravního významu je rozdělujeme do následujících tříd: 

� silnice I. třídy – tyto silnice jsou určeny především pro dálkovou 

a mezinárodní dopravu. Silnice I. třídy budované jako rychlostní 

silnice jsou určeny pro rychlou dopravu a mají obdobné stavebně 

technické vybavení jako dálnice, 

� silnice II. třídy – komunikace určené pro dopravu mezi okresy, 

� silnice III. třídy – silnice vybudované pro propojení obcí nebo pro 

jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. 

c) Místní komunikace – tato komunikace slouží převážně místní dopravě na 

území obce. Podle dopravního významu, určení a stavebně technického 

vybavení se dále dělí do čtyř tříd: 

� rychlostní, s funkcí dopravní, 

� sběrné, s funkcí dopravně – obslužnou, 

� obslužné, s funkcí obslužnou, 

� komunikace se smíšeným provozem. 

d) Účelové komunikace – komunikace sloužící k propojení jednotlivých ne-

movitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí, dále slouží k propojení 
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nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařo-

vání zemědělských a lesních pozemků. 

4.2 Vlastnictví pozemních komunikací 

Dálnice a silnice I. třídy spadají do vlastnictví státu. Vlastnické právo ze zákona 

vykonává Ministerstvo dopravy. Výkonem vlastnických práv státu pověřilo Minis-

terstvo dopravy k těmto komunikacím státní příspěvkovou organizaci Ředitelství 

silnic a dálnic. Silnice II. a III. třídy jsou ve vlastnictví příslušného kraje. Vlastníkem 

místních komunikací je obec, na jejímž území se tyto komunikace nacházejí. Účelo-

vé komunikace náleží právnické či fyzické osobě. 

Státní správu všech kategorií pozemních komunikací vykonávají silniční 

správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad, obecní úřad obce 

s rozšířenou působností a obce v přenesené působnosti. 

Státní dozor na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komu-

nikacích vykonávají silniční správní úřady a obce v rozsahu své působnosti. Vrchní 

státní dozor nad výkonem státního dozoru prováděného příslušnými silničními 

správními úřady vykonává Ministerstvo dopravy. [19] 
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5 Finanční zajištění rekonstrukce vozovky 
II/422 v obci Svatobořice - Mistřín 

5.1 Charakteristika projektu 

V praktické části se diplomová práce zabývá návrhem financování a zhodnocením 

finanční proveditelnosti projektu rekonstrukce silnice II/422 v průtahu obcí Sva-

tobořice – Mistřín. Tato stavba byla vzhledem k rozsáhlosti rozdělena na dvě etapy, 

v diplomové práci se zabývám etapou první. Tato etapa je rozdělena na 55 staveb-

ních objektů, z nichž 39 financovala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

p.o.k., která je vlastníkem těchto stavebních objektů. Zbývajících 16 objektů finan-

covala jako vlastník obec Svatobořice – Mistřín.  

Důvodem rekonstrukce byl nevyhovující až havarijní stav vozovky. Na řadě 

míst se vyskytovaly výtluky, kryt vozovky vykazoval rozpad asfaltových vrstev. 

Původní stav vozovky je zachycen v příloze č. 2 na Obr. 14 a Obr. 15. I. etapa rekon-

strukce zahrnuje úsek o délce 2,072 50 km s počátkem kilometrovníku 24,0 ve 

směru od Kyjova, ukončení je před hranicí křižovatky s ulicí Nádražní v centru ob-

ce. Rekonstrukce komunikace probíhala převážně ve stávající trase vozovky, kde 

došlo ke směrovým úpravám, dále došlo k homogenizaci šířkového uspořádání 

a k dílčím úpravám pro zlepšení rozhledů a návaznosti připojovaných komunikací. 

Vzhledem k technickému stavu mostu ev. č. 422-020 byla provedena demolice 

a proběhla výstavba mostu nového. Rekonstrukcí došlo nejen ke zlepšení komfortu 

uživatelů vozovky, ale především obyvatel obce Svatobořice – Mistřín, jelikož došlo 

ke snížení hlučnosti a vybudováním chodníků se zvýšila jejich bezpečnost. Stav 

vozovky po rekonstrukci je znázorněn v příloze č. 2 na Obr. 16 až 18.  

Projektová dokumentace pro zhotovení projektu byla vytvořena společností 

DOPRAVOPROJEKT Brno, a.s. pro oba vlastníky společně. Realizaci si dále každý 

vlastník řídil sám. Hlavním dodavatelem pro SÚS JMK, p.o.k. byla společnost IMOS 

BRNO, a.s., která stavbu realizovala pomocí dalších subdodavatelů. Společnost 

ENERGOSTAV, s.r.o. se zabývala výstavbou nového mostu přes Svatobořický potok. 

Boreta, spol s.r.o. se rovněž podílela na zhotovení mostu, a to tím, že zhotovila pilo-

tové základy. Na většině stavebních objektů se podílela společnost COLAS CZ, a.s., 
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která se zabývá standardními pracemi v silničním stavitelství, dále se zabývá těž-

bou kamene a výrobou drceného kameniva a modifikovaných asfaltů. RGV, a.s. za-

jišťovala přeložení a ochranu vedení nízkého napětí, což představuje SO 431, SO 

432.1 a SO 432.2. Firma VEOS, s.r.o. se specializuje na veřejné osvětlení, tudíž zajiš-

ťovala SO 451.1 Přeložka veřejného osvětlení, SO 451.2 Osvětlení přechodů a SO 

471 Přeložka místního rozhlasu. Posledním subdodavatelem pro IMOS Brno, a.s. 

byla společnost DYNAMARK Prostějov s.r.o., která obstarávala po dobu realizace 

projektu dopravní značení. Obec Svatobořice – Mistřín měla pouze jednoho doda-

vatele, kterým byla firma Inženýrské stavby Hodonín s.r.o. Přehled zúčastněných 

subjektů na realizaci projektu je uveden v Tab. 4. 

