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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá výběrem optimálních finančních zdrojů pro realizaci 

stavební investice ve veřejném sektoru. V úvodu práce jsou klasifikovány investice podle 

různých kritérií a následně jsou popsány různé formy finančních zdrojů, které jsou využitelné 

pro stavební investice, včetně představení dotačních programů EU a ČR. Poté je představena 

organizační struktura obce se zaměřením na obecní rozpočet a proces jeho tvorby. Pro účely 

praktické části je představena obec Jaroměřice a Svazek obcí skupinového vodovodu Malá 

Haná. V praktické části je popsána plánovaná stavební investice obce Jaroměřice a jsou 

navrženy a analyzovány možnosti jejího financování.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Finanční zdroje, stavební investice, financování, rozvoj obce, úvěr, dotace, strukturální 

fondy, rozpočet obce 

ABSTRACT  

This diploma thesis focuses on choice of financial resources for realization of construction 

investment in a public sector, classifies investments based on multiple criteria and describes 

funding sources including Czech and European grant programs which are suitable for 

carrying out a construction investment. Next chapter introduces an organization structure of 

a village with focus on budget structure and establishment of the budget. Village Jaroměřice 

and organization Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná are introduced for purposes 

of the practical part of this work, which describes their planned construction investments and 

identifies the best source of funding. 

KEYWORDS  

Financial source, construction investment, funding, municipality development, loan, grant, 

structural fund, municipality budget  
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Úvod  

Pro rozvoj obce je nevyhnutelné průběžně investovat peněžní prostředky do projektů, 

které zajistí obci růst nebo zvýší kvalitu života svým obyvatelům.  Pokud se občané obce 

cítí spokojeně v jejich současném bydlišti, nemají tak potřebu se stěhovat do jiných, 

případně větších obcí nebo měst, kterým mohou malé obce sotva konkurovat v úrovni 

občanské vybavenosti a možností zaměstnání.  

Protože většinu investic však není možná realizovat pouze ze zdrojů obce a větší 

investice by příliš zatížila rozpočet obce, je pro obce nevyhnutelné hledat další zdroje 

financování pro svoje projekty. Je celá řada dostupných finančních zdrojů, které obec 

může využívat, od dotací od kraje, státu či Evropské unie, přes sponzorské dary 

místních firem a organizací až po úvěr u bankovních institucí. 

V rámci své práce se zaměřuji nejprve na klasifikaci investic a dostupných zdrojů 

financování stavebních projektů, včetně představení dostupných dotačních programů 

a to jak na úrovni Evropské unie a jejich strukturálních fondů, tak na úrovni České 

republiky či krajů. Následující kapitola je věnována hospodaření obce, kde představuji 

organizační strukturu obce s důrazem na rozpočet obce a proces jeho sestavení. 

Popisuji hlavní zdroje příjmů obce i její hlavní výdaje.  

Po vysvětlení hlavních principů fungování obcí představuji obec Jaroměřice, kterou 

jsem si vybrala pro svoji praktickou část této práce. Obec Jaroměřice připravuje 

rekonstrukci úseku kanalizace a ve spolupráci se Svazkem obcí skupinového vodovodu 

Malá Haná i rekonstrukci vodovodu. Ve své praktické části popisuji připravované 

investice a identifikuji možné zdroje financování, aby dané projekty nemusely být 

financovány pouze z obecního rozpočtu, který by příliš zatížily a omezily by tak další 

možnosti investic obce do jiných drobných projektů. V závěru své práce vybírám 

nejvhodnější variantu financování daných projektů. 
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1 Investice 

Aby stát, obec, společnost nebo člověk mohli ekonomicky růst, musí si rozdělit své 

dostupné zdroje na dvě skupiny a to k okamžité spotřebě nebo ke spotřebě budoucí, 

kterou chápeme jako investici [1]. 

Investice se skládají ze tří prvků, kterými jsou příjmy, náklady a očekávání. Příjmy 

získáváme, pokud má naše investice v budoucnu výnos. Náklady na investici nám 

vznikají pořízením investice, zdaněním nebo úrokovými sazbami při půjčení si 

peněžních prostředků na pořízení investice. A očekávání je předpokládaný vývoj 

investice [7]. 

Z makroekonomického pohledu je investice ekonomická činnost, která spočívá v 

obětování dnešních jistých finančních prostředků ve prospěch nejistého budoucího 

zisku. Při vytvoření investice tedy doufáme, že budoucí hodnota vloženého kapitálu 

bude vyšší než současná hodnota [1][3]. 

Kdežto v mikroekonomii jsou investice finanční zdroje jednorázově vložené na 

rozšíření, obnovu nebo zefektivnění a zkvalitnění procesu. Kdy očekáváme návrat a zisk 

z vložené investice v delším období. 

Zisk z investic závisí na třech atributech a to na výnosu, likviditě a riziku, které se 

v čase mění. Od investice očekáváme výnos, který však přímo ovlivňuje působící riziko. 

Investice do nemovitostí patří dle bezpečnostní pyramidy k nejméně rizikovým 

investicím vůbec. Likvidita je poté přeměnění dané investice zpět do peněžních 

prostředků, kde hodnotíme rychlost této přeměny. 

 

Obr.1: Základní investiční prostor [1] 
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1.1 Dělení investic 

Existuje několik způsobů dělení investic.  

Rozdělení podle účetnictví [2]: 

 Hmotné investice tvoří především investice do budov, pozemků, zvířat, 

hmotných movitých věcí nad 40 000 Kč. 

 Nehmotné investice vkládáme do věcí, které nemůžeme „uchopit“, jako je 

software, know-how, licence nebo ocenitelná práva nad 60 000 Kč. 

 Finanční investice podniku jsou investice do cenných papírů, 

termínovaných vkladů, podílů. 

Rozdělení podle předmětu investování [3]: 

 Reálné investice jsou spjaty s určitou činností nebo předměty, které mají 

charakter hmotných aktiv. Patří sem investice do podnikání ve výrobě a 

službách a investice do reálného majetku, tedy investice do nemovitostí, 

drahých kovů, starožitností, umělecká díla atd. Jsou to tedy investice, které 

mají charakter dlouhodobého užití, a proto jsou vyhledávanou investicí 

především v době hospodářské krize [4]. 

 Finanční investice mají povahu majetkové (převážně peněžní) transakce 

mezi dvěma lidmi, kde tato transakce je stvrzena na listině s podmínkami 

investice. Mezi tyto investice řadíme cenné papíry, akcie, peněžní vklady, 

dluhopisy… 

 Nehmotné investice jsou investice, u kterých nelze přesně zjistit zisk. Patří 

sem investice do osobního rozvoje, vědy, reklamy apod.  

Rozlišení podle rizikovosti: 

Riziko spojené s investicí představuje stupeň nejistoty spojený s očekávaným 

budoucím výnosem investice. 

 Rizikové investice jsou nejisté investice, protože budoucí výnos se může 

výrazně lišit od očekávaného výnosu. Zisk z investice může být tedy nižší, 

vyšší nebo odpovídat očekávanému příjmu. Dojde tedy k poklesu nebo 

navýšení celkové hodnoty investice. 
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 Bezrizikové investice jsou takové investice, které sebou nenesou riziko 

ztráty, z takových to investic však neplyne tak vysoký zisk jako z rizikových. 

Do této skupiny řadíme investice do státních dluhopisů, zlata nebo stříbra. 

Dělení dle vtahu k rozvoji [6]: 

 Rozvojové investice mají za úkol zvýšit produkci podniku, kdy díky těmto 

investicím by měly narůstat tržby podniku. 

 Obnovovací investice zajišťují snižování nákladů firmy při zachování 

shodného objemu produkce díky koupi nových zařízení, které nahradí 

zastaralé a již opotřebované výrobní zařízení.  

 Regulatorní investice musí podnik vynaložit v případě účinnosti nového 

zákona, vyhlášky nebo nařízení, aby mohl být nadále provozován. Jedná se o 

investice na ochranu životního prostředí, zlepšení pracovního prostředí a 

bezpečnosti práce. 

1.2 Veřejné investice 

Veřejné investice jsou realizovány veřejným orgánem nebo institucí z veřejných zdrojů 

nebo dotací do projektů, které budou mít v budoucnu veřejný užitek. Veřejné finanční 

prostředky jsou alokovány do rozvoje obcí, dopravní infrastruktury, vzdělávacích 

institucí, technické infrastruktury atd. Cílem těchto investic není přímo finanční výnos, 

ale uspokojení potřeb společnosti.  

Veřejnou stavební investicí je tedy investice, která má za cíl přinášet v budoucnu 

užitek při obětování současných peněžních prostředků.  

Veřejnou investici charakterizuje zejména:  

 Obecná prospěšnost necílí na ziskovost projektu, ale na užitek, který po její 

realizaci přinese. 

 Efektivnost má za úkol posoudit, zda použití limitovaných finančních 

prostředků bylo co nejlépe využito pro veřejnou prospěšnost.  

 Spravedlnost má zajistit stejné podmínky pro všechny obyvatele obce, jak 

ty bohaté, tak i ty chudé. 
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Analýzy, kterým jsou podrobovány veřejné investice, ukazují, jaký bude mít 

plánovaná investice dopad v různých oblastech: 

 Ekonomická analýza (Cost-Benefit Analysis) má za úkol ukázat náklady a 

užitky projektu spojené s investičním projektem. V této analýze se posuzují 

všechny přímé a nepřímé přínosy i náklady vložené do projektu. Díky 

ekonomické analýze je možné odpovědět na otázky: „Co komu realizace 

projektu přináší? Co komu realizace projektu bere?“. Záměrem je tedy 

společenský užitek nikoliv zisk [25].  

 Finanční analýza zkoumá především ziskovost projektu, kterou zjišťuje 

z účetních výsledků tedy nákladů a výnosů a ty následně slouží jako podklad 

pro výpočet ukazatelů. Analýza zkoumá vnitřní výnosové procento, čistou 

současnou hodnotu, index rentability nebo dobu návratnosti [26].  

 Sociální analýza ukazuje, co projekt přinese lidem nebo co díky němu ztratí. 
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2 Zdroje financování stavebních investic 

Stavební investice může být financována z jednoho nebo více zdrojů. V této kapitole je 

popsáno rozdělení těchto zdrojů a možnosti financování stavební investice.  

2.1 Rozdělení finančních zdrojů  

Finanční zdroje pro investiční záměr dělíme ze dvou hledisek podle způsobu opaření 

kapitálu a původu finančních prostředků [8]. 

