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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je určit finanční zdroje pro veřejnou zakázku a propojit financování 

s hospodařením obce. Teoretická část se zabývá veřejnými zakázkami a jejich financováním. 

Jako financování jsou zde voleny externí i interní zdroje. Praktická část navazuje na oblasti 

popsané v teoretické části, kterými jsou rozpočty územních celků. Zabývá se financování 

projektu obce, jeho projevu a dopadu na rozpočet a následné hospodaření.  

 

ABSTRACT 

 

The aim my diploma’s thesis is define financial resources for public contract and combine 

funding with village economy. The theoretical part deals with public contracts and funding of. 

As fading are selected external and internal sources. The second part is practical and it is 

followed by the areas described in the theoretical part. There are described budget territorial 

units. It deals fading of project village. Its ecpression and impact on the budget and village’s 

economy.  
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1 ÚVOD 
 

Samotné realizaci veřejné zakázky předchází mnohdy více sloţitý proces, a tím je výběr 

dodavatele. Zadavatel tento úkol musí brát svědomitě a vybírat dodavatele zákonnou 

cestou, která je popsána v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Od 1. 1. 

2014 nastala účinnost tzv. technické novely. Pokud se tímto zadavatel neřídí, dochází 

k plýtvání finančních zdrojů z veřejného sektoru, potřebných pro dosaţení cílů. Je tedy 

velmi důleţité vhodně volit výběrová kritéria pro hodnocení dodavatelů a správně 

nastavit podmínky výběrového řízení.  Zákon se zabývá pouze nadlimitními a 

podlimitními veřejnými zakázkami. Zakázky malého rozsahu, jakou je i projekt v mé 

práci, jsou vyňaty ze zákona. Zákon však ukládá povinnost dodrţování zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

  

Ode dne 1. 5. 2004, kdy se ČR stala novou členskou zemí v EU, se ji otevřela moţnost 

čerpání finančních prostředků ze společného rozpočtu v rámci regionální a strukturální 

politiky ze strukturálních fondů a Fondů soudrţnosti. Evropská komise přidělí část 

rozpočtu EU společnostem a organizacím ve formě výzev k předkládání nabídek, grantů 

nebo fondů a dalších finančních programů. Prostřednictvím jednotlivých programů, 

mohou na finanční podporu z EU, dosáhnou takřka všechny typy podnikatelských i 

nepodnikatelských subjektů. Těmito subjekty mohou být např.: regiony, kraje a obce, 

obchodní společnosti a druţstva, podnikatelské či neziskové organizace. Pro kaţdý 

subjekt mají fondy cílené vyuţití, ve své práci se zabývám financováním obce. Pro ně je 

to především příleţitost k realizaci jejich rozvojových projektů. Cílem této politiky je 

především sniţování rozdílů mezi jednotlivými regiony členských států, tak i mezi státy 

navzájem.  

 

Veřejnou zakázku můţe obec financovat, také ze svých zdrojů, ať to jsou předpokládané 

výdaje zahrnuté přímo v rozpočtech, tak i prostředky obsaţené v rezervách obcí. 

Samozřejmostí je také čerpání různých druhů úvěrů či půjček. 
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Cílem práce je určit finanční zdroje pro vybranou veřejnou stavební zakázku, v této 

práci se jedná o realizaci mobiliáře v obci Česká Skalice, a propojit vliv financování 

veřejné stavební zakázky na hospodaření obce. Mobiliář je jednou z etap výstavby 

projektu „Vytvoření a společné označení městských turistických tras – společný 

turistický produkt polsko-českého pohraničí“.  
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2 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
 

Vysvětlení pojmu veřejná zakázka nalezneme v zákoně 137/2006Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. Tento zákon vzhledem ke snaze o celkové zjednodušení a 

zprůhlednění celého zadávacího systému veřejných zakázek je předmětem častých 

legislativních změn, které leckdy i podstatně mění dosavadní zákonnou úpravu. 

Například tento rok Vláda ČR na usnesení ze dne 3. září 2014 schválila novelu tohoto 

zákona, která se stane účinnou od 1. ledna 2015. Vláda tento návrh na novelu předkládá 

z důvodu urgentní změny zákona. A to především za účelem změny národní úpravy 

zadávání veřejných zakázek. Předmětem právní úpravy je také odstranění nedostatků 

účinného znění ZVZ a zrušení některých ustanovení ZVZ, která jsou obsaţena v rámci 

novelizace ZVZ provedené zákonem č.55/2012Sb.[1] 

 

Veřejné zakázky můţeme charakterizovat jako specifické uzavírání smluv, kde jednou 

ze stran je zadavatel, jeţ je dán ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Platnost této 

smlouvy je také mimo jiné dána písemnou formou, která zabezpečuje soutěţ pří výběru 

nejvhodnější nabídky. Cílem zadávání veřejných zakázek je především úspora 

veřejných finančních prostředků, a to vytvořením transparentního soutěţního prostředí 

pro více uchazečů. Při zadávání veřejné zakázky je nutné si uvědomit, ţe se jedná o 

obchodní vztah mezi zadavatelem a uchazečem. Zde se tedy zadavatel nevstupuje jako 

veřejnoprávní orgán, teda v nadřízeném postavení, ale jako subjekt rovnocenný 

s uchazečem, tedy jako obchodní partner [2] 

 

Zakázky můţeme dělit na základě dvou kritérií do podrobnějšího členění, jak nám 

ukazuje následující schéma.  
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Obrázek 2-1 Členění veřejných zakázek 

 

Veřejná stavební zakázka na stavební práce se vztahuje na provedení stavebních prací 

včetně projektové a inţenýrské činnosti. Za veřejnou stavební zakázku lze také 

povaţovat práce spojené s vyuţitím zprostředkovatelských nebo podobných sluţeb, 

které zadavateli poskytuje jiná osoba. [4] 

 

2.1 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU 

2.1.1 Veřejné zakázky na dodávky 

Veřejnou zakázkou na dodávky je pořízení věci realizované formou koupě, koupě na 

splátky, nájmu, leasingem. Předmětem VZ na dodávky mohou být věci movité, tak i 

nemovitosti. 

 

Mezi tyto VZ patří také mimo pořízení věci rovněţ poskytnutí sluţby. Například 

umístění, odborná montáţ či uvedení daného zboţí do provozu. To platí v případě, ţe 

uvedené činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, ale pouze jejím nezbytným 

doplněním. Rozsah doplňkové sluţby, ale nemůţu spočívat ve zhotovení stavby. 
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2.1.2 Veřejné zakázky na služby 

Tyto zakázky jsou v zákoně vymezeny pouze negativně. V podstatě za zakázky na 

sluţby jsou povaţovány jakékoliv VZ, které jsou zakázkami na dodávky či stavební 

práce. 

 

2.1.3 Veřejné zakázky na stavební práce 

Veřejnou zakázkou na stavební práce se rozumí zakázka na provedení stavebních prací 

včetně projektové a inţenýrské činnosti, dále také zhotovení stavby, která je schopna 

samostatně plnit funkci ekonomickou a technickou. Je zde také zahrnuta rovněţ 

zakázka, jejímţ předmětem je vedle plnění předchozích činností, stavební práce 

pořizované s vyuţitím zprostředkovatelských nebo podobných sluţeb, které zadavateli 

poskytuje jiná osoba. 

VZ na stavební práce tudíţ obsahují tři základní kategorie: 

 různé stavební činnosti (zhotovení nové stavby, stavební změny, související 

inţenýrská činnost) 

 poskytnutí dodávek či sluţeb nezbytných k provedení předmětu VZ 

 stavební práce pořizované pomocí zprostředkovatele [2] 

 

2.2 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDPOKLÁDANÉ CENY 

2.2.1 Nadlimitní veřejná zakázka 

Nadlimitní veřejnou zakázku, můţeme označit takovou zakázku, jejíţ předpokládaná 

hodnota předmětu dosáhne nebo překročí finanční limit stanovený prováděcím právním 

předpisem. Jsou to tedy zakázky, u nichţ cena přesáhne prahové hodnoty zadávacích 

směrnic EU. Prahové hodnoty jsou stanoveny diferencovaně pro dodávky, sluţby a 

stavební práce. V případě dodávek a sluţeb jsou stanoveny na základě toho, o jakou 

kategorii zadavatele se jedná. Pro stavební práce je stanoven limit jednotný, který činí 

od 1. 1. 2014 131 402 000 Kč. [2] 
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2.2.2 Podlimitní veřejná zakázka 

Podlimitní zakázkou se rozumí zakázka, jejíţ předpokládaná hodnota činí pro dodávky 

nebo veřejné sluţby nejméně 2 miliony korun bez DPH a v případě VZ na stavební 

práce je tento limit nejméně 6 milionu korun bez DPH. Toto jsou dolní hranice pro 

podlimitní VZ a horní limit je ohraničen hodnotami pro nadlimitní VZ. [2] 

2.2.3 Veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejnou zakázkou malého rozsahu označujeme takovou zakázku, jejíţ hodnota u 

dodávek a sluţeb nedosáhne částky 2 milionu korun bez DPH a u stavebních prací 6 

milionu korun bez DPH. Zadavatel není povinen dodrţet postup dle zákona o veřejných 

zakázkách, ale musí přesto dodrţet základní zásady tohoto zákona, jimiţ jsou: 

 zásada transparentnosti – zadavatel musí jasně stanovit kritéria výběru 

nabídky a následně musí postupovat tak, aby nebyly pochybnosti o objektivitě 

výběru vítězné nabídky 

 zásada rovného zacházení – zadavatel nesmí zvýhodnit nebo naopak 

znevýhodnit některého z dodavatelů. Všichni musí mít stejnou šanci uspět a 

zakázku získat 

 zásada zákazu diskriminace – zadavatel musí na dodavatele pohlíţet pouze 

objektivně a na základě relevantních kritérií  

2.3 ZADAVATELÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatele členíme na: 

 Veřejný zadavatel:  

o Česká republika 

o Státní příspěvková organizace 

o Územní samosprávný celek nebo jím zřízené příspěvkové organizace 

o Jiná právnická osoba, pokud je zřízena za účelem uspokojování potřeb 

veřejného zájmu a je financována státem či jiným veřejným zadavatelem 

Pod veřejného zadavatele spadají i organizační sloţky zadavatele, proto zadavatelem 

tak například nebude pouze Česká republika, ale i její jednotlivé organizační sloţky. 
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Takto to lze povaţovat i v případě územního samosprávního celku, kde můţeme za 

zadavatele povaţovat i jeho jednotlivé městské části či obvody. 

 Dotovaný zadavatel: 

o Právnická nebo fyzická osoba, která zadává zakázku hrazenou z více neţ 

50% z veřejných zdrojů nebo pokud peněţní prostředky přesahují 

200 000 000Kč 

Dotovaným zadavatelem však není osoba, která získanou VZ realizuje dále jen 

pomocí subdodavatele. 

 Sektorový zadavatel: 

o Osoba vykonávající některou činnost uvedenou v §4 zákona v oblasti 

např.: 

 Vodárenství 

 Teplárenství 

 Plynárenství 

 Elektroenergetiky 

 Centrální zadavatel: 

o Veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání 

Zákon vymezuje dva základní druhy centralizovaného zadávání: 

 centrální zadavatel pořizuje dodávky či sluţby, které následně 

přeprodává bez navýšení ceny zadavatelům – tento postup nelze 

pouţít u VZ na stavební práce 

 centrální zadavatel podstupuje zadávací řízení na účet zadavatelů 

– tzn., ţe zadavatelé zmocní centrálního zadavatele k vyřizování 

zadávacího řízení 

Odpovědnost za řádný průběh zadávacího řízení nese centrální zadavatel, jenţ byl 

pověřen zadavateli, kteří pořizují zboţí, sluţby nebo stavební práce. Centrální zadavatel 

také můţe v rámci zadávacího řízení pro jiného zadavatele pořizovat zboţí přímo pro 

sebe. [2, 3] 
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2.4 ZÁKLADNÍ POJMY 

Abychom se lépe orientovali v terminologii, která bude pouţita dále v textu, vymezíme 

si základní pojmy. Dodavatel, subdodavatel, uchazeč, zájemce, kvalifikace dodavatele, 

zadání, zadávací podmínky, zadávání. 

 

Dodavatel – je fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboţí, sluţby nebo stavební 

práce. 

 

Subdodavatel – osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část zakázky. 

 

Uchazeč – dodavatel, který podal nabídku na veřejnou zakázku v zadávacím řízení 

 

Zájemce – dodavatel, který podal ve stanovené době ţádost o účast v soutěţi a můţe být 

vybrán na podání nabídky. 

 

Kvalifikace dodavatele – způsobilost dodavatele k plnění zakázky. 

 

Zadání – rozhodnutí zadavatele (investora) o nejvhodnější nabídce a uzavření smlouvy 

s uchazečem v zadávacím řízení. 

 

Zadávací podmínky – veškeré podmínky zadavatele 

 

Zadávaní – závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jeho účelem je 

přesné zadání veřejné zakázky. 
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subdodavatel 

investor 

projektant subdodavatel 

2.4.1 Modelace obchodních vztahů 

 Investor má uzavřenou smlouvu s projektantem a hlavním dodavatelem, 

který má dále uzavřeny smlouvy se subdodavateli. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2-2Modelace obchodního vztahu I 

 

 

 Investor je ve smluvním vztahu s dodavatelem, ten dále uzavře smlouvu 

s projektantem, popřípadě dalšími subdodavateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2-3 Modelace obchodního vztahu II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investor   

dodavatel projektant 

subdodavatel subdodavatel 

dodavatel 

subdodavatel 
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 Investor je ve smluvním vztahu s projektantem a několika dalšími 

dodavateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2-4 Modelace obchodního vztahu III 

 

 

 Investor má smluvní vztah s projekční a inţenýrskou kanceláří a 

dodavatelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2-5 Modelace obchodního vztahu IV [3] 

 

 

 

2.5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 

Výběrové řízení je proces, při kterém se vybírají dodavatelé pro konkrétní vyhlašovanou 

zakázku nebo osoby na obsazení významné pracovní pozice či funkce.  