Tab. 4 Přehled subjektů zúčastněných na realizaci projektu 

 

  

Investor 1: SÚS JMK, p.o.k. 

Projekční činnost: DOPRAVOPROJEKT Brno a.s. 

Hlavní dodavatel pro SÚS JMK, p.o.k.: IMOS Brno, a.s. 

Subdodavatelé: EGOSTAV, s.r.o. 

 Boreta, spol s.r.o. 

 COLAS CZ, a.s. 

 RGV, a.s. 

 VEOS, s.r.o. 

 DYNAMARK Prostějov s.r.o. 

Investor 2: Obec Svatobořice – Mistřín 

Projekční činnost: DOPRAVOPROJEKT Brno a.s. 

Hlavní dodavatel pro obec: Inženýrské stavby Hodonín s.r.o. 
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5.2 Výběrové řízení 

Veřejné soutěže na realizaci objektů ve vlastnictví SÚS JMK, p.o.k. se zúčastnilo 

8 firem, které byly hodnoceny dle následujících kritérií: 

1. Nabídková cena bez DPH – procentuální zastoupení kritéria 55 % 

2. Sankce za nedodržení termínu – procentuální zastoupení kritéria 15 % 

3. Sankce za nevyklizení staveniště - procentuální zastoupení kritéria 10 % 

4. Sankce za každou vadu při předání díla - procentuální zastoupení kritéria 

10 % 

5. Sankce za nedodržení termínu odstranění reklamačních vad - procentuální 

zastoupení kritéria 10 % 

V Tab. 5 a Tab. 6 je uveden přehled uchazečů, kteří se zúčastnili výběrového řízení, 

dále jsou zde hodnotící kritéria 1 až 5 a počet bodů, který jim byl za tato kritéria 

přidělen. V Tab. 7 je uveden celkový počet bodů, který účastníci získali.  

Veřejnou zakázku na stavební práce vyhrála společnost IMOS Brno, a.s., která 

získala 100 % bodů u tří kritérií z 5. Tato společnost získala největší procentuelní 

hodnocení u sankcí za nedodržení termínu, za nevyklizení staveniště a u sankcí za 

nedodržení termínu odstranění reklamačních vad. Hlavním hodnotícím kritériem 

byla cena, která měla váhu 55 %, u tohoto kritéria skončila IMOS Brno, a.s. na dru-

hém místě. 
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Tab. 5 Hodnotící kritéria – část první 

Kritérium 
ALPINE Bau 

CZ s.r.o. 

SWIETELSKY 
stavební 

s.r.o. 

Dopravní 
stavby 

Brno, s.r.o. 

STRABAG 
a.s. 

1 

cena [Kč] 54 950 982  55 642 687  57 178 743  53 854 733 

body 88,70 87,60 85,25 90,51 
vážená bodová 
hodnocení 

48,79 48,18 46,89 49,78 

2 

sankce [Kč] 40 000 2 000 000 2  000 000 50 000 

body 1,60 80,00 80,00 2,00 
vážená bodová 
hodnocení 

0,24 12,00 12,00 0,30 

3 

sankce [Kč] 45 000 2 000 000 2 000 000 40  000 

body 1,80 80,00 80,00 1,60 
vážená bodová 
hodnocení 

0,18 8,00 8,00 0,16 

4 

sankce [Kč] 5 000 2 000 000 2 000 000 5 000 

body 0,25 100,00 100,00 0,25 
vážená bodová 
hodnocení 

0,03 10,00 10,00 0,03 

5 

sankce [Kč] 5 000 800 000 1 000 000 5 000 

body 0,50 80,00 100,00 0,50 
vážená bodová 
hodnocení 

0,05 8,00 10,00 0,05 
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Tab. 6 Hodnotící kritéria – část druhá 

Kritérium 

FIRESTA – 
Fišer, 

rekonstrukce, 
stavby, a.s. 

PŘEMYSL 
VESELÝ 

stavební a 
inženýrská 

činnost s.r.o. 

Subterra 
a.s. 

IMOS Brno, 
a.s. 

1 

cena [Kč] 54 574 499 56 839 082 48 743 830 53 285 006 

body 89,32 85,76 100,00 91,48 
vážená bodová 
hodnocení 

49,12 47,17 55,00 50,31 

2 

sankce [Kč] 80 000 75 000 250 000 2 500 000 

body 3,20 3,00 10,00 100,00 
vážená bodová 
hodnocení 

0,48 0,45 1,50 15,00 

3 

sankce [Kč] 80 000 100 000 250 000 2 500 000 

body 3,20 4,00 10,00 100,00 
vážená bodová 
hodnocení 

0,32 0,40 1,00 10,00 

4 

sankce [Kč] 10 000 8 000 100 000 1 000 000 

body 0,50 0,40 5,00 50,00 
vážená bodová 
hodnocení 

0,05 0,04 0,50 5,00 

5 

sankce [Kč] 5 000 8 000 50 000 1 000 000 

body 0,50 0,80 5,00 100,00 
vážená bodová 
hodnocení 

0,05 0,08 0,50 10,00 

Tab. 7 Výsledné ohodnocení uchazečů výběrového řízení  

Uchazeč 
Celkové bodové 

ohodnocení 

ALPINE Bau CZ s.r.o. 49,28 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 86,18 

Dopravní stavby Brno, s.r.o. 86,89 

STRABAG a.s. 50,32 

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. 50,02 

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 48,14 

Subterra a.s. 58,50 

IMOS Brno, a.s. 90,31 
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5.3 Přehled objektů a předpokládaných výdajů na jejich 
výstavbu 

V této kapitole je pro názornost v Tab. 8 a Tab. 9 uveden výčet stavebních objektů. 