Podle způsobu opatření kapitálu [8]: 

 Vnitřní (interní) – samofinancování, zdrojem kapitálu je vlastní činnost 

o Odpisy vyjadřují opotřebení majetku. Peněžní prostředky 

vynaložené na pořízeného dlouhodobého majetku je možné 

postupně daňově uznat podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních 

z příjmu ve formě několikaletých odpisů. 

o Zisk po zdanění tvoří rozdíl mezi výnosy a náklady společnosti a 

následně je tento rozdíl očištěn o daň. 

o Dlouhodobé rezervy by měly pokrýt budoucí výdaje a rizika 

společnosti aniž by bylo potřebné využívat cizí zdroje.  

 Vnější (externí) – kapitál získáván mimo vnitřní činnost organizace 

o Vklady společníků tvoří souhrn finančních prostředků vložených 

danou osobou do společnosti s úmyslem zvýšení svého podílu ve 

společnosti.  

o Akcie je cenný papír představující hodnotu podílu na majetku 

akciové společnosti, a jakožto akcionáři společnosti máme právo i na 

podíl na zisku na tzv. dividendu.  

o Bankovní úvěry představují dočasně poskytnuté návratné finanční 

prostředky. Podrobněji v kapitole 2.2.3 Bankovní úvěr. 

o Obligace jsou dluhopisy tedy druh cenného papíru vydávané 

(emitované) velkými podniky nebo státy (dlužníci), kterými se 

zavazují k uhrazení úroků a vložené částky majitele obligace 

(věřitele). 
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o Dotace jsou věnované nevratné peněžní prostředky poskytované na 

určitý účel. Více v kapitole 2.2.4 Dotace z EU a 2.2.5 Financování 

z národních zdrojů. 

 Zvláštní formy financování [19]: 

o Leasing je pronájem zařízení zřizovaný finančními institucemi. Jde o 

službu, kdy instituce pronajímá nájemci věc do doby, než nájemce 

zaplatí všechny splátky a nájemce se může stát vlastníkem dané věci.  

 Finanční – hradíme veškeré náklady spojené s údržbou 

zařízení a po splacení leasingu můžeme danou věc odkoupit  

 Operativní – všechny výlohy spojené s věcí platí pronajímatel, 

po splacení leasingu získáváme do pronájmu novou věc 

o Faktoring je odprodání krátkodobých pohledávek faktoringové 

organizaci. Takovéto pohledávky vnikají z poskytování služeb nebo 

dodávek zboží na úvěr bez bankovního zajištění. Odkupem těchto 

pohledávek převezme banka na sebe veškerá rizika a zajišťuje jejich 

úhradu. Banka tedy vyplatí dodavateli finanční prostředky před 

splacením pohledávky od odběratele, jelikož dodavatel obdrží své 

peníze před splatností faktury, musí uhradit bance faktoringový 

poplatek. 

o Forfaiting představuje odkup zajištěných dlouhodobých a 

střednědobých pohledávek forfaiterem. Tyto pohledávky se týkají 

například vývozu (směnečných pohledávek). 

Podle původu kapitálu [8]: 

 Vlastní zdroje – zahrnují interní zdroje kapitálu a vklady majitelů  

 Cizí zdroje – závazky organizace, které musí být splaceny 

o závazky vůči dodavatelům 

o závazky vůči zaměstnancům – dlužné mzdy 
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o závazky vůči státu  

 orgánům sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění – 

dlužné SP a ZP zejména za zaměstnance 

 finančním orgánům – dlužné daně nebo také clo 

o závazky vůči bankám a podobným finančním institucím – úvěry  

o závazky vůči společníkům a sdružení 

o jiné závazky vůči dalším osobám 

2.2 Způsoby financování veřejné stavební investice 

V této kapitole si více přiblížíme konkrétní možnosti financování veřejné stavební 

investice a to nejen z vlastních, ale tak i z cizích zdrojů.  

U cizích zdrojů rozlišujeme takzvané návratné a nevratné zdroje. Návratné finanční 

zdroje jsou bezúročné půjčky z veřejných rozpočtů a úvěry od bankovních institucí. 

Dotace a prostředky partnerů rozvoje obce řadíme mezi nenávratné zdroje financování 

projektů [16]. 

2.2.1 Vlastní finanční prostředky 

V rámci hospodaření obce mohou zbýt volné finanční prostředky v případě, že obecní 

příjmy budou převyšovat výdaje obce. V rozpočtech obcí však nebývá buď žádný, nebo 

pouze malý přebytek financí, které obec může investovat do svého rozvoje, proto je 

nucena získávat finanční prostředky od jiných subjektů. Problematice obecních příjmů 

a výdajů se budu podrobněji věnovat v kapitole 3.2 Rozpočet obce.  

2.2.2 Prostředky partnerů rozvoje v obci  

Obec může získat finanční prostředky i od tzv. partnerů obce, kterými jsou 

podnikatelské subjekty, spolky, občanská sdružení nebo občané obce. Každý druh 

partnerů obce má jinou motivaci k poskytování finančních prostředků pro rozvoj obce.  

Podnikatelské subjekty se na investičních projektech obce podílejí většinou 

v případě, když pro ně plyne z takové akce nějaký benefit. S obcemi se podnikatelské 

subjekty podílejí finančně jak na projektech, ze kterých jim plyne následně vyšší zisk, 

tak investují i do akcí z nichž mají prospěch zaměstnanci podniku. Spolupráce obcí a 
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firem se může týkat výstavby nebo oprav infrastruktury, objektů, sportovišť, bydlení a 

podpora kulturních nebo sportovních akcí [18]. 

Občané obce se podílejí na rozvoji obce nejen, když volí její zástupce, ale i v případě, 

že se aktivně podílejí například finančně nebo spolupracují s místním spolkem. Jelikož 

se mezi obyvateli obce najdou patrioti, kterým záleží na vzhledu a rozvoji obce, tak jsou 

ochotni ze svých zdrojů zafinancovat nebo se částečně podílet na obecních projektech. 

Pomoc obci může spočívat ve vysazení zeleně, opravě objektů nebo komunikací. 

Dalším partnerem obce z hlediska finanční podpory projektů mohou být spolky, 

občanská sdružení nebo neziskové organizace. Tyto organizace se většinou finančně 

podílejí na akcích v obci, takže od těchto subjektů nemůžeme počítat s velkou peněžní 

podporou [18]. 

2.2.3 Bankovní úvěr  

Jelikož se jedná v případě investice v obci o veřejnou zakázku, musí se financování 

projektu řídit zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Úvěr pro obce se 

nazývá municipální úvěr a je nabízen několika bankovními institucemi působících na 

území České republiky. Obcím poskytují úvěr například Komerční banka, Česká 

spořitelna, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Moneta Money bank, 

Sberbank atd. 

Nabízené produkty od výše zmíněných společností se značně liší, a proto se obce 

rozhodují o výběru bankovní instituce zejména dle těchto hledisek [9-13]: 

 Možnosti čerpání: 

o Jednorázově – převedením finančních prostředků na běžný účet obce 

o Postupně – čerpání financí v průběhu výstavby na úhradu faktur  

 Typu úvěru: 

o Překlenutí časového nesouladu – časový rozdíl mezi příjmy a výdaji 

o Financování investičních projektů – skutečně vynaložené peněžní 

prostředky 

 Hypoteční úvěr – poskytnutí na základě zastavení nemovitosti 

 Investiční úvěr  
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 Odkup pohledávek 

 Leasing  

 Syndikovaný úvěr – velké investiční projekty, úvěr je 

poskytován několika bankami 

 Emise obligací 

 Splácení úvěru: 

o Jednorázově 

o Pravidelně  

o Nepravidelně – ve smluvně dohodnutých termínech 

 Doby splatnosti úvěru: 

o Krátkodobá – do jednoho roku 

o Střednědobá – splatnost na 1 – 5 let 

o Dlouhodobá – více jak 5 let; například: Česká spořitelna do 8 let, 

Moneta do 10 let, Českomoravská záruční a rozvojová banka až na 

dobu 15 let 

 Typu úrokové sazby: 

o Pevná – fixní  

o Pohyblivá – variabilní  

Každá banka si určuje podmínky pro poskytnutí úvěru obci, může se jednat 

například o prokazatelnost, že výdaje souvisí s realizací projektů a jsou podloženy 

doklady nebo nutnost vést běžný účet u banky, která poskytne úvěr. 

Od počátku do konce spolupráce obce a bankovní instituce obec provede tři 

základní kroky a těmi jsou žádost o úvěr, čerpání úvěru a následně splácení úvěru 

[9-13]. 
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2.2.4 Dotace z Evropské unie  

Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 se mohla Česká republika 

zapojit do čerpání finančních prostředků z Evropských fondů. První získané peníze z EU 

byly v roce 2004 v rámci programového období 2000 – 2006. Další sedmileté 

programové období bylo v letech 2007 až 2013 a v současnosti je v platnosti 

programové období od roku 2014 do roku 2020. 

Evropská unie díky své regionální politice neboli hospodářské a sociální 

soudržnosti (HSS) či kohezní politice má za cíl především hospodářský růst, zlepšit 

vzdělanost a snížit sociální a ekonomickou nerovnost členských zemích EU. O 

koordinaci využívání fondů z EU se stará Národní orgán pro koordinaci (NOK), který 

spadá pod Ministerstvo místního rozvoje [23].  

Fondy, ze kterých se dají získat finanční prostředky z EU, se dělí na strukturální a 

investiční fondy (popsány blíže v kapitole 2.2.4.1) a ostatní fondy. Ostatními fondy jsou: 

 Fond solidarity slouží v případě přírodní katastrofy, když škoda je větší 

než 0,6% HDP poškozeného státu nebo je možno jej využít na preventivní 

opatření proti přírodním katastrofám, takového rozsahu.  

 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci má za úkol pomoci 

pracovníkům, kteří byli propuštěni kvůli globalizaci například při krachu 

velké společnosti nebo při masivním propouštění v jednom odvětví.  

V programovém období 2014 – 2020 jsou vypsány národní operační programy, 

programy přeshraniční spolupráce a programy nadnárodní a mezinárodní spolupráce 

[23]. 

V následujícím schématu jsou popsány jednotlivé kroky k získání dotace ze 

strukturálních Evropských fondů. 
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Obr.2: Schéma čerpání prostředků ze strukturálních fondů [22] 

2.2.4.1 Programové období 2014 – 2020 [23] 

Česká republika může mezi lety 2014 až 2020 vyčerpat z Evropské unie 23,9 miliard 

eur. Na programové období je vypsáno pět strukturálních a investičních fondů, které by 

měly pomoci k hospodářskému růstu a snížení ekonomických a sociálních nerovností. 