 

Pomocí výběrového řízení musí být řešeny veškeré zakázky státních organizací, které 

překročí určitý finanční objem. Toto řízení se dle zákona o veřejných zakázkách nazývá 

„zadávací řízení“. Jedná se formalizovaný postup při výběru dodavatele pro veřejnou 

zakázku. Pod pojmem zadávací řízení je zahrnut závazný procesní postup, který musí 

zadavatel splnit při zadávání veřejné zakázky, pokud tuto zakázku nechce zadat na 

základě zákonné výjimky mimo zákona. Zákon se vztahuje na VZ jiţ od zahájení 

investor 

projektant dodavatel dodavatel 

investor 

projekční a inţenýrská kancelář dodavatel 
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zadávacího řízení s výjimkou předběţného a pravidelného oznámení a končí zadáním 

veřejné zakázky. Zadavatel je povinen doloţit způsob financování VZ a přesně 

definovat její předmět. Je tedy důleţité nejprve zabezpečit dostatečné finanční krytí a 

poté se zabývat zadáním veřejné zakázky. Pro správný průběh VZ je třeba správně a 

jasně specifikovat předmět VZ, vybrat vhodný typ zadávacího řízení, zvolit vhodná 

hodnotící kritéria. Dále také specifikovat kvalifikační poţadavky a řádně zpracovat 

zadávací dokumentaci a zvolit hodnotící komisi. Zadavatel musí jednat v rámci ZVZ a 

také jeho nároky na uchazeče musí být v souladu s tímto zákonem.  

 

2.5.1 Druhy zadávacích řízení 

Zákon o veřejných zakázkách definuje šest druhů zadávacích řízení. 

Kaţdé z následujících řízení má své výhody i nevýhody, můţou mezi ně patřit jak různé 

časové lhůty, tak i podmínky pro jejich pouţití. Jednak zaleţí na zadavateli, jaké 

zadávací řízení pouţije, ale také na splnění zákonných podmínek pro jejich pouţití.  

 

Otevřené řízení:  

Charakteristika řízení:  Nejtransparentnější řízení, časově, 

organizačně a technicky nejnáročnější. 

Zadavatel uveřejní oznámení o úmyslu 

zadat veřejnou zakázku  

Kdo smí toho řízení pouţít?:   veřejný zadavatel, sektorový zadavatel 

Pro jaký druh veřejné zakázky je určeno?: podlimitní veřejná zakázka, nadlimitní 

veřejná zakázka 

Min. počet zájemců/zadavatelů?:  neomezený  

Průběh: Zadavatel vyzve uchazeče k podání nabídek 

a zároveň k prokázání kvalifikace. Toto 

řízení se zahájí formulářem Oznámení o 

zakázce, jenţ je odeslán do informačního 

systému o VZ – formulář je jednotný. 

 Po zveřejnění běţí tzv. lhůta pro podání 

nabídek. Zadavatel vydá zadávací 
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dokumentaci, odpovídá na případné dotazy 

všem uchazečům. Po uplynutí této lhůty 

přichází na řadu otevírání obálek. Následuje 

posouzení těchto nabídek a přechází to 

v hodnocení nabídek a určení vítěze.  

 

Uţší řízení: 

Charakteristika řízení:   zadavatel vyzve dodavatele/zájemce k 

      podání ţádosti o účast v uţším řízení 

Kdo smí toto řízení pouţít?:   veřejný zadavatel, sektorový zadavatel 

Pro jaký druh veřejné zakázky je určeno?: podlimitní veřejná zakázka, nadlimitní 

veřejná zakázka 

Min. počet zájemců/ zadavatelů?:  sektorový zadavatel: min. 3  

      veřejný zadavatel: min. 5  

Průběh:  

Zadavatel na rozdíl od otevřeného řízení 

uchazeče nejprve vyzve k prokázání 

kvalifikace a aţ na základě posouzení, 

úspěšné uchazeče k předloţení nabídek. 

Toto řízení je tzv. dvoukolové. 

V prvním kole stejně jako u otevřeného řízení zašle formulář do informačního systému 

o vyhlášení veřejné soutěţe. Během přípravy zadávací dokumentace se zadavatel 

rozhodne na základě, kterého kritéria bude zájemce vybírat, zákon mu umoţňuje tři 

základní způsoby:   

 některý z technických či ekonomických kvalifikačních předpokladů 

(musí jiţ ve formuláři upřesnit konkrétní způsob – např.: předloţení 5 zakázek 

podobného charakteru realizovaných v posledních 3 letech) 

 losu 

(výběrem této varianty musí však zadavatel zajistit transparentnost, rovné zacházení a 

zásadu zákazu diskriminace) 

 kombinací předchozího [3, 6] 
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Jednací řízení s uveřejněním: 

Charakteristika řízení:  zadavatel vyzve dodavatele k podání 

ţádosti o účast v jednacím řízení 

Kdo smí toto řízení pouţít?:   veřejný a sektorový zadavatel 

Pro jaký druh veřejné zakázky je určeno?: podlimitní a nadlimitní veřejná zakázka 

 

Min. počet zájemců/ zadavatelů?:  Sektorový zadavatel  min. 3 zájemci 

      Veřejný zadavatel  min. 3 zájemci 

Průběh:  podání ţádostí o účast a prokázání 

kvalifikace, zaslání předběţného výsledku 

vyhodnocených nabídek nevyloučeným 

dodavatelům, zadavatel nesmí sdělit 

v průběhu řízení výši ostatních nabídek 

 

Jednací řízení bez uveřejnění: 

Charakteristika řízení:  zadavatel písemnou formou vyzve 

dodavatele k účasti v jednacím řízení bez 

uveřejnění a po splnění kvalifikace k podání 

nabídky 

Kdo smí toto řízení pouţít?:   veřejný a sektorový zadavatel 

Pro jaký druh veřejné zakázky je určeno?: podlimitní a nadlimitní zakázka 

Min. počet zájemců/ zadavatelů?:  Sektorový - není zákonem stanoven  

      Veřejný - není zákonem stanoven 

Průběh:  zadavatel nesmí sdělit údaje týkající se 

podmínek a návrhů uvedených jiným 

zájemcem bez jeho předchozího souhlasu 

 

Na rozdíl od otevřeného a uţšího řízení jsou jednací řízení s uveřejněním a bez 

uveřejnění limitována podmínkami stanovenými zákonem. 
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Soutěţní dialog: 

Soutěţní dialog pouţije zadavatel v případě, ţe na začátku podání nabídky není schopen 

dostatečně specifikovat předmět plnění. Následnou výzvou adresovanou neomezenému 

počtu uchazečů vede s těmi úspěšnými - soutěţní dialog, jehoţ cílem je nalezení 

nejvhodnější varianty.  

 

Charakteristika řízení:  zadavatel vyzve dodavatele k podání 

ţádosti o účast v soutěţním dialogu i 

k podání nabídek 

Kdo smí toto řízení pouţít?:   veřejný zadavatel 

Pro jaký druh veřejné zakázky je určeno?: podlimitní a nadlimitní zakázka 

Min. počet zájemců/ zadavatelů?:  min. 3 zájemci 

 

Zjednodušené podlimitní řízení: 

Charakteristika řízení:  zadavatel vyzve dodavatele k podání 

ţádostí a zároveň i prokázání kvalifikace 

Kdo smí toto řízení pouţít?:   veřejný zadavatel 

Pro jaký druh veřejné zakázky je určeno?: podlimitní veřejná zakázka na sluţby, 

dodávky a stavební práce do 30 mil. Kč 

Min. počet zájemců/ zadavatelů?:  veřejný zadavatel   min. 5 zájemců [5, 

3, 7] 

U výběru a pouţití jednotlivých druhů řízení je nutné mít na paměti, ţe musíme 

respektovat podmínky jeho pouţití, aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěţe 

účelovou volbou zadávacích řízení a porušení základních zásad, rovnosti a 

transparentnosti při zadávání VZ. 

 

U otvírání obálek s nabídkami je nutné zajistit tříčlennou hodnotící komisi, dodrţet 

lhůty a následně postupně otvírat obálky dle pořadových čísel nabídek. Je veden 

protokol o otvírání obálek a kaţdý dodavatel má moţnost účastnit se řízení.  
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2.6 POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

Komise přijaté nabídky vyhodnotí, ty které nesplňují podmínky, vyřadí, ale také můţe 

přizvat uchazeče k vysvětlení určitých nejasností na podané ţádosti. 

2.6.1 Mimořádně nízká nabídková cena 

 Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů, zda splňují poţadované 

podmínky a také výši nabídkové ceny. Nachází-li se mezi nimi 

mimořádně nízká nabídková cena, musí komise poţádat uchazeče o 

písemné odůvodnění. Uchazeč musí své zdůvodnění doručit do 3 

pracovních dnů od dne doručení ţádosti, pokud komise nestanoví jinak. 

 Zdůvodnění ceny, můţe být bráno v úvahu, je-li zdůvodněna 

objektivními příčinami např.:   

o Ekonomické aspekty konstrukční metody nebo technologie, 

výrobní proces a poskytování sluţeb 

o Nalezení nového technického řešení 

o Originalita stavebních prací, dodávek a sluţeb 

o Schopnost uchazeče získat veřejnou podporu 

 Hodnotící komise můţe přizvat uchazeče na její jednání za účelem 

vysvětlení předloţeného odůvodnění. Pozvánku komise doručí 

minimálně 5 dní před samotným jednáním. 

 Při posuzování ceny je zohledněno písemné zdůvodnění i jeho následné 

vysvětlení. [3, 5] 

 

Hodnotící kritéria 

 Základní hodnotící kritéria:       

o ekonomická výhodnost nabídky 

o nejniţší nabídková cena 

U soutěţního dialogu je kritérium pouze jedno a to ekonomická výhodnost nabídky. 

 

Dle sloţitosti a druhu veřejné zakázky volí zadavatel hodnotící kritérium, které uvede 

v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení. 
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 Dílčí kritéria:   

o Nabídková cena 

o Kvalita 

o Technická úroveň 

o Estetické a funkční vlastnosti 

o Vliv na ţivotní prostředí 

o Provozní náklady 

o Návratnost nákladů 

o Záruční a pozáruční servis 

o Zabezpečení dodávek 

o Dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení 

Pokud zadavatel, zvolí jako základní kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, musí 

vţdy stanovit dílčí hodnotící kritéria a stanovit jim také váhu vyjádřenou v procentech.  

2.6.2 Hodnocení nabídek 

Je-li jako základní hodnotící kritérium zvolena ekonomická výhodnost, je komise 

povinna provádět posouzení nabídek a stanovit jejich pořadí na základě jednotlivých 

dílčích kritérií a jejich vah k nim přiřazených.  

 

Hodnocení nabídkové ceny vychází z její výše bez DPH, není-li zadavatelem stanoveno 

jinak. 

 

Pokud je jako základní kritérium zvolena nejniţší nabídková cena, komise seřadí tyto 

ceny podle jejich výše. 

 

Komise neprovádí hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit pouze jednoho 

uchazeče.[3, 5] 
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2.7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ 

PODMÍNKY 

V zadávacím řízení jsou nabídky podávány písemně a kaţdý můţe podat pouze jednu.  

Zadávací dokumentace na stavební práce musí obsahovat:   

 Obchodní podmínky ve formě smlouvy mezi objednatelem a 

zhotovitelem 

 Technické podmínky - z projektové dokumentace vyčteme typ 

konstrukce a jaké materiály jsou na danou zakázku pouţity 

 Projektovou dokumentaci – ta musí být přítomna při zpracování veřejné 

zakázky v podrobnostech, které vypovídají o předmětu zakázky, předmět 

musí být vymezen pomocí referenční klasifikace EU  

 Soupis stavebních prací dodávek a sluţeb s výkazem výměr – bývá také 

jinak označován jako slepý rozpočet a jsou v něm pouţity poloţky 

cenových soustav RTS nebo ÚRS. Tento soupis můţe být pořízen i 

v elektronické podobě [3, 5] 

 

2.8 NÁKLADOVÉ METODY 

Výběr jednotlivých projektů ve veřejném sektoru by měl být podloţen efektivní alokací 

veřejných zdrojů. Veřejné projekty ve většině případů nevykazují z pohledu investora 

finanční efektivnost, proto je nutné zvolit takové metody hodnocení, které určitým 

způsobem poměřují vloţené náklady ku konečným vstupům projektu. Výhodnost 

projektu je jiţ známa v předinvestiční fázi viz obr. 2.3-1, kde se rozhoduje o přijetí či 

zamítnutí daného projektu. [2] 
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PROVOZNÍ FÁZE 

Zkušební provoz, opravy, údrţba, 

modernizace, rekonstrukce 

INVESTIČNÍ FÁZE 

Vyjednávání a uzavírání smluv, 

zpracování projektové 

dokumentace, předvýrobní 

marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obrázek 2-6 Ţivotní cyklus stavby 

 

PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE 

Studie podnikatelských příleţitostí, 

technicko- ekonomická studie 
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Ve veřejném sektoru lze pouţívat kvantitativních metod, u kterých je moţné na jejich 

základě optimalizovat výběr varianty nebo projektu. Zde si představíme čtyři základní 

metody, zabývající se vztahem výstup/náklady. 