Tab. 8 obsahuje stavební objekty, které jsou ve vlastnictví Správy a údržby silnic 

Jihomoravského kraje, p.o.k., jejichž předpokládaná hodnota činí 61 699,594 tis. Kč 

včetně DPH. V tab. 9 jsou uvedeny stavební objekty ve vlastnictví obce Svatoboři-

ce – Mistřín, kde prvotní plánované náklady dosahují hodnoty 10 122,605 tis. Kč 

včetně DPH. Uvedené ceny jsou převzaté z rozpočtu, který byl sestaven na základě 

projektové dokumentace projekční kanceláří. Vzhledem k tomu, že realizace pro-

jektu probíhala v letech 2008 až 2009, tak se v tomto případě počítá s 19% sazbou 

DPH.  



Finanční zajištění rekonstrukce vozovky II/422 v obci Svatobořice - Mistřín 45 

 

Tab. 8 Přehled stavebních objektů SÚS JMK, p.o.k. a jejich nákladů 

Seznam objektů SÚS JMK, p.o.k. 

Označení 
objektu 

Název objektu Cena bez DPH 
Cena s 19% 

DPH 

SO 001 Demolice mostu ev.č. 422-020  189 711,23 225 756,36 

SO 101 Rekonstrukce silnice II/422 37 543 773,25 44 677 090,17 

SO 121 
Připojení místní komunikace v km 
0,264 40 

37 259,01 44 338,22 

SO 122 Vjezd do areálu K+Kv km 0,471 26 283 516,20 337 384,28 

SO 123 Místní komunikace v km 0,494 54 60 682,65 72 212,35 

SO 124 Připojení ul. Hliník v km 0,890 90 251 099,23 298 808,08 

SO 125 
Připojení místní komunikace v km 
1,117 17 

99 433,46 118 325,82 

SO 126 
Připojení ul. Pod Sokolovnou v km 
1,117 17 

296 709,49 353 084,29 

SO 127.1 Připojení vjezdu v km 1,139 20 45 394,09 54 018,97 

SO 127.2 Připojení vjezdu v km 1,173 16 60 639,54 72 161,05 

SO 127.3 Připojení vjezdu v km 1,365 21 165 380,44 196 802,72 

SO 128 
Připojení ul. Za Humny v km 1,262 
00 

586 978,77 698 504,74 

SO 129 
Připojení ul. U Zvonice v km 1,406 
02 

88 984,16 105 891,15 

SO 130 
Připojení ul. Na Zelničkách v km 
1,676 14 

105 877,40 125 994,11 

SO 131 Připojení ul. Zmola v km 1,800 93 179 071,01 213 094,50 

SO 132 Připojení ul. Příční v km 1,854 95 45 568,31 54 226,29 

SO 171 Připojení polní cesty v km 0,112 78 30 131,22 35 856,15 

SO 172 Sjezd k bráně v km 0,228 17 12 946,34 15 406,14 

SO 181 Přechodné dopravní opatření 380 512,69 452 810,10 

SO 191 Objížďky 77 110,00 91 760,90 
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Seznam objektů SÚS JMK, p.o.k. 

Označení 
objektu 

Název objektu Cena bez DPH 
Cena s 19% 

DPH 

SO 201 Most přes Svatobořický potok    3 961 404,28 4 714 071,09 

SO 211 Mostní provizorium 625 279,71 744 082,85 

SO 301 Kanalizace v km 0,3 – 0,5 962 938,85 1 145 897,23 

SO 302 Kanalizace v km 1,1 – 1,23  542 099,92 645 098,90 

SO 303 Odvodnění vozovky v km 0,5 – 1,1 636 232,19 757 116,31 

SO 304 
Odvodnění vozovky v km 1,26 – 
2,06 

1 136 547,75 1 352 491,82 

SO 356 
Úprava poklopů stávajících 
vodovodů 

87 156,00 103 715,64 

SO 431 Přeložka vedení NN v km 1,100 136 940,00 162 958,60 

SO 432.1 Ochrana kabelu NN v km 1,275 39 184,00 46 628,96 

SO 432.2 Ochrana kabelu NN v km 0,130 37 581,00 44 721,39 

SO 451.1 Přeložka veřejného osvětlení 15 060,00 17 921,40 

SO 471 Přeložka místního rozhlasu 58 470,00 69 579,30 

SO 501 Revize plynovodu STL v km 0,515  33 958,15 40 410,20 

SO 801.1 
Příprava území – odstranění a 
ochrana objektů 

122 828,24 146 165,61 

SO 801.2 
Příprava území – hospodaření s 
ornicí 

7 969,28 9 483,44 

Předpokládané finanční náklady na stavební 
objekty SÚS JMK v Kč 

48 944 427,86 58 243 869,15 

Objízdné trasy 2 903 971,00 3 455 725,00 

Cena za SÚS JMK celkem v Kč 51 848 398,86 61 699 594,64 

 



Finanční zajištění rekonstrukce vozovky II/422 v obci Svatobořice - Mistřín 47 

 