Těmi fondy jsou: 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) podporuje investiční 

projekty v oblasti infrastruktury, kultury, zdravotné péče, podnikání a 

sportu. Takovéto investice mají za cíl zvýšit růst a konkurenceschopnost a 

vytvořit nová pracovní místa. Z tohoto fondu jsou financovány projekty 

Evropské územní spolupráce. 

 Evropský sociální fond (ESF) je zaměřen na lidské zdroje a na pomoc 

znevýhodněným osobám v oblasti vzdělávání a zlepšování příležitostí 

k nalezení zaměstnání díky rekvalifikacím nebo speciálním programům. 

 Fond soudržnosti (FS) neboli kohezní fond slouží pro rozvoj infrastruktury, 

energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a na ochranu životního 
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prostředí v chudších státech, tedy ve státech, které mají HDP nižší než 90% 

průměru zemí Evropské unie. 

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV) má za 

úkol zvýšit konkurenceschopnost v oblasti zemědělství a lesnictví, dále 

zlepšit životní prostředí, stav krajiny a kvalitu života na venkově.  

 Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF) bude moci být použit 

pro podporu konkurenceschopnosti a ochraně životního prostředí u 

mořského i vnitrozemského rybolovu. Tento fond je možné využít například 

na odbahnění rybníku, modernizaci zpracovatelského průmyslu, 

modernizaci a likvidaci plavidel. 

Procentuálně je plánovaná částka 23,9 miliard eur rozdělena mezi plánované 

strukturální a investiční fondy dle následujícího grafu: 

 

Graf 1: Rozdělení finančních prostředků do strukturálních a investičních fondů 

 

  

FS
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Dále vyčleněné peníze od Evropské unie můžeme rozdělit podle programů, které 

vycházejí z Evropských strukturálních a investičních fondů. Národními programy pro 

Českou republiku jsou pro programové období 2014 – 2020 [24]: 

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je pro 

podnikatelské subjekty na jejich vývoj, výzkum, inovace a 

konkurenceschopnost. Má za úkol zvýšit energetické úspory a rozvoj 

vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a 

komunikačních technologií.  Tento program má na starosti Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. 

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání má za cíl podpořit vysoké 

školy, sekundární, primární i předškolní vzdělávání v rozvoji dále se 

zaměřuje na výzkum, vývoj a inovace.  Program je řízen Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

 Operační program Zaměstnanost podporuje sociální začlenění, bojovaní 

s chudobou, zaměstnanost a zefektivnění veřejné správy.  O tento program 

se stará Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 Operační program Doprava je zaměřen na silniční infrastrukturu a silniční 

a železniční dopravu a je řízen Ministerstvem dopravy. 

 Operační program Životní prostředí je zprostředkovaný Ministerstvem 

životního prostředí a bude zabezpečovat ochranu a péči o přírodu, zlepšovat 

kvalitu ovzduší a kvalitu vody a snižovat riziko povodní. 

 Integrovaný regionální operační program se soustředí na dopravu, 

veřejné služby a veřejnou správu v regionech. Tento program je řízený 

Ministerstvem pro místní rozvoj; 

 Operační program Praha - pól růstu ČR má na starosti Magistrát hlavního 

města Prahy. Bude zacílen na podporu výzkumu, inovací a technologického 

rozvoje, dále bude bojovat proti chudobě a pomáhat při vzdělávání a 

zaměstnanosti 
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 Operační program Technická pomoc je řízený Ministerstvem pro místní 

rozvoj. Tento program je servisním programem a má pomoci zajistit 

administrativní kapacity a monitorovací systém díky elektronizaci dat.  

 Operační program Rybářství je zaměřen na inovace, rozvoj udržitelného 

chovu ryb a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb na domácí 

trh a je řízený Ministerstvem zemědělství. 

 Program rozvoje venkova řídí jej Ministerstvo zemědělství a je určeno pro 

zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím, rozvoj 

venkova a obnovu životního prostředí [25]. 

 

Graf 2: Alokace Evropských strukturálních a investičních fondů mezi programy v období 

2014 – 2020 [24] 
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2.2.5 Financování z národních zdrojů 

Municipální projekty je možné financovat z národních zdrojů a ne pouze ze zdrojů 

Evropské unie, které jsou neustále zmiňovány v médiích. Peněžní prostředky na 

financování investic v obci je možné získat od Regionální rady regionů 

soudržnosti,  kraje a od státu ve formě dotace.  

Poskytování dotací ze státního a krajského rozpočtu do rozpočtu obce znázorňuje 

následující schéma:  

 

Obr.1: Poskytování dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu krajů a z rozpočtu krajů do rozpočtu 

obcí [15] 

2.2.5.1 Dotace ze státního rozpočtu a státních mimorozpočtových fondů 

Stát poskytuje obcím dotace, aby podpořil obce, jak v obecné, tak i specifické činnosti, 

na kterých má stát zájem. Veškeré dotace poskytované státem jsou upraveny zákonem 

č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. 

Poskytnout dotaci ze státního rozpočtu mohou následující subjekty: 

 Ústřední orgán státní správy – dotace poskytují jednotlivá ministerstva  

 Úřad práce – dotace na zřízení nových pracovních míst 

 Akademie věd České republiky – podpora výzkumu 

 Grantová agentura České republiky – podpora vědy a výzkumu 
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 Organizační složka státu určené zákonem – podpora malého a středního 

podnikání 

Obce získávají tedy dotace buď přímo ze státního rozpočtu, nebo od ministerstev 

České republiky z fondů, které zveřejňuje vláda České republiky v centrální evidenci 

dotací ze státního rozpočtu. 

Peněžní prostředky udělované přímo ze státního rozpočtu se řídí zákonem o 

státním rozpočtu České republiky, kde je uvedena přesná částka tzv. účelového 

příspěvku, tedy příspěvku na výkon státní správy, která se odvíjí od kraje, ve kterém se 

obec nachází, množství vykonaných kompetencí a velikosti správního obvodu. S takto 

nabytými finančními prostředky může obec nakládat dle svého uvážení, ale musí se 

jednat o výdaje spojené s výkonem přenesené působnosti.  

Z fondů ministerstev České republiky je možné žádat dotace na výstavbu veřejné a 

technické infrastruktury nebo na podporu životního prostředí. Získání takovéto dotace 

je podmíněno podáním žádosti o dotaci. Pokud bude žádosti o dotaci vyhověno, tak 

obec obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde bude uveden příjemce dotace, účel (na 

co je poskytnuta) a podmínky dotace. Finanční prostředky obec obdrží v stanovený 

termín. V případě, že dotace nebude zcela vyčerpána, bude vrácena do rozpočtu, ze 

kterého byla poskytnuta. Dodržování smluvních podmínek a využití přidělených 

peněžních prostředků je kontrolováno a v případě jejich nedodržení, je obec obviněna 

z porušení rozpočtové kázně a obci je následně udělena sankce [16]. 

2.2.5.2 Dotace z krajského rozpočtu 

Kraje České republiky zveřejňují na svých webových stránkách krajská témata dotací, 

o které mohou obce žádat. Tyto dotace mají za úkol především zajištění všestranného 

rozvoje obce v daném kraji a uspokojit tak potřeby obyvatel kraje.  

Například Pardubický kraj nabízí programové dotace v oblasti: spolupráce s 

partnerskými regiony, kultury a památkové péče, životního prostředí, územního 

plánování, cestovního ruchu a regionálního rozvoje, sportu a volnočasových aktivit, 

zdravotní politiky, sociální politiky a protidrogové politiky [17]. 
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3 Hospodaření obce 

Abychom lépe pochopili hospodaření a fungování obce je třeba si nedříve definovat 

základní pojmy a následně popsat čím se řídí a jak vypadá rozpočet obce. 

3.1 Obec 

Definice obce se řídí zákonem č. 128/ 2000 Sb. o obcích, který definuje obec jako 

základní samosprávní společenství občanů, které je vymezeno hranicí území obce. 

Jedná se tedy o veřejnoprávní korporaci, která tvoří územní celek, má vlastní majetek a 

je základní jednotkou veřejné správy [14]. 

Obce se dělí na kategorie podle městského charakteru na: 

 Hlavní město – upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

 Statutární město – území města se skládá z městských částí nebo obvodů s 

vlastními orgány samosprávy 

o Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, 

Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, 

Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, 

Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav 

 Město – počet obyvatel nad 3 000, je městem, pokud tak na návrh obce 

stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády 

 Městys – na návrh obce, tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po 

vyjádření vlády 

 Obec – menší počet obyvatel 

Podle rozsahu výkonu státní správy se dělí obce na: 

 obecní úřad obce s rozšířenou působností – zastávají samosprávu i správu 

malých okresů 

 obec s pověřeným obecním úřadem – obecní úřad vykonává samosprávu, 

ale zajišťují i státní správu ve správním obvodu určeného pro více obcí  

 obec s běžným obecním úřadem – jedná se o obce, které se starají pouze o 

svoji samosprávu 
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3.2 Základní orgány obce  

Obec jako každá jiná organizace má svou vlastní strukturu.  Jednotlivé orgány obce a 

jejich pravomoci určuje taktéž zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. Veškeré informace v této 

kapitole jsou čerpány právě z tohoto zákona [14]. 

3.2.1 Zastupitelstvo obce  

Zastupitelstvo obce je kolektivní (složený z více osob) volený orgán obce. Počet členů 

zastupitelstva může nabývat hodnoty 5 až 55 zastupitelů, kdy tento počet je závislý na 

počtu obyvatel a na velikosti územního obvodu obce.  

Mezi pravomoci zastupitelstva obce patří rozhodování o věcech patřících do 

samostatné působnosti obce, schvaluje tedy program rozvoje obce, rozpočet obce, 

závěrečný účet obce, zřizuje peněžní fondy obce a obecní policii, vydává vyhlášky obce, 

navrhuje změny katastrálního území uvnitř obce, volí starostu a místostarostu a další 

členy rady obce z řad zastupitelů atd. [14]. 

3.2.2 Rada obce 

Výkonným orgánem obce je rada obce, která se v samostatné působnosti odpovídá 

zastupitelstvu obce. V obcích není rada obce volena v případě, že zastupitelstvo má 

méně než 15 členů a v tomto případě tuto funkci zastává starosta. Pokud však obec radu 

obce má tak její počet členů je 5, 7, 9 nebo 11 a tento počet nesmí být vyšší než jedna 

třetina počtu členů zastupitelstva obce.  Rada obce se tedy skládá ze starosty, 

místostarostů a dalších členů zvolených ze zastupitelstva obce [14]. 

