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Abstrakt 

V této bakalářské práci se řeší problematika financování investičního záměru v obci 

Hostěnice. V teoretické části jsou vymezeny veřejné investice, veřejný sektor a veřejná 

správa. Je zde charakterizována obec a jednotlivé náležitosti spojené s obecním 

rozpočtem. V praktické části je popsána analýza financování projektu „Dobudování 

sportovního areálu Pastviska“ a jsou zde navrženy další možné alternativy financování 

tohoto projektu. 

Klíčová slova 

investice, obec, rozpočet obce, veřejný sektor, dotace, dar, možnosti financování, 

veřejné investice, veřejný projekt 

Abstract 

In this bachelor theises matters of investments funding in Hostěnice village are 

discussed. Public investments, public sector and public administration are defined in the 

theoretical part. There are characteristics of the village and the individual elements 

connected to municipal budget there. The practical part describes the financing of 

project called „Completion of the Pastviska sports complex“ and other possible 

alternatives to project finnancing are proposed.  
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investment, municipality, municipal budget, public sector, grants, gift, funding 

possibilities, public investment, publict project 
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1       ÚVOD  

Hlavní předmětem této bakalářské práce je analýza financování investičního záměru 

v obci Hostěnice a návrh dalších možných alternativ financování. Problematika 

financování investičních záměrů obcí je v dnešní době daleko snadnější, protože 

existuje mnoho dotačních titulů ze strany státu i Evropské unie. Obce tedy mají snahu 

získat co nejvíce finanční prostředků na základě vypsaných dotačních programů a 

finance ze svého rozpočtu investovat do dalšího rozvoje obce. Pro účely této práce je 

tedy nezbytné si podrobněji vymezit pojmy investování, financování a obec, jelikož 

budou řešeny v průběhu celé práce.  

V teoretické části bude nejprve vymezen pojem investice, především z pohledu 

veřejného zadavatele. Bude zde řešena terminologie spojená s investováním jako např. 

investiční prostor, likvidita a riziko. V následující kapitole bude řešena problematika 

veřejného sektoru a veřejné správy. Jelikož se jedná o investiční záměr v obci, budou 

zde definovány orgány obce a jejich činnost. Následně budou obce rozděleny z hlediska 

správy na obce se samostatnou působností a obce s přenesenou působností. Dále se 

bude teoretická část zaměřovat na způsoby financování investičního záměru. Zdroje 

financování budou rozděleny dle původu na vlastní a cizí. Jako vlastní finanční zdroj 

bude definován obecní rozpočet a z pohledu cizích finančních zdrojů bude řešena 

problematika dotací, bankovních úvěrů a darů. 

Pro analýzu financování jsem si v praktické části zvolila investiční projekt „Dobudování 

sportovního areálu v obci Hostěnice.“ Obec v současné době poskytuje možnosti ke 

sportovnímu vyžití v omezené míře, což je způsobeno nedokončeným sportovním 

areálem umístěným v lokalitě Pastviska. Celá praktická část se bude zabývat výstavbou 

tohoto sportovního areálu a analýzou jeho financování. 

V úvodu praktické části bude stručně popsána obec Hostěnice, zvolený projekt, výběr 

zhotovitele projektu a způsob financování. Následně bude podrobně analyzovaný 

postup financování projektu dle harmonogramu stavebních prací. Důraz bude kladen na 

prostředky, ze kterých obec projekt financovala, jelikož kombinuje několik finančních 

zdrojů. Budu se také zabývat analýzou obecního rozpočtu, abych zjistila finanční 

možnosti obce, jelikož posledním výstupem mé práce je návrh dalších možných 

alternativ financování tohoto projektu, které obec nevyužila. Navrhnu tedy další tři 

možnosti financování projektu, které následně vyhodnotím a vyberu variantu 

s největším předpokladem úspěchu.  
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2       INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 

2.1    Investice 

Investice lze charakterizovat jako použití úspor k výrobě kapitálových statků, případně 

k vývoji technologií a k získání lidského kapitálu. Představují také rozdíl mezi hrubým 

domácím produktem a součtem spotřeby, čistých vývozů a veřejných výdajů. [1] 

„Investice ve svém nejširším významu jsou definovány jako obětování jisté současné 

hodnoty ve prospěch budoucí nejisté hodnoty.“  [2] 

Investice lze rozlišit ze dvou hledisek. Z hlediska makroekonomického, kde se jedná 

především o investice hrubé a investice čisté. Přírůstek investičních statků za dané 

období zastupují investice hrubé. Jedná se o tzv. tvorbu kapitálu, kam lze zařadit 

pořízení a úbytky hmotných fixních aktiv, pořízení a úbytky nehmotných fixních aktiv 

nebo změnu stavu zásob.  Čisté investice lze odvodit z investic hrubých, které snížíme o 

znehodnocený kapitál (kapitálová spotřeba, zejména odpisy). Obvykle není jednoduché 

určit znehodnocení kapitálu pomocí odpisů, proto nejsou často uváděny ve statistikách. 

Průměrně tvoří čisté investice méně než polovinu investic hrubých. [3] 

Z hlediska mikroekonomického to jsou investice z pohledu financování a účetnictví 

ekonomických subjektů. Jedná se o investice v podniku, kde jsou daleko rozsáhlejší 

peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během 

časového úseku. Jeho délku a velikost výdajů určují daňové a účetní odpisy, popřípadě 

sám podnik. Z tohoto pohledu se jedná o kapitálové výdaje podniku, oproti výdajům 

provozním. V praxi není jednoduché tyto výdaje rozlišit. Kapitálový výdaj se postupem 

času odepisuje, jedná se tedy o výdaje na rozšíření nebo obnovu dlouhodobého majetku.  