Tab. 9 Přehled stavebních objektů obce Svatobořice – Mistřín a jejich nákladů 

Seznam objektů obce Svatobořice - Mistřín 

Označení 
objektu 

Název objektu Cena bez DPH 
Cena s 19% 

DPH 

SO 151.1 Chodník vpravo km 0,258 80 – 1,050 90 1 404 408 1 671 245 

SO 151.2 Chodník vpravo km 0,114 80 – 1,670 00 880 159 1 047 389 

SO 151.3 Chodník vpravo km 1,670 00 – 2,072 50 1 044 890 1 243 419 

SO 152.1 Chodník vlevo km 0,258 80 – 0,464 30 317 499 377 824 

SO 152.2 Chodník vlevo km 0,481 20 – 0,979 50 1 269 446 1 510 641 

SO 152.3 Chodník vlevo km 0,979 50 – 1,051 90 189 618 225 646 

SO 152.4 Chodník vlevo km 1,120 30 – 1,342 20 337 863 402 057 

SO 152.5 Chodník vlevo km 1,342 20 – 1,404 50 114 507 136 263 

SO 152.6 Chodník vlevo km 1,407 50 – 1,674 80 869 013 1 034 126 

SO 152.7 Chodník vlevo km 1,677 80 – 1,971 30 716 361 852 470 

SO 152.8 Chodník vlevo km 1,971 30 – 2,072 50 353 073 420 157 

SO 161.1 
Cyklistický pruh vpravo km 1,499 40 – 
1,670 00 

156 545 186 288 

SO 161.2 
Cyklistický pruh vpravo km 1,724 40 – 
1,805 00 

67 041 79 779 

SO 161.3 
Cyklistický pruh vpravo km 1,880 00 – 
2,072 50 

67 041 79 779 

SO 162  
Cyklistický pruh vpravo km 1,97970 – 
2,07250 

359 699 428 042 

SO 451.2 Osvětlení přechodů 359 227 427 480 

Cena za obec Svatobořice – Mistřín celkem v Kč 8 506 391 10 122 605 
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5.4 Finanční zajištění objektů ve vlastnictví SÚS JMK, p.o.k.

Přehled výdajů, jenž byly vynaloženy na rekonstrukci objektů ve vlastnictví SÚS 

JMK, p.o.k. je znázorněn na Obr. 

31 829,864 tis. Kč a v 

výši 4 233,746 tis. Kč byly použity na přípravu projektu a na reklamu. 

suma za přípravu a realizaci objektů je 71

tis. Kč více, než bylo původně plánováno

kraje. 

V následujících kapitolách jsou popsány realizované, případně alternativní 

způsoby financování projektu. 
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Finanční zajištění objektů ve vlastnictví SÚS JMK, p.o.k.

byly vynaloženy na rekonstrukci objektů ve vlastnictví SÚS 

JMK, p.o.k. je znázorněn na Obr. 7 a Obr. 8. V roce 2008 dosáhly náklady výše 

roce 2009 náklady byly 35 697,761 tis. Kč

Kč byly použity na přípravu projektu a na reklamu. 

suma za přípravu a realizaci objektů je 71 761,371 tis. Kč, což je o 10

, než bylo původně plánováno Správou a údržbou silnic Jihomoravského 

následujících kapitolách jsou popsány realizované, případně alternativní 

způsoby financování projektu.  

Obr. 7 Prostavěnost v roce 2008 

 

5 000 10 000 15 000 20 000

17 476,45   

5 002,22   

Výdaje v jednotlivých měsících za rok 2008

 48 
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5.4.1 Národní veřejné zdroje 

Státní fond dopravní infrastruktury poskytl SÚS JMK, p.o.k. v

25 181 tis. Kč a v roce 2009 bylo poskytnuto 25

50 681 tis. Kč sloužila k

pokryty z prostředků Evropské unie

z celkové částky projektu, což je přibližně 5

Z důvodu přijetí novely 

na rozvoj infrastruktury silnic II. a I
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Obr. 8 Prostavěnost v roce 2009 

Národní veřejné zdroje ČR (SFDI, státní rozpočet) 

Státní fond dopravní infrastruktury poskytl SÚS JMK, p.o.k. v 

roce 2009 bylo poskytnuto 25 500 tis. Kč. Celková částka 

Kč sloužila k předfinancování výdajů, které byly po realizaci projektu 

prostředků Evropské unie. Z rozpočtu kraje, bylo hrazeno 7,5

celkové částky projektu, což je přibližně 5 382,103 tis. Kč.  

novely zákona o rozpočtovém určení daní jsou veškeré výdaje 

na rozvoj infrastruktury silnic II. a III. třídy financovány z rozpočtů
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moravském kraji bylo možné v roce 2008 žádat o účelový příspěvek Opravy 

a údržba silnic II. a III. třídy. SÚS JMK, p.o.k. tento příspěvek využila na jiné inves-

tiční akce. V rámci tohoto příspěvku bylo celkem vyčleněno z krajského rozpočtu 

702,009 tis. Kč, z toho bylo 164,039 tis. Kč přiděleno na odpisy silničního majetku 

ve vlastnictví JMK a 537,970 tis. Kč na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy. Pokud 

by investor neměl možnost využít dotací z Evropské unie, zajisté by při včasném a 

pečlivém plánování bylo možné využít tento příspěvek i na pokrytí nákladů na rea-

lizaci rekonstrukce silnice II/422. 

5.4.2 Prostředky strukturální politiky (OP Doprava) 

Pro realizaci stavby byly poskytnuty dotace z Evropské unie SÚS JMK, p.o.k. ve výši 

92,5 % z celkových nákladů na projekt, což představuje přibližně 

66 379,268 tis. Kč. Dotace byly čerpány z Regionálního operačního programu ROP 

NUTS II Jihovýchod. 