 Analýza minimalizace nákladů (CMA), tato metoda sleduje náklady v okamţiku 

pořízení projektu i v celém ţivotním cyklu. Tato metoda patří mezi 

jednokriteriální hodnotící metody. Vstupem jsou peněţní jednotky a výstupy 

neměří. Hodnotícím kritériem je tedy minimalizace nákladů na vstupu – 

kritérium hospodárnosti.[ https://managementmania.com/cs/cost-minimization-

analysis] 

 Analýzy nákladů a uţitků (CBA), u této metody vidíme náklady i přínosy 

v celém ţivotním cyklu projektu. Je to nejméně rozporuplná analýza ve veřejné 

sféře. Převádí veškeré pozitivní i negativní efekty plynoucí z jednotlivých 

projektů na peněţní jednotky – získání tzv. socioekonomických toků (všechny 

výsledky projektu po odečtení nákladů na zdroje vynaloţené v průběhu 

ţivotního cyklu¨) 

Vyuţití například u velkých projektů ve strukturálních fondech EU. 

[http://sieber-uchytil.cz/analyza-nakladu-a-prinosu-cba.html] 

 Analýza efektivnosti nákladů (CEA), zde se zabýváme zjišťováním situací, jak 

dosáhnout cíle co nejlevněji při zachování poţadovaných kvalitativních 

poţadavků. 

 Analýzy uţitečnosti (CUA), je analýzou vícekriteriální, kde se dozvídáme 

z matematických podkladů uţitečnost projektu, která vyjadřuje míru uspokojení 

potřeb uţivatele projektu. Výstupy z této analýzy mohou být v technických i 

peněţních jednotkách. [2] 
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3 FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Financování řeší základní problémy, jimiţ jsou například otázky: Do čeho má podnik 

investovat? (majetek -> aktiva) Z čeho má investovat? (kapitál -> pasiva) A kolik 

získaných prostředků ponechat v podniku. Jednou z hlavních podstat financování je 

neustálá kontrola struktury kapitálu a majetku. Kaţdý investor určitě preferuje více 

peněz před méně penězi (faktor kvantity), niţší riziko před vyšším (faktor rizika) a 

v poslední řadě stejné mnoţství peněz dnes spíše neţ zítra (faktor času).  

 

Pro financování veřejné zakázky se nám nabízí různé způsoby financování, které 

popisuje následující tabulka, případně i jejich kombinace. Můţeme je členit v základním 

členění na externí a interní a dále dle návratnosti na návratné zdroje a nenávratně 

poskytnuté. Speciálním zdrojem je potom vnímána finanční pomoc od partnerů rozvoje 

obcí a měst.  

Zdroje Externí Interní Speciální 

Rozdělení 
Nenávratně 

poskytnuté 

Návratné - - 

Druhy 

zdrojů 
Státní dotace 

Úvěry a půjčky 

od domácích a 

zahraničních 

peněţních ústavů 

Nedaňové 

příjmy – 

z hospodářské 

činnosti 

Finanční 

prostředky 

partnerů 

 

Mezinárodní 

dotace EU 

Emise 

komunálích 

obligací 

Veřejné 

finance 

z rozpočtů 

(beţné, 

kapitálové) 

 

 

 

Návratné finanční 

výpomoci a 

půjčky ze státních 

fondů 

Odpisy  

 

  

Dlouhodobé 

finanční 

rezervy 

 

Tabulka 3-1 Druhy zdrojů  

 

Mezi nejběţnější vlastní zdroje bezpochyby řadíme zisk. Toto financování je jakýsi 

proces akumulace kapitálu, převáţně z něho bývá financován oběţný majetek, můţe být 

však pouţit také na větší investice či jako případná rezerva. Míra zisku je stanovena 
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vyprodukovaným ziskem a kapitálem potřebných k jeho získání v %. Výše zisku závisí 

na síle podniku a na etapě hospodářského cyklu. Větších zisků dosahují podniky ve fázi 

růstu a naopak.  

 

Odpisy mají nákladovou funkci a zdrojovou. Přenáší hodnotu majetku do nákladů a jsou 

zdrojem na pořízení nového majetku. Řadí se mezi dlouhodobé potřeby financování.  

 

Ne kaţdá forma financování se dá pouţít, je třeba stanovit a zváţit, zda je firma schopna 

splácet své závazky. Z cizích zdrojů jsou následně nejvíce vyuţívány bankovní úvěry. 

[8, 21] 

3.1 DOTACE 

Dotace jsou chápany jako nenávratně poskytnuté finanční zdroje ze státního rozpočtu. 

Jejich nenávratnost spočívá v podstatě v tom, ţe pokud příjemce dotace splní veškeré 

podmínky pro přijetí a dotace mu je poskytnuta, nevzniká mu jiţ ţádný závazek vůči 

státu. Dotace jsou především rozdělovány z vyšší vládní úrovně niţším úrovním 

(vertikální vztahy). Můţe se také stát, ţe na stejné úrovni přispějí bohatší jednotky 

chudším jednotkám na základě přerozdělení příjmů (horizontální finanční vztahy). 

Poskytování dotací územním rozpočtům se liší v rámci jednotlivých zemí, někde jsou 

dotace poskytovány přímo z republikových nebo ústředních rozpočtů jinde jsou 

poskytovány prostřednictvím zvláštního fondu.  

 

DOTACE 
Specifické účelové 

Bez spoluúčasti  

Podmíněné 

spoluúčastí 

Rovnocenné 

Nerovnocenné 

 

S otevřeným koncem 

S uzavřeným koncem 

Všeobecné neúčelové   

Tabulka 3-2 Typy dotací I 
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DOTACE 
Běţné  

Kapitálové 

Tabulka 3-3 Typy dotací II 

 

V typologii dotací rozlišujeme dotace na dvě základní formy a to specificky účelové, 

jsou poskytnuty na předem stanovený předmět. Všeobecně neúčelové, kraj nebo obec 

má pouţití dotace zcela ve své kompetenci, jsou přiděleny na základě stanoveného 

kritéria. Oba tyto typy mohou být pouţity při financování výdajů jak běţných tak i 

kapitálových. Dotace účelové mohou být rozděleny dle toho, zda je od krajů či obcí 

vyţadována finanční spoluúčast. Dotace bez spoluúčasti je fixně stanovená částka, 

kterou vyšší vládní úroveň poskytne obci, bez ohledu na to, zda obec bude dále 

vynakládat další své finanční prostředky na danou sluţbu. Pokud je nutno na kaţdou 

poskytnutou korunu dotace vynaloţit stanovenou sumu z obecního rozpočtu jedná se o 

dotace se spoluúčastí. Za rovnocenné dotace se spoluúčastí můţeme označit takové 

dotace, kde je pevně stanoven rovnocenný podíl obce či kraje a státu na financování 

sluţby.  Mnohdy můţeme takovouto dotaci označit za dotaci otevřenou, výška dotace 

je závislá na činnosti obcí nebo krajů. Dále rozlišujeme dotaci nerovnocennou, kde stát 

poskytne fixní částku bez ohledu na to, kolik obec pouţije vlastních finančních 

prostředků. Tyto dotace označujeme téţ jako uzavřené, je zde stanoven maximální limit 

příspěvku. Tento způsob je vyuţíván ve většině zemí vzhledem k omezení státních 

rozpočtů. [18, 19] 

 

Jiným kritériem pro rozdělení dotací je také to jakým způsobem obce dotace získávají. 

Nárokové dotace jsou poskytovány obcím automaticky a pravidelně, nemusejí o ně 

ţádným způsobem ţádat. V opačném případě, pokud obec o dotaci ţádá a musí plnit 

určitá kritéria pro jejich udělení, tudíţ na ně nemá automatický nárok, hovoříme o tzv. 

dotaci nenárokové.  

 

Dotace ze státních mimorozpočtových fondů jsou účelové a kapitálové, nejčastěji se 

jedná o dotace prováděné ze Státního fondu ţivotního prostředí, je zde však podmínka 

poskytnutí vlastních finančních prostředků obce na investice s ekologickými aspekty. 

Dotace můţe obec také získat od kraje a to v rámci samostatné působnosti kraje, při 

přerozdělení některých dotací. A samozřejmě nesmí chybět také dotace z Evropské unie 



Financování veřejné stavební zakázky a její dopad            VUT BRNO Fakulta Stavební 

na hospodaření obce                

 

32 

 

vyplácené ze strukturálních fondů a Kohezního fondu prostřednictvím Národního 

fondu. Většinou jsou však vypláceny po realizaci akce či stavby. Jsou přísně účelové a 

mohou mít charakter jak běţných dotací, tak i kapitálových. Přehled o výši dotací 

přijatých od jednotlivých ministerstev obcím v roce 2007 a 2013. 

 

 2007 2013 

Kapitola Celkem Běţné Kapitálové Celkem Běţné Kapitálové 

Poslanecká 

sněmovna 
0,3 0,3     

Úřad vlády ČR 

 
12,8 12,8  5,2 5,2  

Ministerstvo 

obrany 
15,5 10,3 5,2 2,4 2,4  

Ministerstvo 

práce a soc. 

věcí 

23 819,4 23 360,7 458,7 1 360,4 1 284,9 75,5 

Ministerstvo 

vnitra 
296,8 41,7 255,1 383,2 381,2 2,0 

Ministerstvo 

ŢP 

 

3 308,9 92,2 274,3 173,7 67,8 105,9 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

5 173,5 811,3 4 362,2 868,0 78,9 789,1 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

217,0 1,8 215,2 25,8 1,1 18,4 

Ministerstvo 

dopravy a 

spojů 

16,0 9,9 6,1 2 446,3 2 446,3  

Ministerstvo 

zemědělství 
1 810,6 185,9 1 590,1 28,2 3,6 24,6 

Ministerstvo 

školství 

 

8 554,0 8 012,6 541,4 75 809,9 75 538,7 271,2 

Ministerstvo 

kultury 
446,7 313,3 133,4 19,8 18,4 1,4 

Ministerstvo 

zdravotnictví 
140,0 0,3 139,7 107,6 107,6  

Akademie věd 0,1 0,1     

Národní fond 135,9 6,1 129,8 20,0 6,0 14,0 

Operace st. 

financ.aktiv 
65,4 14,3 51,1 0,4 0,4  

MF-VPS 13 914,0 10 480,4 3 433,6    

Státní zem. 8,1 8,1     



Financování veřejné stavební zakázky a její dopad            VUT BRNO Fakulta Stavební 

na hospodaření obce                

 

33 

 

intervenční 

fond 

Státní fond ŢP 1 151,0 

 
56,4 999,2 11,4 7,1 4,3 

Státní fond 

dopravní 

infrastruktury 

1 075,5 178,4 897,1 176,4 134,0 42,4 

Státní fond 

rozvoje bydlení 
1 183,5 53,0 1 094,2    

Státní fond pro 

podporu a 

rozvoj 

9,8  9,8    

Celkem 61 358,5 43 660,8 17 531,4 84 061,2 81 776,8 1 372,6 
Tabulka 3-4 Přehled o přijatých dotací obcemi v roce 2007 a 2014 

 

V roce 2007 objemově největší skupinu tvořily dotace z Ministerstva práce a sociálních 

věcí a dále dotace poskytnuté v rámci souhrnného finančního vztahu. Ostatní běţné 

dotace jsou poskytnuty dle zváţení jednotlivých ministerstev stejně jako většina dotací 

kapitálových. Z kapitoly Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy přijaly kraje 

transfery ve výši 75,8 mld. Kč, tj. o 1,1 mld. Kč více oproti roku 2013. Převáţnou část 

dotací pokrývaly neinvestiční výdaje směřující do oblasti přímých nákladů škol na 

platy, výdaje na učební pomůcky a školní potřeby, sluţby apod. Další prostředky byly 

pouţity v rámci programů zaměřených na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání, do oblasti 

rovných příleţitostí dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se specifickými [18, 20] 

 

3.2 FONDY EVROPSKÉ UNIE 

Tyto fondy zahrnují velké mnoţství nástrojů finanční a technické pomoci, díky jimţ se 

členským státům daří podporovat vzdělanost obyvatel a sniţovat sociální nerovnosti. 

Pro lepší přehled jsou jednotlivé nástroje a nejvýznamnější fondy EU uvedeny v 

následující tabulce. 

FONDY EU  

Rodina fondů 
Programovací období 

2004 - 2006 

Programovací období 

2007 – 2013 

Programovací 

obddobí 2014 - 2020 

 

 

Evropský fond 

regionálního rozvoje 

Evropský fond 

regionálního rozvoje 
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Tabulka 3-5 Přehled fondů EU pro období 2004-2006 a 2007-2013 

 

V přehledu nalezneme informace o zkráceném programovacím období 2004 – 2006 a 

současném období 2007 – 2013 změny, které se objevují v moţnostech vyuţívání 

fondů, případné sloučení nebo přeměnu v rámci finančních nástrojů. [3] 

 

Česká republika by se chtěla více vyuţívat revolvingové nástroje (např. půjčky, záruky) 

v oblasti strukturálních fondů. V období 2007-2013 se tyto nástroje podíle na míře 

podpory pouze přibliţně třemi procenty, po roce 2014 by měl tento vliv stoupnout 

zhruba na 10%.  

 

Revolvingové nástroje pomáhají zabránit plýtvání peněz z evropských fondů na 

neudrţitelné a neefektivní projekty. Pro Českou republiku z toho plyne výhoda taková, 

ţe bude mít dostatek prostředků i v případě, ţe se hospodářská úroveň zvýší natolik, ţe 

by jiţ neměla nárok na čerpání peněz z kohezní politiky. V budoucnu by mohly být 

z těchto nástrojů financovány podnikatelské projekty, projekty z regionálního rozvoje. 