Pokud vydáváme peněžní prostředky na opravu a údržbu dlouhodobého majetku, 

hovoříme o výdajích provozních. Největším rozdílem mezi těmito výdaji je v tom, že u 

provozních nákladů očekáváme přeměnu na budoucí peněžní příjmy během jednoho 

roku. [3]  

 

2.1.1 Kapitál podle formy jeho užití 

Z tohoto hlediska lze kapitál rozdělit na oběhový a produktivní. Oběhový kapitál tvoří 

zboží (zboží k prodeji), peníze (půjčky, peníze uložené v bankách) a fiktivní kapitál 

(cenné papíry). Produktivní kapitál tvoří fixní kapitál (stroje a zařízení, stavby, půda) a 

oběžný kapitál (nedokončená výroba).  Rozdíl mezi fixním a oběžným kapitálem 

spočívá v tom, že oběžný kapitál se spotřebovává ihned k výrobě, kdežto fixní kapitál se 

pouze opotřebovává. Při tomto opotřebení není možné stanovit přesnou částku 
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vynaloženou na výrobu produktu spojenou s opotřebením stroje, proto používáme tzv. 

odpisů. [2] 

 

2.1.2 Kapitál podle předmětu investování 

Kapitál můžeme investovat do různých odvětví, proto existuje následné dělení: 

Reálné investice – vždy souvisí s konkrétním předmětem investování nebo 

podnikatelskou činností. Investujeme přímo do podnikání ve výrobě a službách, 

pořízení drahých kovů, sbírek, nemovitostí, pozemků, strojů apod. 

Finanční investice – jedná se o majetkové transakce mezi lidmi. Investor uplatňuje svá 

práva pouze na základě kontraktů sepsaných na papíře (např. cenné papíry). 

Jedná se především o finanční investice (peněžní vklady, depozitní certifikáty, pojistky 

a renty, akcie, dluhopisy, odvozené cenné papíry apod.)  

Nehmotné investice – investice do vzdělání, vědy, výzkumu, sociálních služeb nebo 

reklamy. K takto vynaloženým investicím nelze přiřadit docílené příjmy. [2] 

 

2.2    Investiční prostor 

Základní investiční prostor tvoří tři atributy: výnos, stupeň likvidity a riziko. Všechny 

tyto atributy mají určitou hodnotu v čase. Pro úspěšnost investičního záměru je třeba 

tyto atributy sledovat a správně odhadnout investiční a provozní náklady, vývoj úrokové 

míry, zdanění a předpokládaný výnos. Počáteční vklad finančních prostředků je vždy 

jistý, naopak výnos přichází později a jeho výše je nejistá. [2] 

 

                                                             Výnos 

 

    Čas 

 

Stupeň likvidity    Riziko 

Obrázek 1 – Základní investiční prostor [2] 
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2.2.1 Výnos 

Výnos je souhrn všech příjmů z investice od okamžiku, kdy jsou do ní vloženy finanční 

prostředky, až do okamžiku posledního příjmu, který tato investice přinese. [2] 

 

2.2.2 Stupeň likvidity 

Rychlost, jakou jsme schopni přeměnit investici zpět na hotové prostředky se nazývá 

stupeň likvidity. Na obrázku 3 můžeme vidět tzv. schodiště likvidity, které znázorňuje 

likviditu jednotlivých investic.  Na vrcholu leží investice nejvíce likvidní např. měna, 

bankovní vklady, zlato a směrem dolů se likvidita snižuje, až po nejméně likvidní 

investice, což jsou nemovitost, umělecké předměty, nepřenosné cenné papíry apod. [2] 

        

  
    

Kč, USD, 

 

  
    

EURO… 

 

  
   

Bankovní vklady, zlato, 

 

  
   

pokladniční poukázky. 

 

  
  

Depozitní poukázky, obligace a 

 

  
  

akcie kótované na burze. 

 

  
 

Na burze nekótované: obligace, akcie, majetkové 

 

  
 

poukázky investičních fondů. 
 

 

  

Akcie a další cenné papíry omezeně obchodovatelné. 

 

 

Nepřenosné akcie s uzavřenou emisí, nepřenosné cenné papíry, 

nemovitosti, umělecké předměty, finanční spoluúčast, podnikatelské 

projekty a aktivity. 

 
   

        Obrázek 2 – Schodiště likvidity [2] 

 

2.2.3 Riziko 

„Riziko představuje možné odchýlení skutečných výnosů investice od očekávaných.“  

[2] 

Riziko lze chápat jako možnost vzniku ztráty, výskytu událostí a nebezpečí, které 

mohou ohrozit dosažení cílů investičního projektu. Riziko je vždy spojeno s akcí, 

aktivitou nebo projektem s nejistými výsledky, které ovlivňují situaci subjektu na trhu. 

Neúspěch projektu může způsobit vznik hospodářské ztráty, problémy s peněžními toky 
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nebo dokonce existenci podniku. Naopak úspěch projektu může posílit 

konkurenceschopnost a zlepšit hospodářské výsledky. [1] 

Na základě dlouhodobého zkoumání kapitálových trhů můžeme uspořádat investiční 

příležitosti do tzv. bezpečnostní pyramidy. V základě této pyramidy leží investice 

s nízkou mírou rizika a směrem nahoru se riziko zvyšuje. Uspořádání podle obrázku 4 

není absolutní, můžeme pořídit nemovitost, která pro nás bude velice nevýhodná. 