Rada obce má na starosti přípravu návrhů na jednání zastupitelstva obce a zajišťuje 

plnění přijatých usnesení, hospodaření obce, vydávání nařízení obce, rozhodování ve 

věcech obce, rozdělování pravomocí v obecním úřadu, jmenování a odvolávání 

vedoucích odborů obecního úřadu, schvalování účetní uzávěrky a další [14]. 

3.2.3 Starosta a jeho zástupci 

Starosta stojí v čele obce a reprezentuje tak svoji obec na venek. Funkce starosty je 

zastávána v městech a obcích, ale v hlavním městě a statutárních městech je vedoucí 

post nazýván primátor. Do funkce jej volí zastupitelstvo a je jmenován ředitelem 

krajského úřadu tajemníka obecního úřadu. Starostu zastupuje místostarosta. 
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Starosta je odpovědný za přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní 

rok, řeší pracovní poměr se zaměstnanci obce, za informování veřejnosti o činnosti 

obce, zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního 

úřadu, svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce… [14] 

3.2.4 Obecní úřad 

Členové obecního úřadu jsou starosta, místostarosta, tajemník (pokud je v obci funkce 

zřízena) a zaměstnanci obce, kteří spadají pod obecní úřad. 

Obecní úřad má za úkol vykonávat přenesenou působnost a v rámci samostatné 

působnosti plnit úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou obce, pomáhat výborům a 

komisím v jejich činnosti [14]. 

3.3 Rozpočet obce 

Municipálním neboli obecním rozpočtem chápeme finanční plán obsahující očekávané 

příjmy a výdaje obce na dané období zpravidla na jeden rok, kdy rozpočtový rok 

odpovídá kalendářnímu roku. Nebo rozpočet můžeme charakterizovat jako 

decentralizovaný peněžní fond, který pracuje s bilancí příjmů a výdajů a jejich strukturu 

za rozpočtovou. Při plánování rozpočtu a jeho jednotlivých částí i rozpočtového procesu 

se obec řídí zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtovaných pravidlech územních rozpočtů. 

Dále tento zákon podrobně popisuje organizace územních samosprávních celků a 

hospodaření svazku obcí.  

Hospodaření obce se tedy řídí samotným rozpočtem a také rozpočtovým výhledem. 

Rozpočtový výhled je střednědobý finanční plán obce, který se plánuje na 2 až 5 let 

dopředu na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Tento dokument 

je tedy souhrn základních údajů o financích tedy o příjmech a výdajích, pohledávkách a 

závazcích, zdrojích financování a potřebě dlouhodobě realizovaných záměrů [20]. 
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3.3.1 Struktura obecního rozpočtu 

Obecní rozpočet obsahuje 3 oblasti, kterým se věnuje. Těmito základními oblastmi jsou 

příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace.  Tyto oblasti jsou zjednodušeně znázorněny 

v následujícím schématu. 

Obr.4: Schéma rozpočtu obce [15] 
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3.3.1.1 Obecní příjmy 

Příjmy obce se dělí podle několika způsobů a to na vlastní a přijaté, kapitálové a běžné, 

návratné a nenávratné a na daňové a nedaňové.  

Finanční prostředky obec získává z: 

Daňové 

příjmy 

Výlučné daně 

Daň z příjmu právnických osob, kdy je poplatníkem 

sama obec 

Daň z nemovitosti 

Sdílené daně 

Daň z příjmu fyzických osob (FO) ze závislé činnosti 

Daň z příjmu FO vybíraná srážkou podle zvláštní 

sazby 

Daň z příjmu právnických osob  

Daň z přidané hodnoty 

Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze samostatné 

výdělečné činnosti podle trvalého bydliště  

Správní 

poplatky 

Poplatky za správní úkony (změna trvalého bydliště, 

vydání stavebního povolení nebo územního 

rozhodnutí…) 

Místní poplatky 

Například poplatek za: psy, lázeňský pobyt, vstupné, 

povolení k vjezdu, shromažďování a využívání 

odstraňování komunálního odpadu… 

Nedaňové 

příjmy 

Výnosy majetku, který vlastní obec 

Příjmy z dalšího vlastního hospodaření 

Příjmy z hospodaření subjektů, které obec založila 

Výnosy z úroků 

Sankční platby 

Sdružené prostředky 

Tab.1: Rozdělení příjmů obcí [15][16]  
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Jak už jsem výše uvedla, obecní příjmy se dělí z několika hledisek, které zde 

podrobněji popíši.  

Příjmy daňového charakteru jsou nejvýznamnější zdroj finančních prostředků 

pro obce a ve většině případů tvoří více jak 50% příjmů obce a navíc patří mezi 

nenávratné finanční příjmy. Do výše těchto příjmů zasahují politická rozhodnutí.  Tyto 

příjmy se dělí na 2 skupiny a to sdílené daně a další daňové příjmy.  

Částku, kterou obdrží obec, jako sdílenou daň je dáno zákonem č. 243/2000 Sb. o 

rozpočtovém určení daní. Dle zákona se jedná o podíl obce na některých celostátně 

vybraných daních. Kde velikost podílu finančních prostředků se odvíjí dle koeficientů 

založených na počtu obyvatel obce a o jakou obec se jedná. Z těchto daní pouze u daně 

z nemovitosti a daně z příjmu právnických osob, kdy je poplatníkem sama obec získá 

celou částku z odvedené daně. 

Obec získává peníze i z dalších daňových příjmů, kam řadíme zejména místní a 

správní poplatky. Místní poplatky si reguluje sama obec a může tak určit výši, zavedení 

nebo zrušení těchto poplatků. Kdežto správní poplatky jsou dány zákonem 

č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a mají za úkol přispět peněžní částkou na 

činnost správních orgánů a zmírnit zatížení veřejné správy zbytečnými podáními 

[15][16]. 

Nedaňové příjmy nejsou dány zákonem, jsou založeny na iniciativě obce a jejích 

obecních aktivitách ve prospěch obce. Takovéto příjmy získává obec většinou nárazově 

například ze sankčních plateb, výnosů z majetku nebo z výnosů z úroků [16]. 

Další možnosti, jak získat do obecního rozpočtu další příjmy jsou kapitálové příjmy 

a dotace, které jsou podrobněji popsány v kapitole 2. Zdroje financování stavebních 

investic. 

Jak se procentuálně rozdělují daně v roce 2016 v České republice mezi stát, kraj a 

obec je vyobrazeno v následujícím schématu. 
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Obr.6: Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v roce 2016 [21] 
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3.3.1.2 Obecní výdaje 

Obec musí vynakládat peněžní prostředky pro uspokojení potřeb svých obyvatel a 

fungování obce. Výdaje obcí v České republice se výrazně liší a to s přihlédnutím na 

počet a strukturu obyvatelstva nebo velikost obce. Samozřejmostí je, že lidé žijící v dané 

obci chtějí, co nejlepší podmínky pro žití, což souvisí i mnohem vyššími výdaji, než je 

obec schopna zafinancovat ze svých zdrojů.  

Výdaje můžeme také dělit z různých hledisek jako obecní příjmy a to na běžné a 

kapitálové výdaje. 

Běžné výdaje se týkají zajištění provozu obce a jedná se o neinvestiční výdaje, které 

dělíme na neinvestiční nákupy, neinvestiční transfery (dotace) a neinvestiční půjčky. 

Běžnými neinvestičními výdaji tedy jsou například provoz úřadu, škol, obecní policie, 

údržbu komunikací a veřejného prostranství nebo provoz veřejného osvětlení, podpora 

kultury a sportu v obci a další. Na některých položkách může obec ušetřit, ale co se týče 

platů úředníků, tak ty jsou dány nařízením vlády a obec je nemůže měnit. Dalším 

neopomenutelným výdajem obce jsou náklady na výkon přenesené působnosti.  

Kapitálové výdaje se týkají investičních výdajů na koupi pozemků a nemovitostí, 

výstavby nebo rekonstrukce staveb. Další investiční akcí obce může být nákup cenných 

papírů, dotace fyzických nebo právnických osob [16]. 

3.3.2 Rozpočtový proces obce 

Jako skoro každý proces v obci se i rozpočtový proces řídí zákonem tedy zákonem 

č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V tomto zákoně však 

není striktně uvedeno, jak některé fáze musí probíhat, proto je možné, že v obcích 

v České republice budou menší odlišnosti v jednotlivých krocích rozpočtového procesu.  

Samotný rozpočtový proces se skládá z fázi, konkrétně z [16]: 

 Harmonogramu přípravy rozpočtu potřebného pro bezproblémové a 

včasné sestavení, zveřejnění a následné hospodaření obce. 

 Sestavování rozpočtu má na starost buď starosta, nebo ekonomický útvar 

obce. Rozpočet se odvíjí od předpokládaných příjmů a výdajů obce 

v budoucím roce. Tento odhad je založen na loňských číslech a dále na 

odhadu ministerstva financí předpokládaných příjmů ze sdílených daní.  
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 Publikace rozpočtu spočívá v podrobném rozpisu rozpočtu podle 

rozpočtové skladby, jenž je pro obce povinný. Sestavený rozpočet je nutné 

zveřejnit nejméně na dobu 15 dnů před projednáváním v zastupitelstvu, aby 

k němu mohli občané obce vznést námitky. 

 Schvalování je pro budoucí rozpočet rozhodující, pokud jej zastupitelstvo 

obce neschválí do 1. ledna rozpočtového roku přistoupí se k tzv. 

rozpočtovému provizoriu, tedy rozpočtu z minulého roku dokud nebude 

schválen nový rozpočet na daný rok. 

 Hospodaření s rozpočtovými prostředky podle schváleného rozpočtu. 

V případě nenadálých změn v legislativě i organizační struktuře nebo další 

změny v příjmech nebo výdajích obce je možné provést rozpočtové opatření.  

 Kontroly nám slouží pro porovnání současného stavu příjmů a výdajů 

vzhledem ke schválenému rozpočtu.  

 Hodnocení schváleného rozpočtu provádíme po stanovení závěrečného 

účtu, který prezentuje roční hospodaření obce. V závěrečném účtu taky 

provedeme vyúčtování ke státním, krajským rozpočtům a státním fondům. 

Díky hodnocení se obec může vyvarovat opakovaným chybám při 

sestavování obecního rozpočtu. 