 

 

Strukturální fondy  

(ERDF) (ERDF) 

Evropský sociální fond 

(ESF) 

Evropský sociální fond 

(ESF) 

 

Evropský zemědělský 

podpůrný a záruční 

fond (EAGGF) 

  

Finanční nástroj pro 

řízení rybolovu (FIFG) 

  

Fond soudrţnosti (CF)    

Evropský zemědělský 

fond pro rozvoj 

venkova (EAFRD) 

   

Evropský rybářský 

fond (EFF) 

   

Komunitární programy    

Fondy předvstupní 

pomoci 

PHARE  

IPA 

 

SAPARD  

ISPA  

Fond solidarity 

(EUSF) 

   

 

Finanční nástroje 

regionální politiky 

 

 

JASPER  

JEREMIE  

JESSICA  
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Jediný OP, který vyuţívá formu návratné podpory, je ROP Moravskoslezsko, jenţ za 

podpory Investiční banky vytvořil holdingový fond Jessica. Podporované oblasti tohoto 

fondu jsou například zvýhodněné úvěry na investice do cestovního ruchu. [3] 

 

Evropská unie vidí hlavní myšlenku v období 2014 – 2020 v tom aby nové upořádání 

vedlo k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udrţitelný růst 

podporující začlenění. V rámci lepšího vyuţívání těchto fondů kaţdý stát zpracuje 

Dohodu o partnerství, kterou schválí evropská komise.  

 

3.2.1 Dohoda o partnerství 

Dohoda o partnerství je základním dokumentem pro čerpání finančních prostředků 

z evropských strukturálních fondů. Dohoda analyzuje na základě evropských, národních 

i regionálních dokumentů současnou socioekonomickou situaci ČR.  

 

Nedílnou součástí této dohody je také příloha k naplňování podmínek, které musí být 

splněny, aby ČR mohla čerpat dotace z ESI fondů. Tato dohoda je zastřešující 

strategický dokument pro období 2014 – 2020 a svým obsahem je tedy závazná pro 

jednotlivé programové dokumenty. Programy z ní svým obsahem a zaměřením 

vycházejí, neboť je jim hierarchicky nadřazena. Podrobné informace o programech však 

v tomto dokumentu nenalezneme, nacházíme se spíše v obecné rovině. Detaily spojené 

s dalším fungováním programů budou zahrnuty v jednotlivých programových 

dokumentech. Dohoda o partnerství byla schválena dne 26. srpna 2014 Evropskou 

komisí, tím byl ukončen téměř tříletý proces o vyjednávání tohoto dokumentu. V rámci 

příprav dokumentu bylo zainteresováno velké mnoţství různorodých subjektů, jimiţ 

byly například – zástupce Evropské komise, ostatních resortů, regionálních i místních 

samospráv, neziskového sektoru, akademické sféry a další. Právě na tento aspekt kladlo 

MMR velký důraz, neboť cílem bylo vytvoření klíčového strategického dokumentu 

v podobě, s kterou se budou ztotoţňovat všichni partneři v ČR. Jedině takto vytvořený 

dokument můţe být kvalitním stavebním kamenem pro úspěšné čerpání dotací z ESI 

pro období 2014-2020. [9, 10] 
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3.2.2 Strukturální fondy 

Strukturální fondy jsou součástí fondů, které se nazývají „Evropské strukturální a 

investiční fondy“. Dále jsou nástrojem regionální politiky, jejich cílem a úkolem je 

sníţení rozdílů mezi regiony jednotlivých členských států. Mezi tyto fondy zahrnujeme 

dva fondy a to Evropský fond pro regionální rozvoj, který je zaměřen na modernizaci 

hospodářství a Evropský sociální fond, který napomáhá v oblasti zaměstnanosti občanů. 

 

Regionální politika prodělala řadu změn, ale vţdy se snaţí o to samé a tím je pomoc 

regionům, které hospodářsky zaostávají nebo mají sociální problémy. V období 2007 – 

2013 je hlavní zájem pro všechny regiony v EU vytvořit více pracovních míst a zvýšit 

ekonomický růst. Rozvoj regionu je v dnešní době postaven na třech cílech – 

konvergence, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a posledním je evropská 

územní spolupráce. Nastávající programové období nachystalo pár změn, jedna z nich je 

i sníţení ze tří cílů na dva a to „Investice pro růst a zaměstnanost“ a „Evropská územní 

spolupráce“. EU stanovila 5 hlavních cílů, které vychází ze strategie Evropa 2020. 

Kaţdý členský stát si dále formuje své vlastní cíle s ohledem na podmínky a okolnosti, 

které v jednotlivých státech panují. Tyto cíle vytváří celkový pohled na to, co by měla 

EU do roku 2020 splnit. Hlavní cíle jsou převáděny do vnitrostátních cílu, aby bylo 

moţné pro jednotlivé státy snadné porovnání s ostatními.  

Pět cílů EU pro rok 2020: 

 Zaměstnanost – (75% osob ve věku 20 aţ 64let) 

 Výzkum, vývoj a inovace – (investice 3% HDP EU do výzkumu) 

 Změna klimatu a energetika – (    emise skleníkových plynů o 20% ve srovnání 

s rokem 1990,  podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20%,   energickou 

účinnost o 20%) 

 Vzdělávání – (  míru nedokončení studia pod 10%, dosáhnout alespoň 40% ve 

věku 30 – 34 let vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva) 

 Chudoba a sociální vyloučení – (  alespoň o 20 milionů počet obyvatel ţijích 

v chudobě) [24] 
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Cíle pro období 2007-2014 

Cíl Konvergence – tento cíl klade důraz na podporu a ekonomické sblíţení méně 

rozvinutých členských států a regionů EU, týká se to oblastí, jejichţ HDP je menší neţ 

75% průměru EU ( spadá sem celá ČR vyjma hl.m. Prahy) 

 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – smyslem tohoto cíle je zlepšovat 

a zvyšovat atraktivnost regionů pomocí inovačních projektů, vylepšování ţivotního 

prostředí a zaměstnanosti. Řadí se sem regiony, jejichţ HDP přesáhne 75% průměru EU 

(v ČR sem spadá pouze hl.m. Praha) 

 

Cíl Evropská územní spolupráce – smyslem je posílit spolupráci meziregionální a 

nadnárodní. (spadá sem celá ČR, včetně Prahy) [3]  

 

ROZDĚLENÍ CÍLŮ pro období 2007 - 2013 

 

 

 
Obrázek 3-1Rozdělení finančních prostředků dle jednotlivých cílů v % 
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3.3 OPERAČNÍ PROGRAMY 

Operační program je základní dokument pro finanční a technickou podporu, kde jsou 

zpracovány základní cíle a priority kterých chce členská země dosáhnout. 

 

Pro vyuţití fondů v období 2007 – 2013 bylo v ČR určeno celkem 24 operačních 

programů, které jsou dále děleny na tématické a regionální (Cíl Konvergence), 

programy pro Prahu (Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) a Cíl 

Evropská územní spolupráce. Rozdělení a přiřazení jednotlivých částek pro období 

2007-2013 popisuje následující tabulka. 

 

OPERAČNÍ PROGRAMY NA OBDOBÍ 

2007 - 2013 

PŘIDĚLENÁ 

FINANČNÍ 

ČÁSTKA 

OP NA OBDOBÍ 

2014 - 2020 

Tématické 

OP 

OP Podnikání a inovace 

21 271,1 mil. 

EUR (79,5%) 

OP Podnikání a 

inovace pro 

konkurenceschopnost 

OP Doprava 
OP Doprava 

OP Ţivotní prostředí 
OP Ţivotní prostředí 

OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

OP Zaměstnanost 

OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání OP Výzkum a vývoj pro 

inovace 

OP Technická pomoc 
OP Technická pomoc 

Program rozvoje venkova 
Program rozvoje 

venkova 

Integrovaný operační 

program 

 

Integrovaný 

regionální operační 

program Regionální 

OP (ROP) 

ROP NUTS II Jihovýchod 

4 659 mil. EUR 

(17,6%) 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

ROP NUTS II 

Severovýchod 
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Tabulka 3-6 Rozdělení OP 

 

Z předešlé tabulky jasně vyplývá, ţe nejvíce dotovaným operačním programem, je 

program tematický. Na jeho podporu v období 2007-2013 bylo přiděleno 79,5% 

z celkových zdrojů.  

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Střední 

Čechy 

ROP NUTS II Střední 

Morava 

OP - Praha 

OP Praha 

Konkurenceschopnost 372,4 mil. EUR 

(1,4%) 
OP Praha pól růstu 

OP Praha Adaptabilita 

Evropská 

územní 

spolupráce 

OP Meziregionální 

spolupráce 

389 mil. EUR 

(1,5%) 

 

OP Nadnárodní spolupráce 
 

OP Přeshraniční spolupráce 

ČR – Bavorsko 

 

OP Přeshraniční spolupráce 

ČR – Polsko 

 

OP Přeshraniční spolupráce 

ČR – Rakousko 

 

OP Přeshraniční spolupráce 

ČR – Sasko 

 

OP Přeshraniční spolupráce 

ČR – Slovensko 

 

INTERACT II** 
 

ESPON 2013*** 
 

Operační program Finanční zdroje 

v mld. EUR 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 4,3 

OP Doprava 4,7 

OP Ţivotní prostředí 2,6 

OP Zaměstnanost 2,1 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2,8 

OP Technická pomoc 0,22 

Program rozvoje venkova 2,3 
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Tabulka 3-7 Alokace zdrojů z fondu EU do jednotlivých OP 

 

Můţeme však s jistotou říci, ţe programové období 2014-2020 přinese méně finančních 

prostředků oproti minulému období. Zásadní a podstatné změny nastanou také 

v operačních programech, jak nám ukazuje Tabulka 3-6 Rozdělení OP. Konečné 

rozdělení finančních prostředků bude ještě upřesněno, ale bude se pohybovat okolo 20,5 

mld. EUR namísto 26,7 mld. EUR, které byly k dispozici v období 2007-2013. 

Rozdělení těchto prostředků je zaznamenáno v Tabulka 3-7 Alokace zdrojů z fondu EU 

do jednotlivých OP, nejvíce je investování do OP Doprava přehledněji nám to ukazuje 

Graf 3.3-2 Alokace zdrojů EU. [11] 

 

 
Graf 3-1 Alokace zdrojů EU 

 

V minulém roce, vláda odsouhlasila, sníţení celkového počtu OP pro období 2014-2020 

na 8 z původních 24. Velká četnost OP v minulém dotačním období byla nepřehledná 

pro potenciální ţadatele. Plánovaná změna by měla vést především k efektivnějšímu 

vyuţití dotací v dalších letech. Oproti období 2007-2013 došlo v rámci čerpání dotací 

0 1 2 3 4 5

OP Rybářství

OP Praha - pól růstu

OP Technická pomoc

OP Zaměstnanost

Program rozvoje venkova

OP Životní prostředí

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Podnik a inovace pro …

Integrovaný regionální OP

OP Doprava

0,03

0,2

0,22

2,1

2,3

2,6

2,8

4,3

4,6

4,7

mld. EUR

O
p

er
a

čn
í 

p
ro

g
ra

m

Alokace zdrojů

finanční zdroje

Integrovaný regionální operační program 4,6 

OP Praha pól růstu 0,2 

OP Rybářství 0,03 
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z evropských fondů k zavedení několika novinek a to jak na úrovni evropské tak i české. 

Patří mezi ně například: 

 rozšíření počtu fondů (fondy politiky rozvoje venkova a společné námořní a 

rybářské politiky) 

 vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací 

 vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací 

V Čechách je tomu například: 

 sníţení počtu OP 

 rozšířené fungování monitorovacího systému [3, 12] 

 

Vládou odsouhlasené OP ukazuje Tabulka 3-6 Rozdělení OP. 

Vláda také schválila sloučení 7 ROP do Integrovaného regionálního operačního 

programu, který bude mít v kompetenci Ministerstvo pro místní rozvoj.  

 

3.4 REGIONY SOUDRŢNOSTI 

 
 
Obrázek 3-2Rozdělení ČR na regiony soudrţnosti  

 

Regiony soudrţnosti jsou základní jednotky slouţící pro výpočet ukazatele 

HDP/obyvatele, dle kterého je přidělena podpora z Fondu soudrţnosti. Evropská unie 

vyuţívá pro členění regionální politiky systém NUTS, kaţdý členský stát je rozdělen do 

tří úrovní na základě počtu obyvatel. ČR nejvíce pro čerpání z fondů EU vyuţívá region 
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na úrovni NUTS II, proto byly v ČR vytvořeny regiony soudrţnosti. Po tom co kaţdý 

členský stát prošel samostatným vývojem územněsprávního členění, existuje v EU 27 

různých systémů, coţ značně omezuje vzájemné srovnání regionů pro účely politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti. Z tohoto důvodu a pro snadnější monitorování 

ekonomické a sociální úrovně v jednotlivých regionech vznikla jednotná nomenklatura 

územních statistických jednotek - NUTS [3, 13] 

 

Úroveň 
Doporučený min. počet 

obyvatel 

Doporučený max. počet 

obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 

Graf 3-2 Členění regionu na základě počtu obyvatel 

 

Česká republika byla vţdy dělena na kraje, které dosahovaly úrovně NUTS III, ale se 

vstupem do EU musela zavést další stupeň členění, který odpovídá úrovni NUTS II a to 

právě regiony soudrţnosti. Do této úrovně je totiţ směřována podpora z fondů EU. 