V reálném investičním prostoru existuje jen možnost výběru investice, která bude mít 

nejpřijatelnější poměr výnosů, likvidity a rizika. [2] 

      

      

  

Opce a termínované kontrakty 
  

  

Akcie a podnikové projekty 
 

 
 

  

Směnky                                 Finanční spoluúčast     
 

  

Zástavní listy          Pojistky a renty  
 

 

Zúročené 

peněžní 
Depozitní Pokladniční  Státní a  

 

 

vklady se státní certifikáty poukázky komunální 
 

 

garancí     obligace 
 

  Nemovitosti Drahé kovy Starožitnosti Sbírky   

      Obrázek 3 – Bezpečnostní pyramida [2] 

 

2.3    Dělení investic 

Finanční prostředky můžou být do projektu investovány ze soukromého nebo veřejného 

sektoru. Z tohoto hlediska lze investice rozdělit na soukromé a veřejné. [3] 

 

2.3.1 Soukromé investice 

Investiční rozhodování je jedním z nejvýznamnějších druhů firemního rozhodování.  

Zabývá se rozhodováním o přijetí či zamítnutí jednotlivých investičních projektů firmy. 

Představuje významný nástroj a prostředek, který může napomoci k růstu hodnoty 

firmy. [1] 

Investiční rozhodování, které vychází z firemní strategie a přispívá k její realizaci se 

nazývá rozhodování strategického charakteru. Určuje tedy základní cíle a prostředky 
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k jejich dosažení. Nejvýznamnější z těchto cílů jsou cíle finanční, především dosažení 

určité míry zisku, rentability vynaloženého kapitálu a dosahování růstu hodnoty firmy. 

[1]  

Pro splnění očekávaných cílů projektu, je třeba si stanovit dobrou strategii, která by 

měla pomoci přinést zisk v podnikatelském záměru, u neziskových projektů určitou 

míru užitku. Prostor investičního záměru tvoří pět klíčových faktorů, které tvoří: 

elasticita poptávky po výrobcích firmy, alternativa získání výrobních vstupů, šance 

vstupu dalšího projektu do oboru, nahrazení předpokládané výroby za jiný produkt a 

konkurence na trhu. [2] 

Pro dosažení cílů je nutné stanovit si určitá pravidla. Cílem každého investičního 

rozhodnutí je maximalizace aktiv podnikatelského subjektu s porovnáním nákladů na 

kapitál potřebných pro uskutečnění projektu. Proto posuzujeme pro každý investiční 

záměr ekonomickou efektivnost a finanční proveditelnost. [2] 

 

Investiční rozhodnutí              Provozní  

 (příjmy, zisky, atd.)   peněžní tok 

Ekonomická           Maximalizace 

strategie           hodnoty 

            podnikatelského 

            subjektu 

 Finanční rozhodnutí   Náklady 

    (kapitálová struktura)  na kapitál 

 

Obrázek 4 – Schéma ekonomické strategie vytváření investičních projektů [2] 

 

2.3.2 Typy investičních strategií 

Maximalizace ročních výnosů. Investor se nezajímá o růst ceny investice, ale o co 

nejvyšší roční výnosy. Tento typ strategie se doporučuje uplatňovat při nižším stupni 

inflace, roční výnosy se díky tomu příliš neznehodnocují a investice si udržuje svou 

reálnou hodnotu.  

Růst ceny investice. Investor dává přednost projektům, u kterých se předpokládá 

největší růst hodnoty původního investičního nákladu. Běžný roční výnos je zde 
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vedlejší. Tento typ strategie se doporučuje uplatňovat při vyšším stupni inflace, protože 

budoucí hodnota majetku rychle roste, přičemž znehodnocuje běžné roční výnosy. 

Růst ceny investice spojená s maximálními ročními výsledky.  Investor posuzuje 

projekty z hlediska běžných ročních výnosů i růstu ceny investice současně. Tyto 

projekty jsou nejideálnější, ale v praxi se příliš nevyskytují. 

Agresivní strategie investic.  Investor preferuje projekty směřované do zahraničí, do 

oblastí neprozkoumaných trhem apod., i přes vysoký stupeň rizika. Riziko může být 

kompenzováno vznikem vysokých výnosů. 

Konzervativní strategie. Investor vkládá peníze do státních cenných papírů, fondů 

peněžního trhu apod. Investuje především do projektů bezrizikových nebo s nízkým 

stupněm rizika, které ale přinášejí nízký výnos. [3] 

 

2.3.3 Veřejné investice 

Pod pojmem veřejné investice, si lze představit investice do veřejné správy, dopravní 

infrastruktury, blahobytu občanů apod. Jedná se o prostředky vynaložené státem nebo 

územní samosprávou v rámci veřejného sektoru, které neprochází trhem a nedochází u 

nich k tzv. tržnímu selhání. Hovoříme o nich jako o veřejných statcích, které můžeme 

rozdělit na čisté a smíšené. [4] 

Čisté veřejné statky jsou poskytovány všem občanům a jejich spotřeba je automatická. 