Jelikož tento proces zahrnuje i sestavování a hodnocení rozpočtu je zřejmé, že 

rozpočtový proces trvá déle než jeden rok [16]. 
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4 Obec Jaroměřice 

Projekt, který jsem si vybrala pro optimální výběr finančních zdrojů pro realizaci 

stavební investice, se nachází v obci Jaroměřice, proto tuto obec v následujících 

kapitolách podrobněji popíši.  

4.1 Základní informace 

Jaroměřice jsou obcí nacházející se v okrese Svitavy na jihu Pardubického kraje téměř 

na hranici s krajem Jihomoravským a Olomouckým. Obec se skládá z části Jaroměřice a 

Nový dvůr. Jaroměřice se rozkládají na 22,05 km2 a obývá jej 1 226 občanů, z toho 61 

obyvatel bydlí v Novém Dvoře. Více jak polovina občanů je v produktivním věku, kde 

průměrný věk obyvatele je 38 let. 

Obr.7: Poloha obce Jaroměřice v rámci ČR [27] 

Pověřeným obecním úřadem pro obec Jaroměřice je město Jevíčko a rozšířenou 

působnost nad obcí vykonává město Moravská Třebová. 

Co se týče občanské vybavenosti obce, tak je zde v provozu školka a základní škola, 

pošta, domov pro seniory, restaurace, obchody a k sportovnímu vyžití v obci slouží letní 

koupaliště, fotbalová hřiště, sportovní hala, tenisové kurty a kluziště. V obci je zaveden 

vodovod, kanalizace i plyn.  

V Jaroměřicích nalezneme drobné podnikatele, ale také velkovýrobu Houškovy 

vaječné těstoviny a výrobnu moderního nábytku MONARC. 

Aby se obec Jaroměřice vypracovala do současné podoby, musela projít dlouhým 

vývojem, protože její vznik započal již v roce 1080, kdy ji založil pražský a olomoucký 

biskup Jaromír. Jelikož se v té době jednalo o jednu z největších osad na obchodní cestě 

z Moravy do Čech, byla zde založena zemská celnice. Historie obce je vcelku bohatá, 
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protože Jaroměřice mělo v držbě několik panovníků, ať už to byl například Jiří ze 

Šternberka, Jan Tovačovský, Petr Šebík nebo Jan Blahoslav Bílský.  

Díky své poloze v minulosti a bohatým majitelům se obec může pyšnit zámkem 

z 16. století, kostelem Všech Svatých nebo poutním místem Kalvárií, kde nalezneme 

kostel Povýšení svatého Kříže, kříž, kapli, faru i křížovou cestu [28].  

4.2 Organizační struktura obce 

Jelikož jsou Jaroměřice obcí, která dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích spadá do tabulky 

pro obce nad 500 a do 3 000 obyvatel, tak má právo na 7 až 15 členů zastupitelstva obce. 

Místní zastupitelstvo se tedy skládá z 9 členů a těmi jsou od roku 2014 [28]:  

 Starostka: Mgr. Iveta Glocová 

 Místostarosta: Stanislav Kosík 

 Finanční výbor: Ing. Vítězslav Antošovský 

 Kontrolní výbor: Ladislav Sekanina 

 SPOZ a kulturní komise: Mgr. Věra Grimmerová 

 Komise pro životní prostředí: Radek Sekyra 

 Zastupitel: Andrea Kosinová 

 Zastupitel: Milan Trávníček 

 Zastupitel: Jan Zuzčák  
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4.3 Rozpočet obce Jaroměřice 

Rozpočet obce Jaroměřice je schvalován Zastupitelstvem obce a skládá se 

z následujících položek v tabulkách. Plánované příjmy a výdaje na rok 2015 

jsou 21 600 000 Kč, v roce 2016 činní 19 130 000 Kč a v roce 2017 dosahují příjmy a 

výdaje obce výši 23 028 400 Kč. Sumy uvedené níže jsou v tisíci korunách [28].  

Příjmy    2015    2016   2017 

Daň z příjmů fyzických osob 2 835,0 2 885,0 3 270,0 

Daň z příjmů právnických osob 2 934,0 3 300,0 3 955,0 

Daň z přidané hodnoty  5 700,0 5 700,0 6 400,0 

Poplatky: za odvoz odpadu, ze psů, užívání 
veřejného prostranství 

639,0 631,0 634,0 

Odvod z loterií 45,0 45,0 45,0 

Správní poplatky 3,0 4,0 6,0 

Daň z nemovitosti 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Daňové příjmy 13 356 13 765,0 15 510,0 

Za traktorovou dopravu 5,0 5,0 5,0 

Prodej: dřeva, publikací, zboží 211,0 301,0 305,0 

Nájemné z bytů a nebytových prostor 120,0 120,0 120,0 

Pronájem: volnočasového areálu, tělocvičny, 
místností, pozemků pro zemědělství, ČOV 

304,0 350,0 314,0 

Poplatek: hrobová místa, rozhlasová relace, 
vydobývacího prostoru 

20,0 29,0 37,0 

Zapůjčení lešení a míchačky, sečení trávy pro 
občany 

5,0 5,0 13,0 

Kopírování, internet, výpůjčky v knihovně 9,0 19,0 27,0 

Za tříděný odpad 40,0 100,0 250,0 

Nahodilý příjem, dary 590 - 12,0 

Příjmy z úroků 4,0 0,8 0,2 

Nedaňové příjmy 1 308,0 929,8 1 083,2 

Příjmy z prodeje pozemků 200,4 50,0 50,0 

Příjmy z prodeje nemovitostí 2 500,0 150,0 150,0 

Kapitálové příjmy 2 700,4 200,0 200,0 

Dotace ze státního rozpočtu 213,6 213,2 213,2 

Dotace z cizího okresu  22,0 22,0 22,0 

Přijaté dotace 235,6 235,2 235,2 

Zůstatek roku 2015 4 000,0 4 000,0 6 000,0 
    

Příjmy celkem 21 600,0 19 130,0 23 028,4 
Tab.2: Příjmy obce Jaroměřice [28] 
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Výdaje      2015     2016 2017 

Zemědělství: znalecké posudky, geometrické 
plány, kolkové známky, poplatky z prodeje, výkup 
pozemků, příspěvek pro Český zahrádkářský svaz 

99,0 118,0 109,0 

Lesní hospodářství: pěstební činnost, pojištění 
lesa příspěvek Mysliveckému sdružení 

152,3 192,3 152,3 

Zemědělství a lesnictví 151,3 310,3 261,3 

Traktorová doprava: osobní výdaje, pohonné 
hmoty, oprava, služby, materiál, pomůcky 

111,0 96,0 146,0 

Centrum života a podnikání: osobní výdaje, 
pomůcky, drobný hmotný majetek, telefonní a 
internetové poplatky, energie, voda, služby…  

475,0 373,5 321,0 

Doprava komunikace a zimní údržba: osobní 
výdaje, pomůcky, materiál, školení, služby, 
dopravní značení… 

1 894,2 393,0 3 095,0 

Záležitosti pozemních komunikací: ostatní osobní 
výdaje, materiál, služby, údržba a opravy 

211,0 3 661,0 19,0 

Provoz veřejné silniční dopravy, čekárny 50,0 55,0 55,0 

Vodní hospodářství: vodovod, kanalizace, opravy, 
údržba, Český rybářský svaz 

4 120,0 4 539,0 5 869,0 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 6 861,2 9 117,5 9 505,0 

Základní škola: právní služby, příspěvky na 
činnost, odpisy 

2 665,0 1 763,0 1 966,0 

ostatní záležitosti předškolní výchovy: Den dětí, 
Mikuláš 

16,0 16,0 16,0 

Knihovna: osobní výdaje, knihy, opravy, cestovné, 
nákup materiálu, programové vybavení… 

267,5 268,0 338,6 

Záležitosti kultury – kronika  10,0 10,0 10,0 

Záležitosti ochrany památek: opravy a údržba, 
nákup materiálu 

904,0 14,0 714,0 

Záležitosti sdělovacích prostředků - rozhlas: OSA, 
nákup služeb, opravy a údržba 

33,0 30,5 32,0 

Místní noviny, publikace, tisk 62,0 37,0 38,0 

Sbor pro občanské záležitosti, kultura: materiál, 
pohonné hmoty, pohoštění, doprava, ubytování 

43,0 53,0 94,0 

Tělocvična: osobní výdaje, ochranné pomůcky, 
energie, voda, telefonní poplatky, údržba, drobný 
hmotný majetek…  

743,5 749,0 745,0 

Tělovýchovná činnost: dotace, dary, činnost 
mládeže 

165,0 315,0 303,0 

Kynologický klub: příspěvek na činnost 20,0 26,0 30,0 

Bytové hospodářství: revize, údržby a opravy, 
nákup 

2 506,0 14,0 1 001,0 
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Výdaje      2015     2016 2017 

Nebytové hospodářství: voda, revize, údržba, 
opravy, nákup 

23,0 27,0 15,0 

Veřejné osvětlení: energie, opravy, nákup 
materiálu, nákup služeb 

623,0 523,0 521,0 

Pohřebnictví: pohonné hmoty, voda, materiál, 
odvoz odpadu, opravy a údržba 

2 292,0 36,0 323,0 

Komunální rozvoj: materiál, pohonné hmoty, 
služby, přístřešek na vozový park, osobní výdaje, 
pomůcky, školení…  

34,0 721,0 174,0 

Spolkový a volnočasový areál: materiál, energie, 
voda, služby 

62,0 68,0 61,0 

Sběrný dvůr: energie, služby, osobní výdaje 281,0 69,0 567,0 

Sběr a svoz odpadu: služby, osobní výdaje, 
pronájem kontejneru 

649,0 629,0 729,0 

Tříděný odpad: osobní výdaje, materiál, služby 31,0 40,0 570,0 

Péče o vzhled obce a veřejné zeleně: osobní 
výdaje, nápoje, pomůcky, materiál, pohonné 
hmoty, školení… 

391,9 457,0 713,0 

Služby pro obyvatelstvo 11 821,9 5 865,5 8 960,6 

Sociální pomoc rodině: příspěvek na narození 
dítěte, Oblastní charita 

53,0 53,0 49,0 

Sociální věci 53,0 53,0 49,0 

Bezpečnost a veřejný pořádek  100,0 100,0 100,0 

Digitální povodňový plán + hlásná služba + studie 
+ služby bezpečnostní agentury 

- 853,0 1 006,0 

Požární ochrana: osobní výdaje, oděv, opravy, 
dary, školení, nákup materiálu… 

173,0 223,0 286,0 

Obrana, bezpečnost a ochrana 273,0 1 176,0 1 392,0 

Místní zastupitelské orgány: odměny, SZP, 
školení, cestovné, příspěvek na stravování 

965,4 1 024,5 1 062,5 

Činnost místní správy (obecní úřad): osobní 
výdaje na zaměstnance, publikace, drobný 
hmotný majetek, programy do PC, energie, voda, 
plyn, poštovní známky, pojištění…  

1 374,2 1 583,2 1 798,0 

Všeobecná veřejná správa a služby 2 339,6 2 607,7 2 860,5 

    

Výdaje celkem 21 600,0 19 130,0 23 028,4 
Tab.3: Výdaje obce Jaroměřice [28] 
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4.4 SWOT analýza 

Pomocí strategické SWOT analýzy zkoumáme vnitřní a vnější faktory ovlivňující rozvoj 

obce. Uvnitř obce se snažíme nalézt silné stránky, díky kterým obec vyniká, příležitosti 

obec nabádají na strategické cíle. Zatímco ve vnějším prostředí obce zkoumáme slabé 

stránky, na niž by obec měla zapracovat a možné hrozby, kterým by obec měla 

předcházet. 