Nevýhodou tohoto způsobu financování je poměrně zdlouhavé vyřizování. Pro 

to, aby byla dotace přidělena, musí projekt splňovat určitá kritéria, která jsou přís-

ně kontrolována. Dále je potřeba, aby si investor zajistil finanční prostředky, kte-

rými bude realizaci hradit. Dnes jsou prvotní výdaje hrazeny z půjčky od Evropské 

investiční banky a úvěr je hrazen dotacemi, které jsou přiděleny po dokončení rea-

lizace stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o nenávratně poskytnuté zdroje, i přes 

pár nevýhod je toto nejlepší možná varianta pro financování daného projektu. 

5.4.3 Úvěrové prostředky 

V případě, že by SÚS JMK, p.o.k. nebyly poskytnuty dotace, přichází v úvahu jako 

zdroj financování projektu investiční úvěr. Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo 

získat přesné údaje o úrokové míře pro simulaci úvěru, vycházela jsem z hrubých 

 informací, které mi byly poskytnuty bankou. Pro stanovení úrokové míry jsem 

vycházela z dlouhodobého ratingu společnosti SÚS JMK, p.o.k., který byl 

v hodnoceném období stanoven agenturou Moody’s Centra Europe na Aa1.cz, což 

znamená, že se jedná o subjekt, který má velmi silnou schopnost dostát svým zá-

vazkům, jedná se o bezpečnou investici s nízkým rizikem. Stanovení úrokové míry 
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úvěru vyplývá z hodnoty PRIBOR a dále z procentuální sazby, která je stanovena 

bankou. V tomto případě jsem zvolila 1,6% přirážku, která vychází z rozmezí 1,5-

2 % s ohledem na rating společnosti.  

V Tab. 10 jsou uvedeny hodnoty PRIBOR, ze kterých byl stanoven úrok z úvěru 

pro jednotlivé roky splatnosti úvěru. Pro první až čtvrtý rok jsou hodnoty proměn-

né, vzhledem k tomu, že jsou mi známé hodnoty jen do roku 2011, jsou od pátého 

roku hodnoty PRIBOR konstantní. V následující tabulce Tab. 11 jsou uvedeny hod-

noty, které vycházejí z výpočtu podle vzorce (3), jedná se tedy o splátkový kalen-

dář s konstantní anuitou. Úroky by v tomto případě dosahovaly výše 

17 523,167 tis. Kč, čímž by celková částka činila 89 284,538 tis. Kč. 

Tento způsob financování je dle mého názoru z uvedených možností nejméně 

výhodný, protože je pro investora nejnákladnější.  

Tab. 10 Stanovení úrokové sazby 

Rok PRIBOR 
Přirážka 

banky 
Úrok v 
%/100 

1 3,42 

1,60 

0,0502 
2 4,20 0,0580 

3 2,63 0,0423 
4 1,86 0,0346 
5 1,77 0,0337 

6 1,77 0,0337 
7 1,77 0,0337 

8 1,77 0,0337 
9 1,77 0,0337 

10 1,77 0,0337 
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Tab. 11 Výpočet úvěru 

 

5.4.4 PPP 

Pro tuto zakázku nebyl zpracován koncesní projekt, který by spolupráci soukro-

mého a veřejného sektoru odůvodnil. Vzhledem k tomu, že u tohoto typu projektu 

není obvyklé vybírat poplatky za užívání, jelikož se jedná o silnici II. třídy, je velmi 

málo pravděpodobné, že by investice ze strany soukromého sektoru byla návratná. 

Rovněž hodnota zakázky neodpovídá danému typu financování. V tomto případě 

jde o typově nevhodný projekt.  

  

Rok Stav dluhu Úmor Úrok  Anuita 
1 71 761 371,00 5 700 033,45 3 602 420,82 9 302 454,28 
2 66 061 337,55 5 796 561,35 3 831 557,58 9 628 118,93 
3 60 264 776,19 6 487 001,92 2 549 200,03 9 036 201,95 
4 53 777 774,28 6 921 223,57 1 860 710,99 8 781 934,56 

5 46 856 550,71 7 176 905,67 1 579 065,76 8 755 971,43 
6 39 679 645,04 7 418 767,39 1 337 204,04 8 755 971,43 
7 32 260 877,64 7 668 779,86 1 087 191,58 8 755 971,43 

8 24 592 097,79 7 927 217,74 828 753,70 8 755 971,43 
9 16 664 880,05 8 194 364,97 561 606,46 8 755 971,43 

10 8 470 515,07 8 470 515,07 285 456,36 8 755 971,43 
Úmor celkem v Kč 71 761 371,00 
Úrok celkem v Kč 17 523 167,31 

Finanční prostředky vynaložené na úvěr celkem v Kč 89 284 538,31 
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5.5 Finanční zajištění objektů 
 Mistřín  

Objekty ve vlastnictví obce 

7 277,395 tis. Kč více, než bylo 

ticí je znázorněno na Obr. 9 a Obr. 10

strukci chodníků a cyklistických tras, jsou zahrnuty v

chod, služby a cestovní ruch, silniční doprava, pitná voda, odvádění a čištění o

padních vod jsou rovněž zahrnuty v

z informací podaných o

V roce 2008 bylo na odvětví průmyslu vynaloženo 12

pozemní komunikace bylo vyčleněno 10

které dosáhly částky 43

2%

1%

Zemědělství a lesy

Sociální věci

Finanční zajištění rekonstrukce vozovky II/422 v obci Svatobořice - Mistřín 

Finanční zajištění objektů ve vlastnictví obce Svatobořice

Objekty ve vlastnictví obce byly zrealizovány přibližně za 17 400

, než bylo původně plánováno. Zatížení rozpočtu touto inve

no na Obr. 9 a Obr. 10. Finance, které byly vynaloženy na reko

strukci chodníků a cyklistických tras, jsou zahrnuty v části průmysl. Vnitřní o

chod, služby a cestovní ruch, silniční doprava, pitná voda, odvádění a čištění o

vněž zahrnuty v oddílu průmysl. Uvedené údaje vychází 

podaných obcí Svatobořice – Mistřín.  