Je pro ně charakteristická neodmítnutelnost spotřeby, nevyloučitelnost spotřeby a 

nerivalitnost mezi jednotlivými uživateli veřejného statku. To znamená, že nelze 

zabránit spotřebovávat tyto statky, které jsou poskytnuty bez okamžitého nároku na ně a 

jsou poskytovány bez podmínek užití.  Podíl jednotlivce na spotřebě nelze 

kvantifikovat, jelikož všichni na něj mají stejný nárok a nelze tuto spotřebu ocenit 

cenou. Jedná se např. o služby policie, hasičů, veřejné osvětlení, obrany apod. [4] 

Oproti tomu u smíšených veřejných statků lze určit podíl jednotlivce na spotřebě a 

z této spotřeby stanovit uživatelský poplatek jako modifikovanou cenu za jednotku 

spotřeby veřejného statku, jelikož tyto statky neprocházejí trhem. Kvalita smíšeného 

veřejného statku není dělitelná mezi jednotlivce a spotřebu smíšeného veřejného statku 

lze určit jako fakultativní, tzn. že jednotlivec sám určuje, zda tento statek bude užívat 

nebo je přikázán zákonem. Jedná se např. o vzdělání, veřejnou hromadnou dopravu, 

zdravotnické služby apod. [4] 
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3       VEŘEJNÝ SEKTOR A VEŘEJNÁ SPRÁVA 

Veřejný a soukromý sektor jsou vzájemně prospěšným soužitím v tzv. smíšené 

ekonomice.  Sektory se vzájemně doplňují a při selhání soukromého sektoru, který je 

ziskový nastupuje sektor veřejný, který je neziskový. [4] 

Veřejný sektor je významnou částí národního hospodářství. Zabezpečuje veřejné statky 

pro obyvatelstvo na neziskovém principu. Finanční prostředky čerpá z rozpočtové 

soustavy, zejména z prostředků veřejného rozpočtu. Úkolem veřejného sektoru je 

odstraňovat a napravovat důsledky tržního selhání. Veřejný sektor je řízen veřejnou 

správou, která je z ekonomického hlediska resortem veřejného sektoru a podléhá 

veřejné kontrole ze strany příslušných kontrolních orgánů a ze strany občanů tzv. 

občanské kontrole. [4] 

 

Veřejnému sektoru se přisuzují tři základní funkce: ekonomická, sociální a politická. 

Za ekonomickou funkci veřejného sektoru považujeme zabezpečování veřejných statků, 

případně odstraňování následků, z důvodu selhání trhu. Veřejný sektor má vliv na 

celkovou míru nezaměstnanosti, díky vytváření pracovních příležitostí. Sociální funkcí 

veřejného sektoru se rozumí prospěšnost výsledků veřejného sektoru, zejména služeb 

pro sociálně slabší vrstvy obyvatel v oblasti sociální péče. Veřejný sektor se snaží 

vytvářet pro své občany lepší sociální vazby. Politickou funkci veřejného sektoru 

využíváme pro politické klání, v procesu veřejné volby. [4] 

K nejdůležitějším činnostem veřejného sektoru patří zajistit potřebné veřejné statky a 

efektivně rozdělovat finanční prostředky soustředěné v rozpočtové soustavě pomocí 

přerozdělovacích procesů. Pomáhá vytvářet podmínky pro růst zaměstnanosti, vytváří 

pracovní příležitosti, přispívá k fungování dopravní infrastruktury, k ekonomickému 

růstu apod. Výrazně ovlivňuje podmínky pro zkvalitnění lidského života, poskytnutým 

vzděláním, zlepšováním kvalifikace pracovních sil a umožňuje dosáhnout větší 

spravedlnosti při rozdělování finančních prostředků. [4] 

 

Veřejný sektor se skládá z těchto resortů: 

• justice; 

• policie; 

• školství; 

• věda a výzkum; 
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• armáda; 

• zdravotnictví; 

• kultura a památková péče; 

• sociální bydlení; 

• vodní hospodářství atd. [4] 

 

3.1    Veřejná správa  

„Je zpravidla chápána jako souhrn záměrných činností, které nejsou zákonodárstvím, 

soudnictvím ani vládou, kterými se realizují rozhodnutí volených orgánů, uvádějí se do 

praxe ustanovení zákonů a podzákonných předpisů, zabezpečují se úkoly ve veřejném 

zájmu, a to na úrovni státu i územní samosprávy.“ [4] 

Orgány veřejné správy řídí a organizují veřejný sektor. Veřejná správa plní rozhodnutí 

volených orgánů a zajišťuje soulad praxe s právem. Realizuje zákony, sama se však 

těmito zákony řídí. Vymezuje pravomoci institucím, které řídí činnosti ve veřejné 

správě. Veřejnou správu lze chápat také jako činnost služby pro občany a služby 

veřejnosti. Představuje souhrn různých výkonných orgánů státu – státní správu, územní 

samosprávu nebo místní správu. [4] 

Úkolem veřejné správy je např. evidence obyvatel, podnikatelských subjektů (obchodní 

rejstřík, živnostenský rejstřík), evidenci nemovitostí (katastr nemovitostí) apod. 

Všechny informační registry jsou propojeny. [4] 

Činnosti veřejné správy ovlivňuje moc zákonodárná, která je v rukou parlamentu, moc 

výkonná jejímiž představiteli jsou např. prezident, ústřední vláda a státní zastupitelství a 

moc soudní. Tím pádem činnosti veřejné správy ovlivňují svým rozhodováním volené 

orgány na příslušné úrovni. Na veřejnou správu také spadají činnosti kontrolní, zejména 

v rámci veřejné kontroly. Veřejnou správu potom kontrolují volené orgány např. 

Parlament, vláda, ale i nezávislé soudy. Kontrola může probíhat přímo např. vnitřní 

finanční kontrola a vnitřní audit nebo nepřímo, což zajišťují externí kontrolní orgány.  