Silné stránky a příležitosti slouží pro rozvoj nových metod, na nichž musí obec 

stavět a zamezit tak možným hrozbám.  

VNITŘNÍ FAKTORY 

Silné stránky (strengths) Slabé stránky (weaknesses) 

Rozvojové plochy pro další výstavbu Absence lékařského zařízení v obci 

Bohatá historie obce, památky obce Nedostatek pracovních míst v obci 

Hospodaření obce v černých číslech – 
zvyšování zůstatků obce 

Havarijní stav části kanalizace a 
vodovodu 

Sběrný dvůr a třídění odpadu Nedostatečná nabídka služeb v obci 

Vybavenost základní technickou 
infrastrukturou 

Vzhled obce ovlivněný technickým 
stavem některých domů 

Dobré věkové poměry obce – průměrný 
věk 38 let 

Špatný stav některých místních 
komunikací 

Mateřská a základní škola, knihovna, 
sportovní hala, tenisové kurty, fotbalové 
hřiště 

 

Plocha lesů – prodej dřeva  

Dobrá dopravní dostupnost do města 
Jevíčko 

 

Členství v SOSV Malá Haná  

  

VNĚJŠÍ FAKTORY 

Příležitosti (opportunities) Hrozby (threats) 

Možnost získání dotačních prostředků  Odchod obyvatel do větších měst 

Rekonstrukce místních komunikací 
Zvýšení počtu poruch vodovodní a 
kanalizační sítě pokud nedojde k jejich 
rekonstrukci 

Snížení obecních výdajů Nebezpečí vzniku černých skládek 

Zvýšení povědomí o obci – cestovní ruch 
Rostoucí počet vozidel – nutnost 
budování parkovacích ploch 

Rekonstrukce a opravy komunikací a 
technické infrastruktury 

Neochota občanů podílet se na 
zlepšování životního prostředí 

Rozvoj malého podnikání Stárnutí obyvatelstva obce 
Tab.4: SWOT analýza obce Jaroměřice 
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5 Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná 

Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná (SOSV Malá Haná) je dobrovolným 

svazkem obcí působícím v Pardubickém kraji od roku 2009 se sídlem v Jevíčku. Toto 

sdružení má za úkol spravovat, udržovat, zajistit ekonomický provoz, obnovu a rozvoj 

skupinového vodovodu jakožto uceleného propojeného vodovodního systému [29].  

V tomto svazku spolupracuje celkem 6 členů a těmi obcemi jsou: Biskupice, 

Hartinkov, Jaroměřice, Jevíčko, Víska u Jevíčka a Vysoká. 

 

Obr.8: SOSV Malá Haná v oblasti působnosti Moravské Třebové s rozšířenou působností [29] 

Správu spolku má na starosti její nynější ředitel Ing. Roman Muller a zástupce 

ředitele Dalibor Šebek a dalším členem organizační struktury SOSV Malá Haná je 

členská schůze. Členská schůze ve skupinovém svazku rozhoduje o přijetí nových členů, 

změnách stanov, výši odměny ředitele svazku, organizacích, které budou provozovat 

majetek svazku obcí, ceně vodného ve svazku obcí, rozpočtu, zániku svazku a jmenování 

likvidátora. Ředitel má pravomoc svolat členskou schůzi, plnit usnesení schůze, 
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předkládat schůzi návrhy a zprávy, řídit svazek obcí, kontrolovat činnost organizace 

[29]. 

5.1 Rozpočet SOSV Malá Haná 

Příjmy do rozpočtu SOSV Malá Haná mohou plynout ze státního rozpočtu nebo rozpočtu 

územních samosprávních celků, z prodeje nebo pronájmu majetku SOSV Malá Haná, ze 

sponzorských darů, ze zhodnocení finančních prostředků, z bankovních úroků nebo 

z hospodářské činnosti [29]. 

Návrhy rozpočtů na jednotlivé roky hospodaření SOSV Malá Haná jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. Částky jsou zde uvedeny v tisících korunách. 

Příjmy    2015    2016    2017 

Pronájem infrastr. majetku 1 688,2 2 129,8 2 272,5 

Úroky přijaté 1,0 1,0 0,5 
    

Příjmy celkem 1 689,2 2 130,8 2 273,0 

 

Výdaje     2015     2016    2017 

Pořízení hmotného majetku 1 300,0 977,0 1 000,0 

Pořízení DHM - vodoměry 50,0 100,0 100,0 

Vedení účetnictví 48,0 48,0 48,0 

Ostatní služby 50,0 50,0 50,0 

Drobná režie 1,0 2,0 2,0 

Poplatky bance 5,0 5,0 5,0 

Splátka jistiny 100,0 - - 

Úroky z úvěru 40,0 - - 

Dohody o provedení práce - - 20,0 

Opravy a udržování - 700,0 1 048,0 

Rezerva 95,2 248,8 - 
    

Výdaje celkem 1 689,2 2 130,8 2 273,0 
Tab.5: Příjmy a výdaje SOSV Malá Haná [28] 
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6 Vybraná investice  

V obci Jaroměřice má v plánu zrekonstruovat kanalizaci a vodovod. Na rok 2017 je 

naplánovaná první etapa rekonstrukce a na následující rok tedy rok 2018 by měla být 

realizována případná 2. etapa rekonstrukce. Ve své práci se budu věnovat pouze první 

plánované etapě projektu.  

6.1 Popis projektu 

Jelikož se bude jednat v první etapě stavby o rekonstrukci vodovodu a kanalizace a tyto 

rekonstrukce budou financovány rozdílně a jejich trasa je odlišná, popíšu tyto situace 

odděleně.  

Veškeré informace jsem čerpala z průvodních a technických zpráv zpracovaných 

pro tento projekt, které vypracovala projekční společnost RECprojekt s.r.o. se sídlem 

v Pardubicích. Zodpovědným projektantem za projekt rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu je Ing. Pavel Brůna.  

 

Vodovod výměna 

Vodovod stávající 

       Kanalizace 

Obr.9: 1. etapa rekonstrukce vodovodního řádu a kanalizace  
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6.1.1 Rekonstrukce vodovodu 

U rekonstrukce vodovodu v 1. etapě budou provedeny stavební úpravy stávajícího 

vodovodního řádu J a N, kde dojde k výměně ve stávající trase.  

Vlastníkem vodovodu je Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, který bude 

tuto rekonstrukci financovat a jeho provozovatelem je VHOS, a.s. Moravská Třebová.  

Při rekonstrukci vodovodu dojde k výměně vodovodního potrubí a jeho 

příslušenství a přepojení stávajících vodovodních přípojek. K této stavební akci dojde 

z důvodu havarijního stavu vodovodu a nadcházející modernizaci silnice II/371. 

Jaroměřice mají k dispozici návrh rozpočtu na rekonstrukci vodovodu v celkové 

délce 423 metrů z toho 240 metrů u nádraží (N) a 183 metrů od Václavkových po Oslizlé 

(J) ve výši 1 033 000 Kč. 

 

 

Obr.10: Trasa vodovodu v 1. etapě [projektová dokumentace] 
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6.1.2 Rekonstrukce kanalizace 

V roce 2017 by mělo dojít k rekonstrukci tedy stavební úpravě stávající stoky v obci 

Jaroměřice. V rámci této stavební úpravy dojde k výměně kanalizačního potrubí, 

uličních vpustí, přípojek a kanalizačních šachet a také dojde k přepojení stávajících 

kanalizačních přípojek. Rekonstrukce kanalizace bude provedena zejména kvůli jejímu 

stávajícímu havarijnímu stavu a plánované modernizaci silnice II. třídy číslo 371, pod 

kterou je kanalizace z části vedena.  

Kanalizace bude provedena ze sklolaminátu DN 600. Obec má v první etapě 

stanoven rozpočet na kanalizaci v délce 421 metrů od čističky odpadních vod po Oslizlé. 

Částka na tuto část rekonstrukce je vyčíslena na 5 473 000 Kč. 

 

 

Obr.11: Trasa kanalizace v 1. etapě [projektová dokumentace] 
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6.2 Možnosti financování plánovaného projektu 

V této kapitole popíši, jak si obec představuje financování plánovaného projektu a jaké 

další možnosti existují, kromě jimi navrhnutých řešení.  

6.2.1 Financování pomocí dotace 

Jelikož se již v roce 2017 má uskutečnit realizace 1. etapy rekonstrukce kanalizace i 

vodovodu, má obec Jaroměřice zváženo, jak by danou investiční akci chtěla financovat. 

Úpravy vodovodního řádu uhradí Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná a na 

rekonstrukci kanalizace by obec ráda obdržela částečnou dotaci od Pardubického kraje 

a zbylou část by uhradila ze svých zdrojů. Jaroměřice v minulosti dostaly dotace na 

podobné projekty od Pardubického kraje ve výši až 50% z celkové ceny plánovaného 

projektu, takže je pravděpodobné, že i nyní kraj poskytne podporu.  

Jaroměřice i SOSV Malá Haná se tedy hodlají ucházet o dotaci na rozvoj 

infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a 

odkanalizování) obcí Pardubického kraje. Finanční prostředky na podporu obcí jsou 

poskytovány z rozpočtu Pardubického kraje.  

Podmínky pro poskytnutí dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 

hospodářství obcí Pardubického kraje: 

 Tento dotační program je určen pro obce do 2 000 obyvatel, což Jaroměřice 

s 1 226 občany splňují. 