Obr. 9 Výdaje obce za rok 2008 [20] 

roce 2008 bylo na odvětví průmyslu vynaloženo 12 530,5

pozemní komunikace bylo vyčleněno 10 115,51 tis. Kč. Z celkových výdajů obce, 

tky 43 734,1 tis. Kč, představuje průmysl přibližně 23,13

1%

29%

43%

1%
24%

Výdaje 2008
Zemědělství a lesy Průmysl Služby

Sociální věci Bezpečnost Veřejná správa
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400 tis. Kč, což je o 

plánováno. Zatížení rozpočtu touto inves-

. Finance, které byly vynaloženy na rekon-

růmysl. Vnitřní ob-

chod, služby a cestovní ruch, silniční doprava, pitná voda, odvádění a čištění od-

růmysl. Uvedené údaje vychází 

 

5 tis. Kč, z čehož na 

celkových výdajů obce, 

růmysl přibližně 23,13 %. 

Veřejná správa
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V roce 2009 bylo celkem vyčleněno na průmysl 17

pozemní komunikace z

22,78 % z celkových výdajů obce, 

Kč. 

Obr. 11 Výdaje

Z grafu na Obr. 11

chodníků a zřizování cyklistických tras realizován

3%

Zemědělství a lesy

Sociální věci
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Obr. 10 Výdaje obce za rok 2009 [20] 

roce 2009 bylo celkem vyčleněno na průmysl 17 830,43 tis.

pozemní komunikace z této částky představují 15 964,89 tis. Kč

% z celkových výdajů obce, které v roce 2009 dosáhly hodnoty 70

Výdaje na pozemní komunikace v letech 2007 – 2011

grafu na Obr. 11 je patrné, že v letech 2008 a 2009, kdy byl

chodníků a zřizování cyklistických tras realizovány, byly náklady vyš

0%

26%

54%

3%

1% 16%

Výdaje 2009
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tis. Kč. Náklady na 

tis. Kč, což je přibližně 

roce 2009 dosáhly hodnoty 70 091,08 tis. 

 

2011 [20] 

kdy byly rekonstrukce 

, byly náklady vyšší než před 

Veřejná správa

na pozemní komunikace v 

Výdaje v 
jednotlivých 
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realizací v roce 2007 a po realizaci v roce 2010. V roce 2011 se náklady opět mírně 

zvýšily, a to z důvodu, že začala realizace II. etapy projektu rekonstrukce silnice 

II/422 v průtahu obcí Svatobořice – Mistřín. 

5.5.1 Národní veřejné zdroje ČR (státní a krajský rozpočet) 

Vzhledem k tomu, že obec podala žádost pro poskytnutí dotací, která nebyla schvá-

lena, tak veškeré stavební objekty spadající pod obec Svatobořice – Mistřín, byly 

financovány ve výši 100 % z obecního rozpočtu. Žádost byla zamítnuta z důvodu 

špatného zpracování požadované dokumentace, pro nápravu chyb a opětovné po-

dání žádosti nebyl dostatek času.  

Dalším způsobem, kterým mohl být projekt financován, jsou krajské dotace. 

V roce 2008 byly v Jihomoravském kraji v rámci Programu rozvoje venkova 

a Jihomoravského kraje vyčleněny finanční prostředky ve výši 65 000 tis. Kč. Jed-

ním z dotačních titulů je i Oprava a výstavba místních komunikací, výstavba cyklis-

tických a pěších stezek, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. V rámci tohoto 

dotačního titulu by bylo možné získat příspěvek ve výši maximálně 50 % výdajů 

akce v kalendářním roce, ale zároveň minimální dotace je 25 tis. Kč a maximální 

výše dotace je 200 tis. Kč. Pro udělení dotace je nutné zpracování urbanistické stu-

die nebo územního plánu. Dotovanou akcí smí být pouze majetek obce, což by 

v tomto případě bylo splněno. [21] 

Při porovnání výše uvedených způsobů by bylo pro obec výhodnější, kdyby 

využila krajských dotací. Vzhledem k výši poskytované dotace, což by bylo přibliž-

ně 1,15 % z celkové částky 17 400 tis. Kč při dosažení maximálního možného pří-

spěvku, se jedná o téměř zanedbatelnou částku.  

5.5.2 Prostředky strukturální politiky (ROP Jihovýchod) 

Příjmy obce v roce 2008 byly 45 736,42 tis. Kč a v roce 2009 činily 40 122,4 tis. Kč, 

vynaložení částky 17 400 tis. Kč z obecního rozpočtu není zanedbatelné. Proto by 

bylo vhodné, pokud by si obec do budoucna vyčlenila více času na řádné zpracová-

ní dokumentace, která je potřebná pro podání žádosti o dotace z fondů Evropské 

unie. Například by bylo reálné získat dotace z regionálního operačního programu 
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Jihovýchod – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. Tento projekt je mimo jiné 

určen pro obce nad 500 obyvatel, což obec Svatobořice – Mistřín s 3 564 obyvateli 

splňuje. V rámci tohoto programu je možné získat dotace na komplexní úpravy 

veřejných prostranství (např. ulice a náměstí) a bezprostředního okolí, výstavbu 

a technické zhodnocení související dopravní a technické infrastruktury pro dopra-

vu. Nevratná přímá pomoc by byla poskytnuta ze zdrojů EU a z veřejných zdrojů 

v rámci systému spolufinancování. Financování projektu by mohlo probíhat tak, 

jak je znázorněno v Tab. 12. 