[4] 
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Obrázek 5 – Schéma veřejné správy v ČR [4] 

 

3.2    Územní samospráva 

Územní samospráva je považována za formu veřejné moci a veřejné správy. Jedná se o 

právo každého občana na vlastní samosprávu, právo na spravování určitého území, 

menšího, než je stát, na základě působnosti příslušných zákonů. Samosprávou tedy 

rozumíme obstarávání svých záležitostí, což znamená, že tyto záležitosti spravuje někdo 

jiný než stát a my se proto musíme řídit v mezích práva. Územní samospráva vznikala 

přirozeně při osídlování území. Tímto způsobem vznikaly obce a města. V dřívějších 

dobách, po domluvě mezi panovníkem a městy, vznikala územní samospráva uměle a 

tím vznikaly oblasti zahrnující více měst a obcí. Tímto způsobem vznikla územní 

samospráva na našem území. [4] 

V procesu prohlubování demokracie se snažíme posilovat územní samosprávu, zejména 

postavení obcí. Jedním z nejdůležitějších demokratických principů je právo občanů 

podílet se na řízení jejich veřejných záležitostí a budovat tzv. občanskou společnost. 

Tím se každý občan může více podílet na řízení, může více ovlivňovat společenské 
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procesy a kontrolovat kvalitu veřejné správy. Vytváří se tedy částečná decentralizace 

veřejné správy na územní samosprávu, přičemž respektuje princip subsidiarity (tzn. 

přiblížit se občanům). [4] 

Základními územními samosprávnými celky v ČR jsou obce. Vyššími územními 

samosprávnými celky jsou kraje. Tyto celky jsou územním společenstvím občanů, kteří 

mají nárok na samosprávu. Vytvořit nebo zrušit tyto celky smí jen ústavní zákon. [5] 

 

3.3    Obec 

Termín obec je vymezen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

Základním územním samosprávným společenstvím občanů je obec. Ta tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec považujeme za veřejnoprávní 

korporaci. Vystupuje vždy svým jménem, má vlastní majetek a nese plnou odpovědnost 

za své činy. Obec sama pečuje o zájmy svých obyvatel, o všestranný rozvoj svého 

území a chrání veřejný zájem, při plnění úkolů z tohoto vyplývajících. [5] 

 

3.3.1 Orgány obce a jejich činnost 

Zastupitelstvo obce s určitým počtem členů odvíjejícího se podle počtu obyvatel obce 

a velikosti územního obvodu je základním orgánem obce. Mandát člena zastupitelstva 

obce vzniká jeho zvolením. Každý člen zastupitelstva skládá slib, že bude funkci 

vykonávat svědomitě, čestně a v zájmu obce a jejich občanů. Každý zastupitel potom 

pobírá odměnu buď měsíční nebo odměnu při skončení funkčního období, které trvá 4 

roky. [5] Zastupitelstvo volí ze svých členů starostu obce, místostarostu a členy rady 

obce. Ze zákona je jednání zastupitelstva obce veřejné. Řídí se podle zákona o obcích a 

schází se minimálně 4x ročně. [6] 

Tabulka 1 – Počet členů zastupitelstva obce 

Počet obyvatel obce Počet členů zastupitelstva 

do 500  5 – 15 

500 – 3 000  7 - 15 

3 000 – 10 000 11 - 25 

10 000 – 50 000 15 – 35 

35 
50 000 – 150 000 25 – 45 

nad 150 000 35 - 55 

                                                                    Zdroj: Vlastní zpracování dle [5] 
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Pravomoc zastupitelstva obce, dle zákona o obcích: 

• schvaluje program rozvoje obce; 

• schvaluje rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou 

k rozvahovému dni; 

• zřizuje trvalé a dočasné peněžní fondy obce; 

• vydává obecně závazné vyhlášky obce; 

• rozhoduje o vyhlášení místního referenda; 

• navrhuje změny katastrálního území uvnitř obce, schvaluje dohody o změně 

hranic obce; 

• zřizuje a ruší obecní policii; 

• zastavení nemovitých věcí; 

• vydání komunálních dluhopisů; 

• rozhoduje o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce [5] 

 

Rada obce je v oblasti samostatné působnosti výkonným orgánem obce. Za své činnosti 

odpovídá zastupitelstvu obce. V některých obcích, kde zastupitelstvo má méně než 15 

členů se rada obce nevolí, v takovém případě vykonává její pravomoc starosta obce. 

Radu obce tvoří starosta, místostarosta, a další členové, kteří se volí samostatně z řad 

zastupitelů obce. Počet členů rady obce musí být vždy lichý. Tvoří ji nejméně 5 a 

nejvýše 11 členů, zároveň nesmí tento počet přesáhnout jednu třetinu počtu členů 

zastupitelstva obce. Dojde-li v průběhu funkčního období k poklesu členů rady obce 

pod hranici 5 členů, přechází pravomoc na zastupitelstvo obce, které může rozhodování 

o záležitostech přenechat starostovi obce. Schůze rady obce jsou neveřejné a probíhají 

dle potřeby nepravidelně. Na schůzi se pořizuje zápis, který podepisuje starosta obce 

spolu s místostarostou. Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční 

většina všech členů, ale k platnému usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů 

všech jejích členů. [5] 

Pravomoc rady obce, dle zákona o obcích: 

• připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce; 

• vydává nařízení obce; 

• projednává a řeší návrhy a připomínky předložené členy zastupitelstva obce 

nebo komise rady obce; 

• stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních 

složkách obce; 
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• stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností; 

• schvaluje organizační řád obecního úřadu; 

• schvaluje účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou 

k rozvahovému dni apod. [5] 

 

Starosta je pověřená osoba, která zastupuje obec navenek. Nejdříve je zvoleno 

zastupitelstvo, které volí starostu ze svých řad. Starosta spolu s místostarostou 

odpovídají za vykonávání své funkce zastupitelstvu obce. Starosta uzavírá a ukončuje 

pracovní poměry se zaměstnanci obce, stanovuje jim platovou třídu, odpovídá za 

přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, má povinnost informovat 

veřejnost o činnostech obce. Zasedání zastupitelstva a rady obce svolává starosta. 