Politika EU je zaměřena na územní celky s počtem obyvatel mezi 800 tisíci a třemi 

miliony. Kraje v ČR takto vysokého počtu obyvatel běţně nedosahují, byly zřízeny jiţ 

zmíněné regiony soudrţnosti, které se skládají z více krajů, jak můţeme vidět na 

Obrázku 3.4-1 Rozdělení ČR na regiony soudrţnosti. [13] 
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4 PŘÍJMY, VÝDAJE A ÚVĚRY 
 

HLEDISKA PŘÍJMY VÝDAJE 

NÁVRATNÉ 

Bankovní úvěry 
Návratné půjčky mezi 

jednotlivými rozpočty 
Finanční prostředky 

z emise cenných papírů 

NENÁVRATNÉ 

Daně Dotace 

Cla Sociální dávky 

Poplatky  

BĚŢNÉ 

Daňové Starobní důchody 

Nedaňové Sociální a státní dávky 

 Stavební spoření 

 Státní záruky 

KAPITÁLOVÉ 

Prodej státního majetku Dlouhodobé investiční 

výdaje jednorázové a delší 

neţ jedno rozpočtové 

období 

Státní dotace 

Bankovní úvěry 

Emise z CP 
Graf 4-1Rozdělení příjmů a výdajů 

 

V České republice je zaveden dvoustupňový systém územní samosprávy.  

 Obce – základní územní samosprávné celky 

 Kraje – vyšší územní samosprávné celky 

Kaţdý z těchto celků má své kompetence, do kterých nesmí jiný územní celek 

zasahovat. Vedle samostatné působnosti, obce a kraje vykonávají ještě státní správu 

přenesené působnosti.  

 

4.1.1 Kraj a jeho kompetence 

Kraji náleţí právo na samosprávu, má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené 

zákonem. Kraj se stará o potřeby svých občanů a všeobecný rozvoj. Ve své samostatné 

působnosti není podřízen vládním orgánům, to nastává aţ ve chvíli, kdy je porušena 

ústavnost a zákonnost. Naopak v přenesené působnosti jsou kraje podřízeny příslušným 

ministerstvům. 
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Vlastní zdroje 

Daňové příjmy 
Sdílené daňové příjmy 

Výlučné daňové příjmy 

Nedaňové příjmy  

Kapitálové příjmy 

Další zdroje Dotace  
Investiční (kapitálové) 

Neinvestiční (běţné) 
Graf 4-2 Příjmy územních rozpočtů 

 

4.2 NENÁVRATNÉ PŘÍJMY 

Daňové příjmy – Kraje nemají daňovou pravomoc. Mezi sdílené daně můţeme zařadit: 

daň z přidané hodnoty, daň z příjmů FO ze závislé činnosti, daň z příjmů PO.  

Nedaňové příjmy – k těmto příjmům se řadí například: příjmy z vlastního podnikání, 

sankční pokuty, příjmy z mimorozpočtových fondů, ostatní příjmy (dary a výnosy 

z veřejných sbírek), uţivatelské poplatky 

 

Příjmy z vlastního podnikání – zisk municipálních a regionálních podniků, 

příjmy z pronájmu nebo prodeje majetku, příjmy z finančního investování (termínovaný 

vklad nebo investice do obchodovatelných CP) 

 

Kapitálové příjmy – příjmy získané prodejem majetku, úvěrem atd. 

 

Další zdroje – dotace tvoří nejvýznamnější sloţku příjmů krajů (rozdělení dotací viz 

kapitola 3.1 a Tabulka 3-2 Typy dotací I a Tabulka 3-3 Typy dotací II. Dotace zpravidla 

vedou k růstu veřejných výdajů a ke sníţení zájmu o efektivní vyuţití vlastních 

veřejných příjmů.[18, 23] 

 

4.3 NÁVRATNÉ PŘÍJMY 

Územní samosprávní celky kromě výše popsaných příjmů vyuţívají také příjmy 

návratného charakteru, které obec bude muset navrátit svým věřitelům. Tyto příjmy 

představují významnou část zdrojů při financování dlouhodobých investic. Kapitálový 

rozvoj lze jen těţko financovat jen z běţných příjmů či dotací. I teorie o veřejných 
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financích uvádí, ţe běţné výdaje jsou financovány běţnými příjmy, zatímco kapitálové 

výdaje jsou financovány převáţně výpůjčkami.  

 

Vzhledem k tomu, ţe současný legislativní systém nezajišťuje městským samosprávám 

dostatek financí je proto většina obcí finančně nesoběstačných. Zdroje obcí lze za této 

situace rozdělit do tří základních skupin: 

a) vlastní prostředky obecních rozpočtů 

b) prostředky partnerů 

c) cizí zdroje 

 

Nabízené moţnosti financování z cizích zdrojů jsem čerpala z velkých českých bank 

jako je Komerční banka a Česká spořitelna. Bylo to i díky tomu, ţe tyto dvě banky 

nabízejí přehledné stránky a tedy i snadnou orientaci. Přehled poskytovaných úvěrů 

kaţdé banky viz Graf 4-3. Úvěr je forma dočasného postoupení zboţí nebo peněţních 

prostředků věřitelem na principu návratnosti dluţníkovi, který za tuto půjčku v průběhu 

doby splatnosti zaplatí určitý úrok. V ČR mluvíme o dvou typech úvěrů. První je 

bankovní úvěr, který je poskytován bankovními institucemi, nad nimiţ drţí dohled 

ČNB. Takovýto úvěr je více striktní, co se týče poţadavků na bonitu klienta, avšak na 

úrokovou sazbu jsou výhodnější. Druhý typ je nebankovní úvěr, takovýto úvěr poskytují 

jak společnosti zabývající se jimi primárně, tak i jiné právnické nebo fyzické osoby. 

Nad takovými úvěry drţí dohled České obchodní inspekce. Oproti bankovním úvěrům 

není zde kladen takový důraz na bonitu klienta – malé krátkodobé půjčky jsou 

poskytovány bez ručitele a poţadavku na příjem. Je tu zde i nevýhoda, kterou je vyšší 

úroková sazba a důraz na včasné splácení. [22] 

 

Komerční banka Česká spořitelna 

Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr 

Municipální úvěr Dodavatelský úvěr 

Syndikovaný úvěr Investiční úvěr 

Graf 4-3 Přehled úvěrů u Komerční banky a České spořitelny 
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4.4 HYPOTEČNÍ ÚVĚR 

Je především určen krajům, městům, obcím a jimi zřízenými organizacemi. Tento úvěr 

je určen zejména na financování nemovitostí pro klienty komunální sféry se státním 

příspěvkem pro novou bytovou výstavbu a pro financování ostatních nemovitostí bez 

státního příspěvku. Jedná se o úvěr se splatností aţ 20 let.  

 

Maximální výše úvěru je omezena schopností ţadatele úvěr splácet a hodnotou 

zastavených nemovitostí. 

 

Výhodou tohoto úvěru je, ţe se dá rozloţit na delší časové období a je zde i moţnost 

vyuţití státních finančních podpor. 

 

Lze ho pouţít na koupi nemovitosti do vlastnictví, vypořádání spoluvlastnických a 

dědických nároků k nemovitosti, koupi spoluvlastnického podílu, výstavby nemovitosti, 

rekonstrukce nebo modernizace či oprava nemovitosti, zhodnocení pozemků, 

konsolidace poskytnutých úvěrů. [3] 

 

4.5 MUNICIPÁLNÍ ÚVĚR 

Tento úvěr si můţeme zajistit u Komerční banky. A je výhradně určen městům, obcím a 

krajům na území ČR dále také příspěvkovým organizacím nebo právnickým osobám. 

 

Charakteristikou tohoto úvěru je jeho splatnost můţe být krátkodobý, střednědobý ale i 

dlouhodobý s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou. Je poskytován v několika 

měnách, cizí měna je však určena především klientům, kteří jsou schopni zajistit 

opatření proti kurzovým rozdílům.  

Čerpání a splácení úvěru je jednorázově nebo postupně, to vše je dohodnuto ve 

smlouvě, případně i jiné termíny. 

 

Velkou výhodou úvěru je realizace finančně náročné akce pro rozvoj města, kraje nebo 

obce. A získání úvěru ve více měnách v rámci jedné smlouvy. 
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Municipální úvěr umoţňuje financovat pořízení hmotného a nehmotného investičního 

majetku, obnovu stávajícího majetku a překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a 

výdaji v rozpočtu.[3] 

 

4.6 SYNDIKOVANÝ ÚVĚR 

Další moţností u Komerční banka investování pro města, obce, finanční instituce, kraje 

a příspěvkové organizace jak financovat své akce pro rozvoj dané lokality je 

syndikovaný úvěr.  

 

Je to speciální kategorie úvěrů, kde aranţér nebo skupina aranţérů vytvoří skupinu 

věřitelů na základě mandátu k financování dluţníka.  Dluţník s věřiteli uzavře jednu 

smlouvu o úvěru. Dále povinnosti a práva věřitelů jsou od sebe odděleny a jsou na sobě 

nezávislé. Kdyţ je syndikát jiţ hotov a zformulován je skupinou aranţérů vybrána jedna 

banka, která se bude starat a působit jako administrátor tohoto úvěru.  

 

Kaţdý dluţník si nechá vypracovat nabídku na úvěr a před samotným uzavřením 

mandátní smlouvy mohou nastat ještě velké změny, proto prakticky neexistují dvě 

totoţné smlouvy o syndikovaném úvěru. 

Komerční banka zajistí různé typy syndikovaných úvěrů v objemu od 500 milionů aţ 10 

miliard Kč.  

 

Výhodou úvěru je optimalizace pasiv pro klienta, výrazné sníţení rizika pro investora, 

získání optimální trţní ceny při nejniţším riziku. 

 

Umoţňuje financovat fúze a akvizice, realizovat projektové financování, refinancovat 

stávající zakázky a získat alternativní zdroj financování. [3] 
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4.7 DODAVATELSKÝ ÚVĚR 

I tento úvěr je určen především pro veřejný sektor, zejména obce, města a kraje. Tento 

úvěr nabízí Česká spořitelna s moţností financování investičních projektů formou 

realizace komplexní dodávky stavby a jejím financováním s moţností pozdějšího 

odkupu pohledávek. 

 

Prvním ze dvou způsobů financování je, ţe po celou dobu realizace stavby nebo 

dodávky technologie zajišťuje samotné financování dodavatel. Druhá varianta spočívá 

v odloţení uhrazení ceny aţ na dobu dokončení realizace nebo převzetí technologie. 

 

Výhodou pro investora je, ţe výběrové řízení na dodavatele je rychlejší, neboť 

dodavatel, který zajišťuje realizaci, zajistí i financování projektu. Částku je moţné 

uhradit aţ po dokončení stavby nebo technologie. Úvěr nabízí i postupné splácení 

nepravidelných částek a doba splatnosti je aţ na 15 let, jistotou je také pevná úroková 

sazba po celou dobu splatnosti. [3] 

 

4.8 KONTOKORENTNÍ ÚVĚR 

Tento typ úvěru je nejčastěji zřizován k běţnému účtu u dané instituce. Je určen 

zejména k profinancování provozních potřeb a pokrytí krátkodobých finančních potřeb 

klienta.  

 

Umoţňuje čerpat prostředky do debetního zůstatku daného účtu. V úvěrové smlouvě je 

sjednána výše úvěru, jeho úroková sazba a další podmínky. Dohodnutý limit debetu je 

nepřekročitelný. 

 

Výhodou tohoto úvěru je rychlá dostupnost finančních prostředků, neustálá moţnost 

pruţně reagovat na krátkodobé výkyvy v peněţních tocích firmy. Dále kontokorentní 

úvěr umoţňuje opakované čerpání prostředků do stanoveného debetu. [14, 15] 
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4.9 GLOBÁLNÍ ÚVĚR PRO VEŘEJNÝ SEKTOR 

Globální úvěr je jedním z nástrojů podpory rozvoje místní infrastruktury a malých a 

středních měst a obcí pomocí úrokového zvýhodnění. Je také moţné pořádat o přímou 

investiční podporu. Pokud projekty splňují podmínky Evropské investiční banky, a jsou 

financovány Českou spořitelnou, mohou vyuţívat zdrojů této Evropské investiční 

banky. 

 

Poţadavky na projekt jsou: Náklady na projekt se pohybují v rozmezí od 40 tisíc do 

25 milionů EUR 

    Délka financování je min. 4 roky 

    Projekt je dokončen před méně jak 6-ti měsíci 

    Realizace musí být provedena do 3 let 

 

Projekty jsou realizovány v oblasti ochrany a revitalizace ţivotního prostředí, dopravy a 

komunikace, sport a kultura, vývoj a výzkum, obnova městských budov a investice do 

vzdělání. [3] 

 

4.10 NESTANDARTNÍ FORMY FINANCOVÁNÍ 

4.10.1 BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) 

Tato metoda financování umoţňuje sdílet rizika, kdy investor získá podporu na 

financování, projektování, realizaci výstavby a provozování realizovaného projektu pro 

veřejný sektor. Nebo jiný subjekt, který nemá zkušenosti s provozováním nového 

projektu. Tento krok je prováděn za účelem převedení projektu na poskytovatele 

podpory. Při realizaci této metody je třeba mít na paměti tyto hlediska: 

 náklady projektu a jeho financování 

 předpokládaný podíl vstupujícího investora 

 stabilitu poskytovatele podpory  

 schopnosti, kompetence investora pro úspěšné zajištění projektu. [3] 
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4.10.2 PPP (Public Private Partnership) 

Tato forma financování představuje partnerství veřejného a soukromého sektoru za 

účelem financování, výstavby, obnovení veřejné infrastruktury nebo poskytování 

veřejné sluţby. Při financování touto metodou je třeba zváţit následující aspekty: 

 náklady projektu a jeho financování 

 rozpočtové moţnosti zadavatele 

 poţadavky a podmínky věřitelů 

 doba splácení 

 

PPP forma financování je zdánlivě výhodná při financování veřejných statků. Vláda 

v případě nedostatku financí zpracuje pomocí soukromého sektoru projekty, které 

soukromé subjekty následně financují. Pro veřejný sektor, má smyl projekt realizovat 

PPP metodou, v případě ţe náklady budou po celou dobu ţivota projektu niţší neţ při 

tradičních metodách a také bude-li dosaţena vyšší kvalita a efektivita veřejné sluţby. 