Tab. 12 Možný způsob financování při využití evropských dotací [22] 

Obce regionu soudržnosti Jihovýchod s 500 – 4999 obyvateli 

EU (ERDF) 85,00% 

Regionální rada JV 7,50% 

Vlastní (veřejné) prostředky 7,50% 

Veřejné zdroje celkem 100% 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 

2 miliony Kč a zároveň maximální výše dotace činí 50 milionů Kč. Mezi způsobilé 

výdaje hlavní patří například výdaje na výkup pozemků určených k zástavbě, výda-

je na projektovou dokumentaci, výdaje na inženýrskou činnost, výdaje na stavební 

a technologické činnosti, finanční leasing apod. Dále jsou ještě způsobilé výdaje 

doplňkové, jako jsou lidské zdroje, nákup materiálu, výběrové řízení apod., které 

mohou dosahovat maximálně 10 % z výdajů projektu.  

Tento způsob financování by byl pro obec nejvýhodnější, jelikož by bylo 

z obecního rozpočtu hrazeno jen 7,5 % z celkové částky projektu, což představuje 

1 305 tis. Kč a zbylé finance ve výši 16 095 tis. Kč by mohly být vynaloženy na jiné 

aktivity. Na grafech Obr. 12 a Obr. 13 jsou znázorněny příjmy a výdaje obce bez 

čerpání a s čerpáním dotací. Na Obr. 13 je v roce 2010 naznačen příjem dotací, což 

znamená, že z původních 42 969,35 tis. Kč vzrostly příjmy na 59 064,35 tis. Kč. 

Vzhledem k tomu, že jsou dotace poskytovány až po realizaci projektu, tak by bylo 

nutné zajistit financování projektu pomocí úvěru například od Evropské investiční 

banky, který by byl následně pomocí dotačního příspěvku uhrazen. 
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Obr. 12 Příjmy a výdaje obce bez využití dotací 

 

Obr. 13 Příjmy a výdaje obce s využitím dotací 
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5.5.3 Úvěrové prostředky 

Dalším způsobem financování, který přichází v úvahu, je investiční úvěr. Podobně 

jako tomu bylo u financování objektů SÚS JMK, p.o.k. vycházím z průměrného roč-

ního PRIBORu a procentuelní přirážky, která byla stanovena bankou. V tomto pří-

padě bylo voleno z rozmezí 1,0-1,2 %. S přihlédnutím k hospodaření obce byla sta-

novena procentuelní přirážka ve výši 1,05 %. 

Pro tento projekt byl zvolen splátkový kalendář s konstantní anuitou. Splácení 

úvěru bylo zvoleno na 10 let. Pro první až čtvrtý rok je úroková sazba proměnná, 

jelikož se odvíjí od průměrného ročního PRIBORu, a vzhledem k tomu, že jsou mi 

známé hodnoty jen do roku 2011, čili do čtvrtého roku splácení, jsou pro další roky 

zvoleny konstantní hodnoty, viz Tab. 13. Výpočet úvěru, který je uveden v Tab. 14 

byl proveden pomocí vzorce (3). Celkové úroky činí 3 665 729,92 Kč, tudíž celková 

částka projektu by byla přibližně 21 065 729,92 Kč. 

Tab. 13 Stanovení úrokové sazby 
 

Rok PRIBOR 
Přirážka 

banky 
Úrok v 
%/100 

1 3,42 

1,05 

0,0447 
2 4,20 0,0525 
3 2,63 0,0368 
4 1,86 0,0291 
5 1,77 0,0282 
6 1,77 0,0282 
7 1,77 0,0282 
8 1,77 0,0282 
9 1,77 0,0282 

10 1,77 0,0282 
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Tab. 14 Výpočet úvěru 

Rok Stav dluhu Úmor Úrok Anuita 
1 17 400 000,00 1 417 969,09 777 780,00 2 195 749,09 
2 15 982 030,91 1 434 556,22 839 056,62 2 273 612,85 
3 14 547 474,68 1 596 898,49 535 347,07 2 132 245,56 
4 12 950 576,19 1 694 743,12 376 861,77 2 071 604,89 
5 11 255 833,07 1 748 005,10 317 414,49 2 065 419,59 
6 9 507 827,98 1 797 298,84 268 120,75 2 065 419,59 
7 7 710 529,14 1 847 982,67 217 436,92 2 065 419,59 
8 5 862 546,47 1 900 095,78 165 323,81 2 065 419,59 
9 3 962 450,69 1 953 678,48 111 741,11 2 065 419,59 

10 2 008 772,21 2 008 772,21 56 647,38 2 065 419,59 
Úmor celkem v Kč 17 400 000,00 
Úrok celkem v Kč 3 665 729,92 
Finanční prostředky vynaložené na úvěr celkem v Kč 21 065 729,92 