Starosta jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu nebo sám zabezpečuje jeho 

výkon, pokud není tajemníka v obci zapotřebí. Ve své funkci má vždy zástupce, který je 

volen spolu s ním jako místostarosta. Společně podepisují právní předpisy obce. [5] 

 

Obecní úřad je tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem obecního úřadu a všemi 

zaměstnanci obce. V jeho čele stojí vždy starosta. Obecní úřad může být rozdělen na 

jednotlivé odbory a oddělení podle jejich působnosti. [5] 

Obecní úřad můžeme rozdělit dle:  

a) Samostatné působnosti – kde obecní úřad plní úkoly zadané radou obce nebo 

zastupitelstvem, je nápomocný výborům a komisím v provádění jejich 

činnosti atd.  

b) „Vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou 

věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce.“ [5] 

Obecní úřad může kromě starosty řídit i tajemník obecního úřadu, pokud je tato funkce 

zřízena. Tato funkce se většinou zřizuje u obcí s rozšířenou působností. Tajemník řídí 

veškerou administrativu obce, kontroluje a řídí zaměstnance obecního úřadu, uzavírá a 

ukončuje pracovní poměry se zaměstnanci obecního úřadu a stanovuje jejich finanční 

ohodnocení podle platných předpisů a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele. 

[6] 
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3.3.2 Působnost obce  

Správa obce se skládá ze dvou nosných pilířů, kterými jsou: samostatná působnost obce 

a přenesená působnost obce. [7] 

Obce se samostatnou působností. V tomto případě si obec sama spravuje záležitosti, 

které jsou v zájmu obce nebo občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo 

se nejedná o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost výkonu státní správy, 

která je svěřená zvláštním zákonem správním úřadům. Bez ohledu na počet obyvatel 

obce nebo na její ekonomickou sílu je rozsah samostatné působnosti pro všechny obce 

v zásadě stejný. V rámci samostatné působnosti jsou si všechny obce rovny, stejně tak 

kraj není v samostatné působnosti nadřazen vůči obcím. [7] 

Podle zákona o obcích do samostatné působnosti patří: 

• hospodaření obce; 

• peněžní fondy obce; 

• rozpočet a závěrečný účet obce; 

• obecní policie; 

• program rozvoje územního obvodu obce; 

• územní plán a regulační plán obce a vyhlašování jejich závazné části obecně 

závaznou vyhláškou; 

• spolupráce s jinými obcemi atd. [6] 

 

Na základě zvláštních zákonů patří také do samostatné působnosti obce: 

• místní poplatky; 

• zřizování zdravotnických zařízení a ochrana veřejného zdraví; 

• zřizování jednotky dobrovolných hasičů; 

• zřizování a správa předškolních zařízení, základních škol, základních 

uměleckých škol apod.; 

• ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. [6] 

 

Obce s přenesenou působností vykonávají státní správu příslušným orgánem obce, 

zpravidla obecním úřadem. V tomto případě se jedná o to, že stát zákonem přenesl na 

obce povinnost zabezpečit plnění určitých úkolů, které svým charakterem jinak náležejí 

státu. Na výkon těchto úkolů jako je např. evidence obyvatel, působnost stavebního 

nebo matričního úřadu atd. dostávají obce finanční kompenzace ze státního rozpočtu. 
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Při výkonu přenesené působnosti obce už neplatí, že jsou si všechny obce rovny. Jsou 

zde typické hierarchické vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými orgány a 

obce se na základě výkonu státní správy rozdělují do třech stupňů. [7] 

Tabulka 2 – Stupňování obcí z hlediska přenesené působnosti 

typ obce úroveň přenesené působnosti Počet v ČR 

I. typu obce se základním rozsahem  6 254 

II. typu obce s pověřeným obecním úřadem    388 

III. typu obce s rozšířenou působností    205 

                                                                                         Zdroj: vlastní zpracování dle [8] 

V rámci výkonu přenesené působnosti se podle zákona o obcích se jedná o tyto činnosti: 

• vydávání nařízení obce; 

• určování místních a účelových komunikací; 

• projednávání přestupků; 

• spravují drobné vodní toky a jsou pro to vodoprávním úřadem atd. [6] 

 

Obce s pověřeným obecním úřadem jsou oprávněny: 

• rozhodují o poskytování peněžité a věcné dávky nebo půjčky; 

• rozhodovat v prvním stupni ve správním řízení o právech, právem chráněných 

zájmech a povinnostech osob; 

• jsou orgánem ochrany přírody, jsou orgánem ochrany zemědělského půdního 

fondu; 

• zajišťují volby do Parlamentu ČR, do zastupitelstev krajů a obcí a do 

Evropského parlamentu atd. [6] 

 