 I SOSV Malá Haná může využít dotace, protože je to organizace, která funguje 

déle jak 3 roky a plánovaná akce bude pro více jak 100, ale méně než 

pro 2 000 obyvatel. 

 Obec i svazek spadají do pravidel účelové dotace v předmětu A a B tedy 

čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou, konkrétněji zažádají o 

rekonstrukci kanalizace a vodovodu včetně souvisejících objektů, které jsou 

umístěny ve stávající zástavbě. 

 Další podmínkou poskytnutí dotace je čerpání dotačních finančních 

prostředků výhradně z této krajské dotace a to v maximální výši 

6 000 000 Kč bez DPH a obec musí prokázat, že má k dispozici minimálně 

50% prostředků na stavbu projektu. 
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 Pokud je možno získat dotace na projekt i z jiných dotačních programů, 

poskytuje finanční prostředky až do výše 8 000 000 Kč, kdy v jednom roce je 

možno čerpat maximálně 4 000 000 Kč. V tomto případě kraj poskytuje na 

rekonstrukci dotaci maximálně ve výši 50%. 

 Projekt, na něž obec obdržela dotaci, nesmí být provozována za účelem 

tvorby nepřiměřeného zisku. 

 Dotaci je nutné vyčerpat do dvou let. 

Nicméně aby vůbec obec mohla dosáhnout na prostředky z krajského rozpočtu, je 

nutné podat písemnou žádost o dotaci odboru životního prostředí a zemědělství 

Krajskému úřadu Pardubického kraje a to do konce ledna nebo června, kdy je uzávěrka 

předkládání žádostí. Následně má krajský úřad lhůtu na hodnocení žádostí a následné 

schválení nebo zamítnutí žádosti o dotaci. Hlavním kritériem pro hodnocení požadavku 

o dotaci je soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, a zda 

úřad obdržel žádost se všemi povinnými přílohami. Po odpovědi na otázky hlavních 

kritérií se přistupuje k dalším kritériím a jako první k tzv. eliminačnímu kritériu, které 

se týká problematiky kvality a množství pitné vody na území obce/ zlepšení jakosti 

vody v toku a stavu životního prostředí, pokud bude tento požadavek vyhodnocen, jako 

nesplňující žádost bude zamítnuta. Pokud by byla odpověď na eliminační kritérium 

ANO, jsou bodovány další kritéria pro získání dotace. Jakmile jsou veškerá kritéria 

obodována a počet bodů daného projektu sečten, seřadí se žádosti podle počtu 

dosažených bodů. Dle pořadí bude vyhověno schváleným žádostem až do vyčerpání 

vyčleněných finančních prostředků na daný rok tedy 35 000 000 Kč. 

Čerpání dotace, hospodaření s dotací, použití poskytnutých zdrojů je kontrolováno 

a v případě zneužití finančních prostředků je příjemce dotace povinen navrátit veškeré 

finanční prostředky Pardubickému kraji. 

Předpokládané financování plánovaného projektu by mělo v navrhovaném případě 

vypadat dle obce takto: 

 Rekonstrukce vodovodu: 

o SOSV Malá Haná (50%)       516 500 Kč 

o Pardubický kraj dotace (50%)      516 500 Kč 
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 Rekonstrukce kanalizace: 

o Vlastní zdroje obce (50%)   2 736 500 Kč 

o Pardubický kraj dotace (50%)   2 736 500 Kč 

 

Avšak dle podmínek Pardubického kraje na poskytnuté dotace se výše finanční 

podpory zaokrouhluje na celé 5 000 Kč směrem dolů. Takže po splnění této podmínky 

by rozdělení zdrojů na rekonstrukci vodovodu a kanalizace vypadalo následovně: 

 Rekonstrukce vodovodu: 

o SOSV Malá Haná (50,15%)      518 000 Kč 

o Pardubický kraj dotace (49,85%)     515 000 Kč 

 Rekonstrukce kanalizace: 

o Vlastní zdroje obce (50,03%)   2 738 000 Kč 

o Pardubický kraj dotace (49,97%)  2 735 000 Kč 

6.2.2 Financování projektu z vlastních zdrojů 

Pokud by nastala situace, že obec Jaroměřice krajskou dotaci neobdrží, má v návrhu 

rozpočtu pro rok 2017 na straně výdajů navrženou ve skupině průmyslové a ostatní 

odvětví – vodní hospodářství položku opravy a udržování právě ve výši plánované ceny 

rekonstrukce kanalizace. Taktéž SOSV Malá Haná mají zahrnutu opravu vodovodu řádu 

N a J v Jaroměřicích v návrhu svého rozpočtu. 

V tomto případě by poté stavební investice byla financována takovýmto způsobem: 

 Rekonstrukce vodovodu: 

o SOSV Malá Haná (100%)   1 033 000 Kč 

 Rekonstrukce kanalizace: 

o Vlastní zdroje obce (100%)   5 473 000 Kč 
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6.2.3 Financování stavební investice pomocí úvěru 

I když v současné době má obec i svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná 

dostatek vlastních finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí 

vodovodu i kanalizace, mohou využít úvěru, díky němuž by v rozpočtu zbyly finance na 

další rozvoj obce nebo SOSV Malá Haná. Jaroměřice by mohly peníze investovat do 

oprav komunikací a historických památek, rekonstrukce technické infrastruktury nebo 

výkupu starých neudržovaných nemovitostí. 

Aby bylo možné v závěru porovnat možné alternativy financování stavebního 

projektu, zvolím výši úvěru stejnou jaká je možná poskytnutí dotace na rozvoj 

infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí Pardubického kraje (zásobování 

pitnou vodou a odkanalizování).  Budu tedy předpokládat, že by podíl na financování 

investice vypadal následovně:  

 Rekonstrukce vodovodu: 

o SOSV Malá Haná (50,15%)        518 000 Kč 

o Úvěr z Regionálního rozvojového fondu (49,85%)     515 000 Kč 

 Rekonstrukce kanalizace: 

o Vlastní zdroje obce (50,03%)                2 738 000 Kč 

o Úvěr z Regionálního rozvojového fondu (49,97%)   2 735 000 Kč 

Při výpočtech úvěru se budu věnovat pouze případnému poskytnutí úvěru obci 

Jaroměřice, protože jejich investice je několikanásobně vyšší a obec má více možností 

investic do svého rozvoje s větším dopadem na spokojenost obyvatelstva, než SOSV 

Malá Haná. 
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6.2.3.1 Úvěr pro města a obce ČR na podporu podnikání a rozvoje technické 
infrastruktury 

Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. nabízí obcím, městům a svazkům obcí na 

území České republiky kromě města Prahy a statutárních měst úvěr pro města a obce 

ČR na podporu podnikání a rozvoje technické infrastruktury. Tento úvěr je 

poskytován z prostředků z regionálního rozvojového fondu. O úvěr mohou možní 

příjemci žádat v případě, že by z poskytnutých peněz chtěli financovat terénní úpravy, 

přístupové komunikace, výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro podnikání, 

výstavbu nájemních nemovitostí pro podnikání, brownfields pro podnikání, sportovní 

a kulturní zařízení. V návaznosti na předmět úvěrové podpory jsou chápany jako 

způsobilé výdaje na [30]: 

 Pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku 

 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

 Další náklady spojené s realizací projektu  

 Daň z přidané hodnoty k výše uvedeným způsobilým výdajům  

Dalšími podmínkami čerpání úvěru z regionálního rozvojového fondu jsou [30]: 

 Maximální výše úvěru je 30 000 000 Kč 

 Doba splatnosti je maximálně 10 let 

 Odklad splátek jistiny až 3 roky 

 Realizace projektu musí být ukončena do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru 

 Umožnit kontrolu dodržování smluvních podmínek zaměstnancům 

Ministerstva pro místní rozvoj  

Případné financování rekonstrukce kanalizace v obci Jaroměřice střednědobým 

úvěrem od Českomoravské záruční a rozvojové banky by základní atributy úvěru pro 

splácení byly nastaveny takto: 

Výše úvěru Úroková sazba Doba splácení 

2 735 000 1,74% 5 let 
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Pokud by obec volila pro splácení úvěru variantu s konstantní anuitou po dobu 5 let, 

vypadal by splátkový kalendář úvěru následovně: 

Rok Dlužná částka Úrok Úmor Anuita 

1 2 735 000 47 589 528 293 575 882 

2 2 206 707 38 397 537 485 575 882 

3 1 669 222 29 044 546 837 575 882 

4 1 122 385 19 529 556 352 575 882 

5 566 033 9 849 566 033 575 882 

Σ  144 409 2 735 000 2 879 409 
Tab.6: Úvěr s konstantní anuitou v Kč 

Při volbě úvěru ve výši 2 375 000 Kč pro města a obce ČR na podporu podnikání a 

rozvoje technické infrastruktury s konstantní anuitou na dobu 5 let při úrokové sazbě 

1,74% zaplatí obec celkem 2 879 409 Kč. Z celkové ceny úvěru tvoří úroky 144 409 Kč.  

V případě volby úvěru s konstantním úmorem by splátkový kalendář pro splácení 

stavební investice rekonstrukce kanalizace vypadal takto: 

Rok Dlužná částka Úmor Úrok Anuita 

1 2 735 000 547 000 47 589 594 589 

2 2 188 000 547 000 38 071 585 071 

3 1 641 000 547 000 28 553 575 553 

4 1 094 000 547 000 19 036 566 036 

5 547 000 547 000 9 518 556 518 

Σ  2 735 000 142 767 2 877 767 

Tab.7: Úvěr s konstantním úmorem v Kč 

Navýšení ceny rekonstrukce kanalizace u financování úvěrem s konstantním 

úmorem bude o 142 767 Kč. Celkové náklady na úvěr by činily 2 877 767 Kč.  

 

Municipální úvěr je možno zkrátit i na 3 roky a za předpokladu této skutečnosti by 

základní podmínky pro úvěr vypadaly následovně: 

Výše úvěru Úroková sazba Doba splácení 

2 735 000 1,80% 3 roky 
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Financování s úvěrem s konstantní anuitou: 

Rok Dlužná částka Úrok Úmor Anuita 

1 2 735 000 49 230 895 452 944 682 

2 1 839 548 33 112 911 570 944 682 

3 927 978 16 704 927 978 944 682 

Σ  99 045 2 735 000 2 834 045 
Tab.8: Úvěr s konstantní anuitou v Kč 

Úvěr by stál 2 834 045 Kč a prodražil by se oproti financování rekonstrukce 

kanalizace z vlastních zdrojů o 99 045 Kč. 