[3] 
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5 ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA   

5.1 STÁTNÍ ROZPOČET  

Co je vlastně státní rozpočet? Státní rozpočet představuje hospodaření státu po finanční 

stránce pro příslušný rozpočtový rok. Jedná se o odhad očekávaných příjmů a výdajů 

potřebných pro zabezpečení chodu státu a jednotlivých výdajových programů. Výdajová 

strana udává informace, do jakých aktivit stát hodlá financovat (školství, zdravotnictví) 

a strana příjmová nás informuje, z jakých zdrojů plánuje stát tyto aktivity zafinancovat. 

Přehled o tom, co vstupuje do příjmů a výdajů, nám ukazuje následující Tabulka 5-1. 

Státní rozpočet patří mezi jeden ze základních nástrojů hospodářské politiky. Můţeme 

ho označit za největší cash-flow v zemi. Rozpočet má v ČR podobu zákona 

475/2013Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2014 Sestavuje ho Ministerstvo financí, 

které ho předkládá vládě ke schválení. Ta tři měsíce před koncem roku pošle návrh o 

státním rozpočtu do poslanecké sněmovny. Pokud se rozpočet neschválí do konce roku, 

je stát nucen hospodařit v dalším roce v reţimu rozpočtového provizoria. Tento 

odstavec nám v podstatě určil funkce státního rozpočtu, jimiţ jsou: 

 Alokační – přerozdělení prostředků s co nejefektivnějším cílem pro funkčnost 

státu 

 Redistribuční – rozdělení prostředků mezi občany -> sniţování sociální úrovně 

 Stabilizační – vhodným nastavením příjmů a výdajů má snahu o stabilní 

tendenci ekonomiky[17, 25] 

 

PŘÍJMY  

Daně přímé  

(daně cca ½ příjmů) 

Daň z příjmu FO a PO 

Daň z nemovitosti 

Daň z převodu 

nemovitosti, dědická a 

darovací 

Daň silniční 

Daně nepřímé  

Spotřební daň  

DPH 

Ekologická daň  

Sociální pojištění   
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(cca 1/3 příjmů) 

Evropské fondy  

Ostatní příjmy   

   

VÝDAJE 

Mandatorní  

Kvazimandatorní  

Ostatní výdaje  

Tabulka 5-1 Přehled státních příjmů a výdajů 

 

Výdaje mandatorní – tyto výdaje vláda musí vynaloţit ze zákona, nerozhoduje o jejich 

výši (dávky sociálního zabezpečení, státní příspěvek na penzijní pojištění a stavební 

spoření, dávky v nezaměstnanosti atd.) Mezi ostatní mandatorní výdaje můţeme zařadit 

hypoteční úrokové podpory, transfery mezinárodním organizacím aj. 

 

Kvazimandatorní výdaje – výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, armádu, platy 

zaměstnanců veřejného sektoru a duchovních aj. 

 

Ostatní výdaje – stát nemá povinnost je realizovat, ale chce [16, 17] 

 

Příjmy a výdaje státního rozpočtu plynou do jednotlivých kapitol. Největším výdajem 

rozpočtu je kapitola ministerstva práce a sociálních věcí. Na výjcích se podílí bezmála 

40 procenty. ČR má nyní 42 kapitol.  

 

5.1.1 Typy státního rozpočtu 

Vyrovnaný – příjmy se rovnají výdajům 

Přebytkový – příjmy převyšují výdaje  

Deficitní (schodkový) – výdaje převyšují příjmy, coţ má za následek ztrátu efektivnosti 

ze zdanění, zvyšování inflace. Toho je moţno řešit zvýšením daní, dluhovým 

financováním, emisním financováním nebo monetizací dluhu případnou kombinací výše 

uvedeného. 
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Graf 5-1 Příjmy a výdaje státního rozpočtu 

 

Saldo – tímto pojmem označujeme rozdíl mezi očekávanými příjmy a výdaji. Kladné 

saldo značí přebytek, naopak záporné značí státní deficit.  

Graf 5-2 Saldo státního rozpočtu 

 

Skutečnost státního rozpočtu je obvykle jiná neţ jeho plánovaná varianta. Záleţí 

především na vývoji ekonomiky, niţší neţ plánovaný růst znamená, ţe do rozpočtu 

plyne méně peněz (z daní z příjmů a DPH) a zvyšují se výdaje.  
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Tabulka 5-2 Státní rozpočet v letech 1994-2014 

 

Plánované příjmy a výdaje se kaţdým rokem zvyšují, coţ souvisí s inflací. Jak jiţ bylo 

zmíněno, skutečnost se od plánovaných výsledků vţdy liší. Podrobné toky 

v jednotlivých letech znázorňuje Tabulka 5-2. O přebytkové bilanci můţeme hovořit 

pouze v letech 1994 a 1995 v dalších letech se jedná vţdy o bilanci schodkovou. Za 

velké odchylky v hospodaření státu mohou převáţně ekonomické krize například v roce 

1998, kdy došlo k navýšení výdajů spojené s asijskou a ruskou krizí. V období 2006 

místo plánovaného sníţení deficitu naopak vzrostl kvůli velkému navýšení výdajů, které 

větší daňové příjmy nepokryly. Vyuţitím rezervních fondů se v roce 2008 naopak 

podařilo deficit vylepšit. Největší rozdíl mezi plánem a skutečností nastal bezpochyby 

v roce 2009, kdy místo plánovaného schodku 38 miliard dosáhl ve skutečnosti 192 

miliard. Za touto výraznou odchylkou, která patří mezi největší v historii, stojí obrovský 

propad příjmů v návaznosti na hospodářskou krizi. V roce 2014 se předpokládá výše 

příjmů 1099,3 mld. Kč a výdaje ve výši 1211,3 mld. Kč Deficit zde dosáhne výše 112 

mld. Kč. Výši příjmů a výdajů v období 2012-2014 přehledně ukazuje následující graf. 

[16, 25] 
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Graf 5-3 Příjmy, výdaje a schodek v období 2012-2014 

 

5.1.2 Vztah státního rozpočtu ke krajům a obcím 

Do značné míry kraje i obce jsou nezávislé na státním rozpočtu. Transfery hrají více 

významnou roli zejména u krajů neţli u obcí. Můţeme říci, ţe dvě třetiny příjmů obcí a 

jedna třetina příjmů krajů plyne z vlastních zdrojů. I přestoţe je stupeň nezávislosti 

značně vysoký, na základě vlastních zdrojů, je finanční nezávislost do značné míry 

omezena tím, ţe nemohou samy určovat daňovou sazbu. Vazbu mezi jednotlivými 

rozpočty představuje následující graf.  
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61%

3%

33%

3%

Příjmy krajů

Transfery ze SR

Nedaňové příjmy 

Daňové příjmy 

Ostatní transfery

rok 2014: 141,4 mld.

68%
12%

3%
10%

7%

Příjmy obcí

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Transfery ze SR

Ostatní transfery

rok 2014: 241,9 mld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 5-4 Vazba SR na obec a kraj 

 

Kraje se v posledních letech potýkaly s nepatrným schodkem, oproti tomu obce po 

překonání období s deficitem v roce 2012 nabyly opět přebytků. Za tímto zvratem stojí 

omezování investiční činnosti a od roku 2013 na obce kladně dopadá novela zákona o 

rozpočtovém určení daní, která posiluje daňové příjmy obcí.  

 

5.2 ÚZEMNÍ ROZPOČTY  

Tyto rozpočty mají řadu rysů, které jsou společné s rozpočtem státním. Rozpočet 

územních celků je vedle majetku, na kterém stojí hospodaření těchto celků, druhým 

pilířem. Územní rozpočty tvoří se státním rozpočtem jakousi propojenou soustavu, kde 

jsou jednotlivé články jak samostatné, tak i na spolu provázané. Rozpočet lze chápat 

jako bilanci, finanční plán a nástroj prosazování cílů regionální politiky. Územní celky 

mají povinnost sestavovat rozpočet na jeden rok nebo sestavit tzv. rozpočtový výhled. 

STÁTNÍ 

ROZPOČET 
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Od roku 2001 jsou obce a kraje povinny sestavovat rozpočtový výhled. Rozpočtový 

výhled je pomocný nástroj slouţící k zaznamenání střednědobého finančního 

hospodaření územního celku na 2 aţ 5 let následujících po roce, na který se provádí 

rozpočet. Zahrnuje dlouhodobý výhled o závazcích a pohledávkách, o finančních 

zdrojích a má přispět k dlouhodobému výhledu na prováděné akce, které překročí 

rozpočtový rámec jednoho roku. [18, 19] 

5.2.1 Struktura územního rozpočtu 

Analýzu daňových a nedaňových příjmů, rozdíl mezi běţným hospodařením a 

investičním, nám přehledně umoţní rozpočet běţný a kapitálový.  

 

Běžný rozpočet je bilancí běţných příjmů a výdajů, které se kaţdoročně opakují a 

vztahují se k danému rozpočtovému roku. Tento rozpočet můţe být vytvořen jako 

vyrovnaný, coţ by se příjmy rovnaly výdajům nebo deficitním, kdy běţné výdaje 

převyšují běţné příjmy. Oba tyto případy nejsou pro obec nebo kraj přívětivé, protoţe 

nedovedou jiţ uhradit svoji dluhovou sluţbu, pokud jim existuje. Jelikoţ v prvním 

případě kryjí svými běţnými příjmy pouze běţné výdaje. A v druhém případě nejsou 

schopni financovat provozní výdaje z provozních příjmů.  

 

P  Běţný rozpočet  V    P  Kapitálový rozpočet  V 

    

                   Převod přebytku  

    

 

 

     úhrada schodku  
Graf 5-5 Vztah mezi běţným a kapitálový rozpočtem 

 

Pokud by znamenalo hradit dluhovou sluţbu pomocí úvěru nebo prodejem majetku, 

znamenalo by to v budoucnu ohroţení hospodaření územního celku. Pouze skutečnost, 

kdy běţné příjmy jsou vyšší, neţ běţné výdaje, je pro celky známkou dobrého 

hospodaření. Zůstatek na účtu lze pouţít na úhradu dluhové sluţby nebo pokrytí 

investičních potřeb. Vztah mezi běţným a kapitálovým rozpočtem zohledňuje Graf 

5.2-1. 
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Kapitálový rozpočet je naopak přehledem o příjmech, které přesahují financování 

investic na více neţ jeden rozpočtový rok. V tomto rozpočtu jsou příjmy a výdaje 

vynakládány jednorázově a zpravidla neopakovatelně. Slouţí spíše ke kumulaci zdrojů 

pro velké vynaloţení finančních prostředků potřebných na dlouhodobé investiční 

projekty. Kapitálový rozpočet je vyrovnaný v případě ţe se příjmy rovnají výdajům, 

deficitní pokud kapitálové příjmy jsou vyšší neţli kapitálové příjmy. Můţe nastat i 

rozpočet přebytkový a to v opačném případě jsou-li kapitálové výdaje niţší neţ-li  

kapitálové příjmy.  

5.2.2 Proces tvorby rozpočtu 

Sestavování návrhu rozpočtu je souhrnem činností, které jsou nezbytné pro hospodaření 

obce v daném rozpočtovém roce.  Rozpočet je sice prováděn s výhledem na jeden rok, 

ale samotný proces jeho tvorby zahrnuje dobu zpravidla delší a to 1,5 aţ 2 roky. 

Jednotlivé fáze a kdo je schvaluje nebo nad nimi přebírá odpovědnost, lze rozdělit 

následujícím způsobem, který nám ukazuje Obrázek 5.2-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5-1Fáze rozpočtového procesu 

Analýza 

Návrh rozpočtu 

Projednání 

Schválení rozpočtu 

Plnění Kontrola 

Finanční odbor 

Rada 

Finanční výbor 

Zastupitelstvo 

Finanční odbor 

ZÚO 

Finanční výbor 

Rada 

Zastupitelstvo 

Finanční odbor 

 

Rada 

 

Zastupitelstvo 
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Sestavení návrhu rozpočtu provádí zpravidla finanční odbor obce nebo kraje. 

Podkladem pro tvorbu se stává rozpočtový výhled, avšak za předpokladu je-li zpracován 

podrobněji neţ udává zákon. Návrh musí obsahovat jednotlivé poţadavky vedoucích 

odborů a zastupitelů. Doporučuje se určit závazný limit pro jednotlivé odbory, přičemţ 

se zkrátí tato fáze rozpočtového procesu a zároveň vznikne prostor na jeho projednání.  

 

Projednání se provádí podle podmínek v místním finančním výboru a v radě obce či 

kraje. Jsou-li připomínky, finanční výbor je zapracuje do návrhu rozpočtu.  

 

Schválení rozpočtu je v rukou výhradně zastupitelstva. Rozpočet je buď přebytkový, 

schodkový nebo vyrovnaný. Schodek musí být pokryt prostředky z minulých let nebo 

návratnými finančními prostředky popřípadě úvěrem. Rozpočet musí být úplný, reálný a 

pravdivý. 