U obcí s rozšířenou působností se v přenesené působnosti jedná o tyto kompetence: 

• evidence obyvatel, vedení registru obyvatel; 

• vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů; 

• vydávání řidičských průkazů; 

• živnostenský úřad; 

• dávky a sociální služby; 

• péče o staré a zdravotně postižené; 

• doprava a silniční hospodářství pro silnice II. a III. třídy apod.  [6] 
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4      FINANCOVÁNÍ 

Při tvorbě investičního záměru je důležité zvolit vhodné zdroje financování, což není 

jednoduchou záležitostí. Musíme brát v úvahu, že každý finanční zdroj s sebou nese 

určité náklady, které ovlivňují rentabilitu projektu. Finanční zdroje investičních projektů 

můžeme rozdělit z pohledu tvorby na vlastní a cizí. [2] 

 

4.1    Rozpočtová soustava 

Rozpočtovou soustavou lze chápat jako soustavu veřejných rozpočtů a institucí, které 

zabezpečují tvorbu, rozdělování a užití jednotlivých okruhů finančních prostředků 

v rámci této soustavy. Soustavu veřejných rozpočtů můžeme v ČR rozdělit na rozpočty 

centrální vlády a rozpočty místní. Z ekonomického hlediska lze veřejné rozpočty 

definovat třemi hlavními funkcemi: alokační, stabilizační a redistribuční. [9]   

Stabilizační funkci plní primárně státní rozpočet a spočívá v ovlivňování základních 

ekonomických veličin (např. zaměstnanost, inflace) aktivní fiskální politikou státu. [9]   

Redistribuční funkci plní opět státní rozpočet a jedná se o přerozdělování částí příjmů 

státního rozpočtu do jednotlivých ekonomických subjektů. [9]   

Alokační funkce je nejstarší funkcí veřejného rozpočtu. [9] V tomto případě stát 

umisťuje finanční zdroje do produkce různých veřejných statků. [10] 

 

Rozpočtová soustava se skládá z: 

1) veřejných rozpočtů, které zahrnují: 

• státní rozpočet; 

• rozpočty krajů; 

• rozpočty měst a obcí 

 

2) Státních fondů 

• fond národního majetku; 

• fond životního prostředí; 

• fond dopravní infrastruktury atd., viz obrázek níže [10] 
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Obrázek 6 – Rozpočtová soustava ČR [9] 

 

4.1.1 Členění veřejného rozpočtu 

Státní rozpočet představuje centralizovaný fond peněžních prostředků na principu 

nenávratnosti a neekvivalentního způsobu rozdělování. Z pohledu účetního je státní 

rozpočet bilancí mezi příjmy a výdaji státu. Tvoří finanční plán na rozpočtové období 

zahrnující tzv. rozpočtovou závěrku, která vyjadřuje bilanci mezi příjmy a výdaji státu. 

[9]  

Na základě požadavků jednotlivých ministrů ve vládě sestavuje návrh státního rozpočtu 

Ministerstvo financí. Tento návrh se sestavuje ve druhé polovině předcházejícího roku, 

v době, kdy se rozpočet schvaluje. Tento návrh musí schválit vláda a následně ho 

ministr financí předloží poslanecké sněmovně, kde se postupně čtou všechny kapitoly a 

poslanci mají možnost se ke státnímu rozpočtu vyjádřit. Pokud je rozpočet schválen, 
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vydá se jako zákon ve sbírce zákonů ČR. Pokud nastane situace, že se rozpočet 

neschválí, vzniká doba tzv. rozpočtového provizoria, kdy se řídíme dle rozpočtu z roku 

přecházejícího. [10] 

 

Příjmy státního rozpočtu: 

• daně; 

• sociální a zdravotní pojištění; 

• dálniční známky, mýtné; 

• výnosy z majetkových účastí státu; 

• peněžní dary poskytnuté organizačním složkám státu použité v běžném 

rozpočtovém roce; 

• správní a soudní poplatky apod. [11] 

 

Výdaje státního rozpočtu: 

• dávky důchodového pojištění, nemocenského pojištění, sociální dávky; 

• zdravotnictví, sociální zabezpečení; 

• školství; 

• investice do infrastruktury; 

• státní zakázky; 

• dotace místním fondům; 

• státní správa apod. [11] 

 

Místní rozpočty zahrnují rozpočty všech nižších vládních úrovní tzv. municipalit což 

jsou města a obce a ostatních subnárodních vládních úrovní (regiony, okresy, kraje). 

Stejně jako státní rozpočet je tvořen příjmy a výdaji. Místní rozpočet můžeme rozdělit 

na běžný a kapitálový rozpočet. V běžném rozpočtu jsou uvedeny příjmy a výdaje, které 

se vztahují k danému fiskálnímu roku. „Kapitálový rozpočet obsahuje příjmy a výdaje, 

jejichž splatnost je delší než jeden fiskální rok.“ [9] 
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4.2    Rozpočet obce 

Rozpočet obce lze chápat jako decentralizovaný peněžní fond, ve kterém se 

shromažďují různé druhy veřejných příjmů, které lze použít především na financování 

veřejných statků zajišťovaných prostřednictvím municipálního veřejného sektoru. Stále 

častěji do něj vstupují i zakázky u soukromého sektoru. Stejně jako veřejné rozpočty je i 

rozpočet obce vytvářen, rozdělován a používán s využitím nenávratného, 

neekvivalentního a nedobrovolného způsobu financování, což je charakteristické pro 

všechny veřejné rozpočty. Jedná se o tzv. finanční plán, který si obec sestavuje a 

následně podle něj hospodaří v příslušném rozpočtovém období. [12] 