Na obrázku Obr. 12 jsou znázorněny příjmy a výdaje obce, aniž by byl čerpán 

úvěr, roky 2008 až 2011 jsou uvedeny dle skutečnosti. Výše příjmů a výdajů zůstá-

vá v následujících letech ve stejné výši. Obr. 13 znázorňuje výši příjmů a výdajů 

v případě, že by obec využila k financování bankovní úvěr. Zde se oproti financo-

vání bez úvěru navýšily příjmy v prvním roce o výši přijatého úvěru, čili 

o 17 400 tis. Kč, dále se snížily výdaje v prvním roce, tedy v roce 2008 o 

7 804,25 tis. Kč, ve druhém roce o 5 126,39 tis. Kč a ve třetím roce došlo k navýšení 

výdajů o 2 132,25 tis. Kč. Od čtvrtého do desátého roku jsou výdaje navýšeny kon-

stantně o 2 065,42 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že by od roku 2011 do roku 2017 vý-

daje převyšovaly příjmy, by mohla obec zažádat o dotace na úrok z úvěru, čímž by 

alespoň částečně pokryla chybějící finance. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že obec 

ze svého rozpočtu vyčlenila 17 400 tis. Kč v průběhu dvou let, splátky úvěru 

v průměrné výši 2 106,57 tis. Kč by neměly činit obci větší potíže.  
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Obr. 14 Přehled příjmů a výdajů bez čerpání úvěru od roku 2008 do roku 2017 

 

Obr. 15 Přehled příjmů a výdajů při čerpáním úvěru od roku 2008 do roku 2017 
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5.5.4 PPP 

Tento typ financování se využívá převážně u staveb, které jsou většího rozsahu a 

přinášejí užitek soukromému i veřejnému sektoru. Jelikož z projektu neplynou 

žádné příjmy, protože není obvyklé u chodníků a cyklostezek vybírat poplatky za 

užívání, jedná se o neziskový projekt, a tudíž by investice nebyla návratná. Stejně 

jako v případě financování objektů SÚS JMK, p.o.k. jsou i objekty obce pro tento 

způsob financování typově nevhodné.  
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6 Závěr 

Hlavním výstupem práce je zpracování návrhu finančního zajištění veřejného in-

vestičního projektu. Pro tento účel byl vybrán projekt rekonstrukce silnice II/422 

průtah obcí Svatobořice – Mistřín, který má dva investory a díky tomu jsem měla 

možnost se hlouběji seznámit s danou problematikou. Prvním investorem je Sprá-

va a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. a druhým investorem je obec Svato-

bořice – Mistřín. Pro oba investory jsem zvolila čtyři následující způsoby finanční-

ho zajištění: národní veřejné zdroje, kterými jsou státní a krajské rozpočty, dále 

prostředky strukturální politiky, úvěrové prostředky a koncepci PPP. Ve skuteč-

nosti byl využit vždy jeden z uvedených způsobů, ostatní způsoby jsem zvolila jako 

alternativy a uvedla jsem, zda je vhodné je pro vybraný projekt daný způsob finan-

cování využít či nikoliv.  

U obou investorů se jako nejvýhodnější forma finančního zajištění jeví využití 

dotačních prostředků z Evropské unie, jelikož je v tomto případě poskytnuta dota-

ce ve výši 92,5 % z celkové částky projektu a investor tedy hradí jen 7,5 %. Nevý-

hodou je, že jsou dotace udělovány až po realizaci projektu a investor musí zajistit 

finanční prostředky na realizaci projektu, které později vrátí. Výhodou je, že nejsou 

čerpány státní peníze a tudíž mohou být využity na jiné akce. 

Další dotace, které je možné využít, plynou ze strany kraje. Jelikož byla přijata 

novela zákona o rozpočtovém určení daní, jsou veškeré výdaje na rozvoj infra-

struktury silnic II. a III. třídy financovány z rozpočtů krajů. 

Čerpání investičního úvěru by u obou investorů nebylo moc výhodné, jelikož 

cenou za poskytnutý úvěr je úrok. S ohledem na výši investované částky by hodno-

ta úroku i přes poměrně nízkou úrokovou sazbu dosáhla vysoké částky, a to za SÚS 

JMK, p.o.k. by úrok činil přibližně 17 523,17 tis. Kč a za obec Svatobořice – Mistřín 

přibližně 3 665,73 tis. Kč. 

Posledním ze způsobů financování jsem zvolila koncepci PPP, jelikož si mys-

lím, že jde o výhodný způsob zajištění veřejného projektu, ale bohužel je pro tento 

typ projektu nevhodný, jelikož se jedná o projekt, který by nebyl pro veřejný ani 

pro soukromý sektor ziskový.  
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Přínosem práce pro mě bylo získání přehledu v problematice týkající se fi-

nančního zajištění projektů, což znamená většího přehledu nejen o tom, jakým 

způsobem lze získat dotace, jak proces s dotacemi funguje, ale například i získání 

lepších vědomostí v odvětví koncepce PPP. Vzhledem k tomu, že jsem měla velmi 

omezený přístup k informacím, tak jsem spoustu informací dohledávala složitější 

cestou, což v současné chvíli hodnotím kladně. Díky tomu jsem se dozvěděla spous-

tu informací, ke kterým bych se s největší pravděpodobností jinak nedostala.  
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8 Seznam zkratek 

a.s. – akciová společnost 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EIB – Evropská investiční banka 

ERDF – European Regional Development Fund (Evropský fond regionálního rozvo-

je) 

EU – Evropská unie 

JV - Jihovýchod 

OP – Operační program 

OPD – Operační program Doprava 

p.o.k. – příspěvková organizace kraje 

PPP – Public Private Partnership (Partnerství veřejného a soukromého sektoru) 

PRIBOR – Prague InterBank Offered Rate (pražská mezibankovní nabídková sazba) 

ROP – Regionální operační program 

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 

SO – stavební objekt 

s.r.o. – s ručením omezeným 

SÚS JMK – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

TEN-T – Trans – European Transport Networks (Transevropská dopravní síť)