Financování s úvěrem s konstantním úmorem: 

Rok Dlužná částka Úmor Úrok Anuita 

1 2 735 000 911 667 49 230 960 897 

2 1 823 333 911 667 32 820 944 487 

3 911 667 911 667 16 410 928 077 

Σ  2 735 000 98 460 2 833 460 
Tab.9: Úvěr s konstantním úmorem v Kč 

Celková cena úvěru při využití možnosti s konstantní anuitou je 2 833 460 Kč. 

Jaký je cenový rozdíl mezi požadovaným úvěrem a celkovými cenami poskytnutých 

úvěrů je znázorněno v následujícím grafu. 

 

Graf 3: Srovnání celkových nákladů na úvěr  
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6.2.3.2 Úvěr od Komerční banky 

Jelikož obec Jaroměřice disponuje obecním účtem u Komerční banky má možnost 

využít její zvýhodněné služby na poskytnutí úvěru na rekonstrukci kanalizace. 

Komerční banka poskytuje úvěr územně samosprávním celkům a jejich dceřiným 

organizacím a umožňuje tak financovat pořízení a obnovu hmotného i nehmotného 

investičního majetku včetně dotovaných projektů [12]. 

Výše úvěru Úroková sazba Doba splácení 

2 735 000 2,00% 5 let 

 

Varianta splátkového kalendáře popisující možnost financování úvěru s konstantní 

anuitou pro obec Jaroměřice: 

Rok Dlužná částka Úrok Úmor Anuita 

1 2 735 000 54 700 525 553 580 253 

2 2 209 447 44 189 536 064 580 253 

3 1 673 383 33 468 546 786 580 253 

4 1 126 597 22 532 557 721 580 253 

5 568 876 11 378 568 876 580 253 

Σ  166 266 2 735 000 2 901 266 

Tab.10: Úvěr s konstantní anuitou v Kč 

Úvěr s konstantní anuitou by zvýšil celkovou cenu projektu o 166 266 Kč, tedy 

o 3%. Celkové náklady na stavební úpravu kanalizace by činily 

2 901 266 + 2 738 000 = 5 639 266 Kč. 

Další možností financování stavební investice je úvěr s konstantním úmorem, který 

by měl následující podobu splácení: 

Rok Dlužná částka Úmor Úrok Anuita 

1 2 735 000 547 000 54 700 601 700 

2 2 188 000 547 000 43 760 590 760 

3 1 641 000 547 000 32 820 579 820 

4 1 094 000 547 000 21 880 568 880 

5 547 000 547 000 10 940 557 940 

Σ  2 735 000 164 100 2 899 100 
Tab.11: Úvěr s konstantním úmorem v Kč 
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Pokud by obec zvolila úvěr s konstantním úmorem od Komerční banky, zaplatila by 

za jeho využití navíc 164 100 Kč oproti původní ceně rekonstrukce kanalizace. 

V grafu je znázorněno srovnání výše požadovaného úvěru a celkové ceny tohoto 

úvěru při konstantní anuitě a úmoru. 

 

Graf 4: Srovnání nákladů na úvěr s požadovanou výši úvěru 
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6.3 Porovnání možností financování projektu 

Z výše popsaných skutečností mohou nastat tyto případy financování rekonstrukce 

kanalizace v obci Jaroměřice: 

 Z vlastních zdrojů 

 Z vlastních zdrojů a dotace od Pardubického kraje 

 Z vlastních zdrojů a z úvěru Regionálního rozvojového fondu (RRF) od 

Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZR) 

 Z vlastních zdrojů a z úvěru od Komerční banky (KB) 

Cena rekonstrukce kanalizace v obci Jaroměřice činí 5 473 000 Kč, z toho obec zatíží 

svůj rozpočet následujícími náklady v závislosti na zvolené variantě financování: 

Způsob financování 
Částka placená obcí za 

rekonstrukci [Kč] 
Rozdíl oproti ceně 
rekonstrukce [Kč] 

Vlastní zdroje 5 473 000 0 

Dotace od Pardubického kraje 2 735 000 -2 738 000 

Úvěr RRF na 5 let s konstantní 
anuitou 

5 617 409 144 409 

Úvěr RRF na 5 let s konstantním 
úmorem 

5 615 767 142 767 

Úvěr RRF na 3 roky s konstantní 
anuitou 

5 572 045 99 045 

Úvěr RRF na 3 roky s 
konstantním úmorem 

5 571 460 98 460 

Úvěr KB na 5 let s konstantní 
anuitou 

5 639 266 166 266 

Úvěr KB na 5 let s konstantním 
úmorem 

5 637 100 164 100 

Tab.12: Porovnání dopadu financování na výsledné náklady projektu 

Ze srovnání nákladů obce na rekonstrukci kanalizace při použití rozdílných 

způsobů financování je zřejmé, že nejlevnější variantou je využití dotace od 

Pardubického kraje na rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství a to 

o 2 738 000 Kč. Naopak nejdražšími možnostmi financování je využití úvěrů na 

polovinu nákladů nutných na stavební úpravy kanalizace. Z možných variant úvěrů 
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vychází nejdráž úvěr od Komerční banky s konstantním úmorem na 5 let s úrokovou 

sazbou 2%, kdy navýšení ceny rekonstrukce kanalizace vzroste o 166 266 Kč. Nejmenší 

náklady spojené s úvěrem jsou ve výši 98 460 Kč, tento úvěr je poskytován 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na 3 roky, kdy úvěrová sazba činí 1,8%. 

Pro větší přehlednost výše nákladů spojených s realizací rekonstrukce kanalizace při 

využití různých druhů financování jsem tyto hodnoty seřadila dle nákladů a zanesla je 

do grafu. 

 

Graf 5: Cena rekonstrukce kanalizace při využití rozličných zdrojů financování 
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Vyjádření navýšení ceny rekonstrukce v procentech při financování úvěrem oproti 

financování stavební investice pouze z vlastních prostředků: 

 

Graf 6: Porovnání nákladů při financování rekonstrukce úvěrem oproti financování pouze z 

vlastních zdrojů v % 

Z procentního vyjádření navýšení nákladů na rekonstrukci kanalizace při použití 

úvěru vůči financování z vlastních zdrojů vychází nejlépe využití úvěru od 

Českomoravské záruční a rozvojové banky. V případě volby tohoto úvěru by náklady na 

stavební úpravy vzrostly při úvěru na 5 let o 2,6% a na 3 roky o 1,8%. 

Úvěr od Komerční banky prodraží obecní investici asi o 3%, což je o 1,2% více než 

při užití úvěru na 3 roky od Českomoravské záruční a rozvojové banky a přibližně o 

0,4% více než u úvěru na 5 let od ČMZR. 
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6.4 Doporučení optimální varianty financování projektu 

Pokud zvážím veškeré varianty, které jsou popsány výše, tak jednoznačně jako nejlepší 

možnost financování rekonstrukce kanalizace vychází financování pomocí dotace na 

rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí od Pardubického kraje. Když 

by byla obci Jaroměřice tato dotace schválena krajem, zaplatila by z celkových nákladů 

na stavební úpravy kanalizace pouze 50,03% tedy částku 2 738 000 Kč a Pardubický 

kraj by hradil zbylých 49,97% (2 735 000 Kč) ceny rekonstrukce. Obci by tak zbyly 

nemalé finanční prostředky, které by mohla investovat do dalších plánovaných projektů 

v obci. Velmi podobná situace platí i pro Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, 

která řeší rekonstrukci vodovodu, jenž bude probíhat současně s rekonstrukcí 

kanalizace v obci. 

V případě, že by obci byla zamítnuta žádost o dotaci Pardubického kraje na 

rekonstrukci kanalizace, tak bych doporučila financování těchto stavebních úprav ze 

svých vlastních zdrojů. I když jsou nabízené úvěry s nízkou úrokovou sazbou jak od 

Komerční banky, tak od Českomoravské záruční a rozvojové banky, musíme však brát 

v potaz, že jsou s úvěrem spojené nemalé náklady, které pro tak malou obec by 

znamenaly nezanedbatelnou položku v obecním rozpočtu.  

Někteří by mohli oponovat, že díky úvěru budou mít Jaroměřice k dispozici volné 

finanční prostředky pro ostatní plánované investiční projekty pro rozvoj obce, ale 

musíme si uvědomit, že obce pro své rozvojové plány mohou žádat o další dotace 

z kraje, státu nebo Evropské unie, které jejich plánované investice mohou snížit i o 85%. 
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Závěr  

V teoretické části mojí diplomové práce jsem v úvodu klasifikovala investice podle 

různých kritérií a následně jsem se zaměřila na dostupné zdroje financování stavebních 

projektů včetně podpory z dotačních programů Evropské unie, České republiky i 

jednotlivých krajů. Následně jsem se věnovala popisu hospodaření obce, kdy jsem 

nejprve vysvětlila organizační strukturu obce, zodpovědnosti jejich jednotlivých 

orgánů a přešla jsem ke struktuře rozpočtu obce a procesu jeho tvorby, schvalování a 

vyhodnocení. 

V rámci praktické části mojí diplomové práce jsem se seznámila s připravovanými 

projekty obce Jaroměřice a Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná, přičemž 

jsem se ve své práci zaměřila na projekty rekonstrukce kanalizace a vodovodu, které 

jsou aktuálně v havarijním stavu, a není možné je již dále odkládat. Navíc je nutné 

projekt dokončit, aby mohla být modernizována silnice II. třídy. 

Pro dané projekty jsem identifikovala další možné zdroje jejich financování, které 

zahrnovaly krajskou dotaci a úvěry od dvou různých bank. Vyhodnotila jsem podklady 

pro žádost o dotaci a připravila i plán financování s pomocí bankovních úvěrů. Na závěr 

jsem všechny možnosti financování porovnala, přičemž vychází pro obec nejvýhodněji 

krajská dotace, u které je však riziko, že ji obec nezíská. Pokud by nebylo možné využít 

dotace, potom vzhledem k výši dodatečných nákladů na bankovní úroky a připravené 

rezervě v obecním rozpočtu bych doporučila projekt financovat přímo z obecního 

rozpočtu bez použití úvěru. 

Tvorba diplomové práce byla pro mě velmi přínosná. Díky ní jsem si prohloubila 

znalosti v oblasti dostupných možností financování, zejména možností dotačních 

programů, které jsou vypsány na aktuální programové období. Dále jsem se také blíže 

seznámila s organizační strukturou obce a lépe pochopila, jak mohu do jejího fungování 

v případě potřeby zasáhnout. 
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