 

Závěrečný účet je přehledný a stručný, jednotlivé kroky logicky navazují a jsou 

vypovídající. Přehled o plnění a vypracování závěrečného účtu sestavuje finanční odbor 

a rada, projednání uzavírá zastupitelstvo. To se vyjádří k závěrečnému účtu 

s celoročním hospodařením „bez výhrad“ nebo „s výhradami“. Pokud obec disponuje 

vlastní podnikatelskou činností, nepromítají se její výsledky účetně do rozpočtových 

příjmů a výdajů. Hospodářské výsledky se ovšem musí promítnout nejpozději ke konci 

kalendářního roku, tak aby byly zahrnuty do správného závěrečného účtu. [18, 19] 

5.2.3 Příjmy a výdaje obce a kraje 

Obec: 

Příjmy Výdaje 

Z vlastního majetku 
Výnosy z místních 

poplatků 

Závazky plynoucí 

z plnění povinností 

zákonem 

Výdaje na emise 

vlastních dluhopisů 

Z výsledků vlastní 

hospodářské 

činnosti 

Výnosy daní nebo 

podíly na nich 

Výdaje na vlastní 

činnost (péče o vl. 

majetek a jeho 

rozvoj) 

Výdaj na podporu 

veřejně prospěšné 

činnosti 
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Z hospodářské 

činnosti PO
1
 

Dotace ze státního 

rozpočtu 

Výdaje spojené 

s výkonem státní 

správy – pověřena 

zákonem 

Jiné výdaje 

uskutečněné 

v rámci působnosti 

obce 

Z vlastní správní 

činnosti 

Dotace z rozpočtu 

kraje 

Závazky 

z uzavřených 

smluvních vztahů 

 

Přijaté peněţní dary  

Prostředky ze 

správních činností 

státní správy 

(pokuty, sankce) 

Závazky v rámci 

spolupráce s jinými 

obcemi nebo jinými 

subjekty  

 

Jiné příjmy   Úhrada úroků  

Tabulka 5-3 Příjmy a výdaje obce 

 

Obec můţe vyuţít ke krytí dočasného nesouladu mezi výdaji a příjmy návratnou 

finanční výpomoc ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo od jiné obce. Opoţděné 

splacení výpomoci je bezúročné, povaţuje se za zadrţení peněţních prostředků. Také 

k úhradě svých potřeb můţe vyuţit návratných zdrojů, jimiţ jsou úvěry a půjčky. [19] 

 

Kraj: 

Příjmy Výdaje 

Z vlastního majetku Jiné příjmy  
Závazky plynoucí 

pro kraj ze zákona 

Dotace do rozpočtu 

obcí v kraji 

Z výsledků vl. 

činnosti 

Prostředky ze 

správních činností 

ostatních orgánů 

státní správy 

Výdaje na vl. 

činnost orgánů 

kraje 

Závazky přijaté 

v rámci spolupráce 

s jinými územními 

celky  

Z hospodářské 

činnosti PO 

zřízených krajem 

Dotace ze státního 

rozpočtu 

Výdaje spojené 

s výkonem státní 

správy 

Úhrada úroků 

Z vlastní správní 

činnosti 

Peněţité dary a 

příspěvky 

Závazky kraje 

plynoucí 

z uzavřených 

smluvních vztahů 

Výdaje na emise vl. 

dluhopisů  

Výnosy na daních 

nebo podíly na nich 
 

Jiné výdaje v rámci 

působnosti kraje 

Dotace Regionální 

radě regionu 

soudrţnosti 
Tabulka 5-4 Příjmy a výdaje kraje 

 

Kraj stejně jako obec můţe pouţít návratných zdrojů prostřednictvím Národního fondu 

na pokrytí svých potřeb. A ke krytí dočasného nesouladu mezi rozpočtovými výdaji a 

                                                 
1
 PO, pokud jsou podle zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo zaloţila 
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příjmy. Rovněţ platí, ţe návratná výpomoc je bezúročná, avšak opoţděné splacení se 

povaţuje za zadrţení prostředků.  
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

Na základě předešlého textu, a poznatků, v němţ nabytých, se nyní můţeme pustit jiţ 

do podrobnější specifikace konkrétních rozpočtů a investic. Budeme se věnovat obci 

Česká Skalice, která leţí v Královéhradeckém kraji. Tento kraj si blíţe specifikujeme 

v následující kapitole.  

6.1 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

Královéhradecký kraj se nachází v severovýchodní části republiky, hranicí tohoto kraje 

je více neţ z jedné třetiny státní hranice s Polskem. Spolu se sousedními kraji 

Pardubickým a Libereckým tvoří oblast Severovýchod. Tato oblast patří mezi tři 

největší v republice jak rozlohou, tak i počtem obyvatel.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 6-1 Mapa Královéhradeckého kraje      Obrázek 6-2 Znak Královéhradeckého kraje 
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Území tohoto kraje je tvořeno pěti okresy a to od změny státní správy od 1. 1.  2000, 

jsou to Hradec Králové, Rychnov nad Kněţnou, Jičín, Náchod a Trutnov. Jeho rozloha 

činí 4 759km2 a řadí se na 9. místo v pořadí krajů v ČR. Na konci roku 2011 ţilo v kraji 

553 856 obyvatelů, coţ je 5,3% celkového počtu obyvatel ČR. Nejlidnatějším okresem 

je Hradec Králové, naopak nejméně Rychnov nad Kněţnou. Rozdílná je ovšem i 

rozloha jednotlivých okresů, coţ nám dokazuje Graf 6.1-1. 

 
 

Graf 6-1 Rozloha okresů 

 

Na území se nachází 448 obcí, z čehoţ 48 mělo ke dni 31.12 2011 statut města a 10 

statut městyse. Ke stejnému datu měl kraj nejniţší podíl obyvatel ve věku 15-64 let ze 

všech krajů. Na tvorbě HDP se podílel kraj v roce 2011 pouze 4,5%. 

 

6.1.1 Rozpočet kraje 

Rok 2014: 

Rozpočet na rok 2014 je navrhován jako přebytkový ve výši 112,5mil. Kč do rozpočtu 

je zahrnut i úvěr ve výši 50 mil. Kč, slouţící na financování realizace projektu 

„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“. Nedaňové příjmy ve výši 242,9 

mil. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmů majetku kraje a platby za odebrané 

mnoţství podzemní vody a také odvody příspěvkových organizací z investičních fondů. 

Další příjmy ukazuje graf  

 

18%

19%

18%
24%

21%

Rozloha okresů

Hradec Králové

Jičín

Náchod

Trutnov

Rychnov nad Kněžnou
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Graf 6-2 Příjmy v roce 2014 

 

Ve výdajové části se řeší primárně provozní nároky odvětví, kde pro krajské dotace 

programu obnovy venkova byl zřízen Dotační fond Královéhradeckého kraje a jeho 

finanční prostředky jsou ve výši bezmála 63 mil. Kč. Do kapitálových výdajů je 

zařazena primární investice kraje, kterou je jiţ zmiňovaná modernizace oblastní 

nemocnice Náchod. Pro tuto investici jsou zapojeny prostředky ve výši 50 mil Kč ve 

formě úvěru a 50 mil. Kč z vlastních zdrojů. Pro fond rozvoje a reprodukce kraje je 

rozpočet stanoven ve výši 108 mil. Kč, z čehoţ je 47,8 mil. Kč vyčleněno na 

rozestavěné akce. Rozpočtová rezerva je ve výši 30 mil. Kč, přičemţ 25 mil. Kč je 

blokováno pro odvětví zdravotnictví. Pokrytí některých odvětví není rozpočet pro rok 

2014 schopen pojmout a to jak u běţných, tak u kapitálových výdajů. Jedná se zejména 

o Fond rozvoje a reprodukce, výdaje na opravy komunikací, dlouhodobější nedostatek 

financí se vyskytuje i ve školství. Rozpočet na tento rok je o 248,8 mil. Kč niţší neţ-li 

byl v předcházejícím roce. [26] 

 

3 019 900

242 944,40

72 738 50 000

Příjmy v roce 2014

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Neinvestiční přijaté dotace

Úvěr
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Graf 6-3 Výdaje v roce 2014 

 

Rok 2015: 

Rozpočet pro tento rok je sestaven jako schodkový s deficitem 137,5 milionů korun. 

V tomto rozpočtu se odráţí i třistamilionový úvěr na modernizaci a dostavbu nemocnice 

Náchod, přičemţ v něm jsou zahrnuty i finanční prostředky na úhradu splátek z let 

minulých. Další prostředky budou vynakládány na přípravu průmyslových zón, 

především rozvoj okolí vrchlabské automobilky pomůţe 43 milionů korun, kde velkou 

část pokryje transfer z Libereckého kraje. Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny se můţe 

těšit na zdroje ve výši 20 milionů korun. Mezi důleţité cíle kraje patří především 

obnova silniční sítě. Hejtman kraje Lubomír Franc předpokládá získání prostředků na 

tento účel jak od státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z výzvy Regionálního 

operačního programu Severovýchod nebo z nového česko-polského operačního 

programu.[27] 
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Graf 6-4 Příjmy pro rok 2015 

 

V návrhu rozpočtu 2015 je předpokládáno s meziročním navýšením daní o 1,5% 

v porovnání s rokem 2014. Nedaňové příjmy jsou v objemu 254,2 mil. Kč (sloţky viz. 

2014) Kapitálové příjmy dosahují 15 mil. Kč a to především z prodeje nepotřebného 

majetku, jehoţ výnos bude pouţit ve Fondu rozvoje a reprodukce kraje. U kapitálových 

výdajů byl pro projekt oblastní nemocnice Náchod přijat úvěr v celkové výši 600 mil. 

Kč, kde v roce 2015 činí výše úvěru 300mil. Kč, vlastní zdroje kraje jsou 50 mil. Kč. 

Do těchto výdajů patří bezpochyby i financování zóny ve Vrchlabí – 43 mil.Kč a 

dofinancování Solnice 20 miliony. Na Fond rozvoje a reprodukce je vyčleněno 134,1 

mil. Kč. Rezerva v tomto roce je stanovena na 27 mil. Kč, z toho je však 15 mil. Kč 

blokováno na projekty v oblasti dopravy. Oprati roku 2014 jsou výdaje pro rok 2015 

vyšší o 347,4 mil. Kč. 
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Graf 6-5 Výdaje pro rok 2015 

 

6.2 PROJEKT OBCE ČESKÁ SKALICE 

Obec se snaţí vyuţívat prostředky z Operačního programu Přeshraniční splupráce. 

Rozloha celé příhraniční oblasti činí 47 097 km
2
, kde 23 135km

2
 zaujímá česká oblast, 

coţ činí 29,2% rozlohy státu. Zbytek tedy 23 962 km
2
 zaujímá polská část, coţ je 7,7% 

rozlohy státu.  

 
Obrázek 6-3 Mapa příhraniční oblasti 

 

Získání finančních prostředků z fondů EU je časově i administrativně velmi náročný 

proces. Dobrým projektem rozumíme takový projekt, který dokáţe být realizován a 

udrţen i bez poţadované dotace. Ne všichni zájemci o dotaci jsou předem obeznámeni 
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29,5%

19,7%
19,0%

16,1%

15,7%

Finanční alokace v %

ČR - Polsko

ČR - Rakousko

ČR - Sasko

ČR - Slovensko

ČR - Bavorsko

s podmínkami proplácení dotací. U většiny tuzemských operačních programů jsou 

vypláceny zpětně, po skončení celé realizace projektu nebo jeho dílčích etap. Je nutné si 

proto zajistit vlastní předfinancování projektu.  

 

Důleţitou roli hraje také správný postup při podávání ţádosti o dotaci a její následné 

udrţení, s čímţ souvisí velké mnoţství podmínek, nařízení a předpisů stanovené 

Evropskou unií. Je nutné dodrţet zvláštní poţadavky při výběrovém řízení na 

dodavatele, také dodrţení specifických poţadavků při evidenci účetnictví a archivaci 

dokumentů.  

 

Udrţitelnost projektu je doba, po kterou se příjemce zavazuje ve smlouvě o financování 

projektu, ţe udrţí výstupy projektu. Toto období, po které je ţadatel vázán 

odevzdáváním monitorovacích zpráv a případnými kontrolami poskytovatele dotace, 

trvá v rozmezí 3-5 let. Jakákoliv změna v projektu musí být sloţitě projednána a 

schválena donátorem. Vytvořená pracovní místa musí být po tuto dobu zachována a 

vybavení musí slouţit svému účelu. Měnit se nesmí ani subjekt, který dotaci získal. 

[20,21] 

 

Hlavním cílem operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polská republika 

2007 – 2013 je příhraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí. Tomuto 

programu byla přidělena největší finanční alokace ze všech příhraničních programů viz. 

Graf 6.2-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 6-6 Finanční alokace v % 
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Mezi hlavní změny oproti programu Interreg IIIA ČR – Polská republika patří zvýšení 

max. hranice spolufinancování na 85%, kde pro ČR je ještě navíc moţnost čerpat 5% 

dotaci ze státního rozpočtu, tato výhoda se polské republiky netýká.  Při přeshraniční 

spoluprácí se vyuţívá principu tzv. „Vedoucího partnera“. V rámci této spolupráce jsou 

úkoly jasně definovány a rozděleny, stejně jako odpovědnost za přípravu projektu, 

realizace a financování. Příprava takovéhoto projektu bude vyţadovat delší dobu na 

přípravu a samotnou komunikaci mezi státy (jednotlivými dotčenými městy). V mém 

projektu se jedná o spolupráci mezi 6 partnerskými městy, kde funkci vedoucího 

partnera zastávalo město Kłodzko. Kaţdé město vypracuje rozpočet pro svoji dílčí část 

realizovaného projektu a následně je zašle vedoucímu partnerovi, který vše vyhodnotí 

jako celek. [28] 

6.2.1 Popis projektu 

Zadavatel realizuje projekt s názvem „Vytvoření a společné označení městských 

turistických tras – společný turistický produkt polsko-českého pohraničí“. Tato 

veřejná zakázka je součástí projektu „Městské turistické trasy – City walk“, která 

obsahuje další etapy vybavení těchto tras, patří sem například vybavení trasy tabulí se 

zvukovým popisem památek. Další částí tohoto projektu můţe být i zpracování popisu 

památek jako textových podkladů pro vznik propagačních materiálů (minimapy, letáky). 

 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem této veřejné zakázky je 

dodávky a sluţby spojené s realizací projektu vybavení městské trasy mobiliářem, 

mimo informačních sloupků a kiosků. Byly zde tedy zahrnuty směrovky přídavné, 

směrníky šipkové, odpadkové koše, lavice přímé, lavice obloukové, stoly, stojany na 

kola, tabule jednostranné, vitríny dvoustranné a pítko.  

 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 1 600 000,- bez DPH.  

Předpokládaný termín zahájení prací: 1.8. 2009 

Nejzazší termín dokončení prací:  30.9. 2009 

 

Uchazeči o tuto zakázku musí předloţit splnění kvalifikačních předpokladů a to 

prokázáním pomocí dokumentů, jimiţ jsou:  
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 Základní kvalifikační předpoklady 

 Profesní kvalifikační předpoklady¨ 

 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

 Technické a kvalifikační předpoklady 

 

Zadavatel dále poţaduje u zařizovacích předmětů jednotný styl. Materiálově se 

předpokládají zinkované ocelové konstrukce s vysokou odolností proti poškození, 

v kombinaci s dřevěnými lamelami sedáků. 

 

Zadavatel rovněţ stanovil formu předkládání cenové nabídky a to: 

 Nabídka bude v českém jazyce, písemně  

 Nabídka bude odevzdána v pevně spojené podobě, aby bylo zabráněno její ztrátě 

nebo záměně listů 

 Nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl 

 Nabídka se podává v obálce s nápisem „Neotvírat!“ a bude zřetelně označena 

nápisem „Vytvoření a společné označení městských turistických tras – společný 

turistický produkt polsko-českého pohraničí“ 

 Bude předloţena v jednom originálu a jedné kopii odpovídající originálu 

 

Na základě výše popsaných poţadavků ze strany zadavatele na veřejnou zakázku, se 

přihlásili tři uchazeči s nabídkovými cenami vyobrazenými v Tabulce 6-1. 

 

 

Pořadové 

číslo 
Uchazeč Nabídková cena Datum přijetí 

1. 
Mmcité, a.s. 

Bílovice 

1 444 536,- 15. 7. 2009 

2. 
SIACITY s.r.o. 

Liberec 

1 489 880,- 15. 7. 2009 

3. 
ELEKTROSUN, s.r.o. 

Bobnice 
1 490 102,- 20. 7. 2009  

Tabulka 6-1 Seznam uchazečů o VZ  
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Vyřazení uchazeče: 

Nabídka uchazeče ELEKTROSUN, s.r.o. Bobnice byla vyřazena z hodnocení. Komise 

provedla posouzení nabídek z hlediska základních, profesních, ekonomických a 

finančních a technických kvalifikačních předpokladů. Tento uchazeč nepředloţil čestné 

prohlášení – základní kvalifikační předpoklady, nepředloţil taktéţ doklad o oprávnění 

podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 

a rovněţ nepředloţil technické kvalifikační poţadavky – seznam alespoň 3 významných 

sluţeb obdobného charakteru a finančního rozsahu.  

 

Z hodnocení byla taktéţ vyřazena nabídka uchazeče mmcite, a.s. Bílovice. Zde komise 

nabídku vyřadila z důvodu předloţení cenové nabídky, která neodpovídala specifikaci 

(souhrnu zařizovacích předmětů sestav) v zadávací dokumentaci.  

 

Vítězem tohoto výběrového řízení se nakonec stala společnost SIACITY, s.r.o. Liberec, 

kde hodnotící komise zvolila její cenovou nabídku jako ekonomicky nejvýhodnější a 

splnila veškeré předpoklady.  

 

6.3 ROZPOČET OBCE ČESKÁ SKALICE 

Obec v roce 2008 navrhla rozpočet, jako vyrovnaný, ve výši 80 045 tis. Kč. Jako 

závazný vztah ze SR byl stanoven transfer ve výši 3 582,11 tis. Kč. V průběhu roku 

2008, respektive poslední čtvrtletí byl tento schválený rozpočet upraven změnami, které 

se promítly do výkazů, a celková částka tedy činila 100 676 tis. Kč. Obdobně tomu je u 

rozpočtu v roce 2009, kde byl navrhnut rozpočet ve výši 68 028 tis. Kč a transfer ze SR 

činil 3 640,87 tis. Kč. Upravený rozpočet ke dni 31. 12. 2009 činil 75 958,3 tis. Kč. 

Posledním zkoumaným rokem je rok 2010, kde návrh rozpočtu byl v celkové výši 

77 034 tis. Kč a stanovený transfer ze SR byl 5 332,75 tis. Kč. V tomto roce ke dni 30. 

9. 2010 činil upravený rozpočet 91 496,9 tis. Kč. Výši rozpočtů zobrazuje následující 

graf. 

 

 



Financování veřejné stavební zakázky a její dopad            VUT BRNO Fakulta Stavební 

na hospodaření obce                

 

72 

 

80 045

68 028

77 034

100 676

75 958,30

91 496,90

3 582,11 3 640,87 5 332,75

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2008 2009 2010

v 
ti

s.
 K

č

rok

Navrhovaný / upravený rozpočet

navrhovaný rozpočet

upravený rozpočet

transfer ze SR

13 000

3 700

7 264
7 264

420 420
420

100

100

700

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2008 2009 2010

v 
ti

s.
 K

č

rok

čerpání přebytku z 
předcházejícího roku

splátka úvěru SFŽP

splátka úvěru KB

splátka obci Šonov

splátka půjčky f. Hartman

Graf 6-7 Rozpočty České Skalice 

 

 Graf 6-8 Financování ČS 

 

Tvorba příjmů v roce 2009 byla poměrně vyrovnaná a pravidelná, skutečně vytvořené 

příjmy představují 98,5% upraveného rozpočtu. Ke dni 31. 12. 2009 čerpala obec 

revolvingový úvěr od KB ve výši 10 mil. Kč a investiční úvěr ve výši 3 671 tis. Kč. Na 

příjmové straně rozpočtu 2009 se stavební zakázka „Vytvoření a společné označení 
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Nedaňové příjmy

v tis. Kč

městských turistických tras – společný turistický produkt polsko-českého 

pohraničí“ nijak neprojevila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 6-9 Příjmy obce v roce 2009 

Investiční výdaje během tohoto roku byly čerpány na 142,6% upraveného rozpočtu. Ve 

výdajích nalezneme celkový projekt „Městské turistické trasy-City Walk“, který čerpal 

z rezervy rozpočtu 400tis. Kč. A dále se ve výdajích nachází můj projekt „Vytvoření a 

společné označení městských turistických tras – společný turistický produkt 

polsko-českého pohraničí“, který se promítá do investičních výdajů částkou 

1 489 880Kč, coţ je částka vítězného uchazeče o tuto zakázku. Tyto výdaje můţeme 

vidět v grafu 6.3-4. Připočteme-li k této částce i hodnotu za informační kiosky získáme 

celkovou sumu 1 693 tis. Kč, coţ můţeme vidět v příloze 1.  

 

Zároveň obec v daném roce splatila půjčky SFŢP v celkové výši 8 374 tis. Kč. Taktéţ 

uhradila půjčky KB v celkové výši 420 tis. Kč, splátka obci Šonov 100 tis. Kč, leasing 

splátky na zametací vůz 752 tis. Kč a leasingová splátka za modernizaci veřejného 

osvětlení ve výši 383 tis. Kč.  

 

Celkové výdaje v roce 2009 obsahují také výdaje na schválené realizované projekty, 

mezi kterými je projekt„Městské turistické trasy-City Walk“, který pokračuje v roce 

2010. Zatím u tohoto projektu nebyly poukázány finanční prostředky z Evropských 

fondů. 
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Graf 6-10 Výdaje obce v roce 2009 

 

Pro rok 2010 byl navrhnut rozpočet ve výši 77 554 tis. Kč, ale v průběhu první poloviny 

roku došlo ke změnám v celkové výši 13 942,9 tis. Kč, tudíţ upravený rozpočet ke dni 

30. 9. 2010 činil 91 496,9 tis. Kč. V roce 2010 proběhlo dofinancování projektu 

„Městské turistické trasy – City Walk“ 250 tis. Kč, které je moţné spatřit na výdajové 

straně rozpočtu 2010 a na příjmové straně došlo k přijmutí dotace za realizaci projektu 

„Městské turistické trasy – City Walk“ jako celku 2 509 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 6-11 Příjmy obce v roce 2010 
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Graf 6-12 Výdaje obce v roce 2010 

 

Realizace projektu „City Walk“ se v hospodaření obce projeví převáţně na účtu Drobný 

dlouhodobý hmotný majetek. A dále na účtu investice 041+042, kde se pohyb investic 

ovlivňuje dokončení prací na investičních akcích „Městské turistické trasy“. 

 

Účelové finanční prostředky pro rok 2010 zobrazuje následující tabulka 

 

určení Tis. Kč 

Neinvestiční transfer ze SR 5 332,75 

Soc. dávky 1 450,00 

Dotace na pečovatelskou sluţbu 250,00 

Dotace na volby 259,30 

Dotace projektu „City Walk“ 2 509,00 

Dotace od kraje pro ZŠ 1 438,00 

Dotace na sčítání lidu 16,60 

Dotace od kraje pro Muzeum BN 20,00 

Tabulka 6-2 Finanční prostředky 

 

6.4 SHRNUTÍ 

Projekt „Vytvoření a společné označení městských turistických tras – společný 

turistický produkt polsko-českého pohraničí“ jehoţ předmětem je vybavení těchto 
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tras mobiliářem, je realizován vítězem výběrového řízením, jímţ se stala firma 

SOACITY s.r.o. Liberec a to v celkové hodnotě 1 489 880,-.  

 

Tento projekt je ovšem součástí většího celku, čímţ jsou „Městské turistické trasy – 

City Walk“. Celkové výdaje vynaloţené na realizaci tohoto kompletního projektu jsou 

2 865tis. Kč. Dotace poskytnutá z fondů EU je ve výši 2 509tis. Kč. Coţ značí 85% výši 

dotace a zbylých 15% je dále rozděleno na 5-ti% dotaci ze státního rozpočtu a zbylých 

10% tvoří vlastní zdroje obce. K prvotnímu zafinancování projektu „Vytvoření a 

společné označení městských turistických tras – společný turistický produkt 

polsko-českého pohraničí“ nebyl vyuţit ţádný úvěr, projekt byl financován z vlastních 

prostředků, případně rezerv obce.  

 

 
Obrázek 6-4Původní cyklostezka    Obrázek 6-5 Nová cyklostezka 

 

 

 
Obrázek 6-6 Cyklostezka    Obrázek 6-7 česko-polská spolupráce 

 

 

Na obrázku 6-8 můţeme vidět mapu cyklotrasy, pro kterou byl mobiliář realizován.  
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Obrázek 6-8 Mapa cyklotrasy 
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7 ZÁVĚR 
 

Cílem mé diplomové práce bylo určit finanční zajištění stavební zakázky a propojit jej 

následně do hospodaření obce. Finanční zdroje, které mohou obce vyuţívat pro 

takovýto druh investic, jsou převáţně dotace z Evropské unie, případně České 

republiky. 

 

Diplomová práce je koncipována do jednotlivých kapitol. První kapitolou je úvod do 

celé práce, kde je stanoven i její cíl. Posledními kapitolami jsou seznamy tabulek, 

obrázků a grafů. 

 

V teoretické části, jsem se zabývala popisem celkové veřejné zakázky a jejích 

jednotlivých částí k lepšímu pochopení dané problematiky. Nejprve je veřejná zakázka 

rozdělena dle různých kritérií. Dále je zde popsáno, dle zákona o veřejných zakázkách, 

výběrové řízení jeho kritéria a následné vyhodnocení. Třetí kapitolou je financování 

veřejných zakázek a to zdroji externími tak i interními. Jsou zde ve značné míře 

popsány dotace EU, strukturální fondy, operační programy, a to v období minulém i 

přítomném. Další podstatnou kapitolou je rozpočtová soustava, která popisuje rozpočty 

nejprve od obecných pravd aţ k samotnému konkrétnímu rozpočtu kraje a obce, coţ 

plynule přechází v část praktickou.  

 

V části praktické jsou následně zúročeny nabyté informace a vědomosti z teoretické 

části. Jedná se o projekt „Vytvoření a společné označení městských turistických tras 

– společný turistický produkt polsko-českého pohraničí“ zadaný obcí Česká Skalice. 

Tato obec čerpá pro tento projekt dotace z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polská 

republika. Úvod praktické části je věnován rozpočtu královéhradeckého kraje, kde se 

daná obec nachází. Navazuje na to popis OP, ze kterého jsou prostředky čerpány. A 

v neposlední řadě následuje samotný popis projektu. Jeho přesné vytyčení, uchazeči o 

tento projekt a vítězný dodavatel. V grafech jsou znázorněny příjmy a výdaje v letech, 

kterých se realizovaný projekt určitým způsobem týkal. Celá práce je zakončená 

celkovým shrnutím postupného financování projektu.  
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V této práci jsem si rozšířila své znalosti v dotačních programech a v celkové 

rozpočtové soustavě ať jiţ státu, tak i samotných územních celků. Obec dle mého 

názoru, příkladně vyuţívá finanční prostředky poskytované z Evropské unie na svůj 

rozvoj. V dnešní době je vyuţívání fondů EU pro Českou republiku základním 

kamenem pro realizaci jakýchkoliv projektů nejen ve veřejném sektoru a ve 

stavebnictví. 
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