 

4.2.1 Struktura obecního rozpočtu 

Obecní rozpočet lze rozdělit na rozpočet běžný a kapitálový. Obec volí strukturu 

rozpočtu tak, aby mohla lépe analyzovat daňové i nedaňové příjmy, zvolit způsob 

financování investic a vybrat přijatelný způsob dluhové služby. [12] 

 

Běžný rozpočet     Kapitálový rozpočet 

P      V                                      P V 

schodek     přebytek                    přebytek     schodek 

 

 

Obrázek 7 – Vztah mezi běžným a kapitálovým rozpočtem [12] 

 

Běžný rozpočet je sestavován na jedno rozpočtové období, které je shodné 

s kalendářním rokem. Sestavuje se jako vyrovnaný a je bilancí běžných příjmů a 

běžných výdajů. Z hlediska výše příjmů a výdajů, se rozpočet rozlišuje na přebytkový a 

schodkový. Jsou-li běžné příjmy větší než běžné výdaje, jedná se o přebytkový 

rozpočet. V opačném případě, kdy jsou běžné výdaje větší než běžní příjmy, hovoříme o 

rozpočtu schodkovém. [12] 
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                               Tabulka 3 – Struktura běžného rozpočtu 

                              Běžný rozpočet 
 

Běžné příjmy: Běžné výdaje: 

Daňové: Neinvestiční: 

-sdílené daně -mzdy a platy 

-svěřené daně -nájemné 

-místní poplatky -povinné pojistné za zaměstnance 

Nedaňové: -energie 

-poplatky za služby -sociální dávky 

-místní správní poplatky 

-příjmy z pronájmu majetku 
-úroky 

-ostatní -dotace jiným subjektům 

  Transfery: 

-dotace neúčelové 

-dotace účelové 

 

-přijaté sdružené neinvestiční          

 finanční prostředky                        

                                          Zdroj: Vlastní zpracování dle [12] 

 

Kapitálový rozpočet je představován obdobně jako běžný rozpočet bilancí mezi příjmy 

a výdaji, avšak s rozdílem delšího časového období, než je jeden rok. Mezi příjmy do 

kapitálového rozpočtu lze zařadit prodej nemovitého i movitého majetku, prodej akcií a 

majetkových podílů, kapitálové transfery, přijaté dotaze se státních a místních rozpočtů 

apod. Kapitálové výdaje jsou tvořeny např. nákupem cenných papírů, prodejem 

hmotného i nehmotného majetku nebo poskytnutými dotacemi různým subjektům. 

Podrobnější strukturu znázorňuje tabulka 4. [12] 

                       Tabulka 4 – Struktura kapitálového rozpočtu 

Kapitálový rozpočet 

Kapitálové příjmy: Kapitálové výdaje: 

-z prodeje nemovitého a 

movitého majetku 

-z prodeje akcií a majetkových 

podílů 

-kapitálové transfery 

-přijaté úvěry 

-přijaté splátky půjček 

-na hmotný a nehmotný majetek 

-nákup cenných papírů 

-splátky úvěrů 

-kapitálové poskytnuté dotace 

-investiční půjčky poskytnuté 

různým subjektům 

                                                                 Zdroj: Vlastní zpracování dle [12] 
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4.2.2 Příjmy a výdaje obecního rozpočtu 

Obecně lze příjmy obecního rozpočtu rozdělit na: 

1) daňové příjmy, které jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů obce; 

2) nedaňové příjmy; 

3) kapitálové příjmy; 

4) přijaté dotace. [13] 

 

Příjmy rozpočtu obce tvoří zejména: 

• příjmy z vlastního majetku a majetkových práv; 

• příjmy z výsledků vlastní činnost; 

• příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je 

obec pověřena podle zvláštních zákonů; 

• příjmy z místních poplatků; 

• dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů; 

• dotace z rozpočtu kraje; 

• přijaté peněžité dary a příspěvky apod. [14] 

 

Výdaje rozpočtu obce lze rozdělit na:  

1) běžné výdaje; 

2) kapitálové výdaje; 

3) ostatní výdaje. [12] 

 

Z rozpočtu obce jsou hrazeny zejména závazky vyplývající z plnění povinností zákonů. 

Obce se samostatnou působností hradí výdaje na vlastní činnost obce, což jsou zejména 

výdaje spojené s péčí o vlastní majetek. Obec je povinna hradit ze svého rozpočtu i 

splátky přijatých půjček, úvěrů a nenávratných výpomocí. [13] 

Výdaje rozpočtu obce tvoří zejména: 

• výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem; 

• závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo dalšími subjekty; 

• závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím 

hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim 

přistoupila; 

• výdaje na podporu subjektů provádějící veřejně prospěšné činnosti; 
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• výdaje na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec; 

• úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů;  

• výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících 

jejich vlastníkům; [14] 

• dotace podnikatelským subjektům; 

• transfery obyvatelstvu (zaměstnanost, státní vyrovnávací příspěvek, dávky státní 

sociální podpory) apod. [12]  

 

4.2.3 Rozpočtový proces na úrovni obce 

Rozpočtový proces představuje činnost volených i výkonných orgánů obce, spojenou se 

sestavením návrhu rozpočtu, schválením a realizací rozpočtu během rozpočtového 

období a následnou kontrolou plnění. Během rozpočtového procesu musí obec 

dodržovat obecně platné rozpočtové zásady, které jsou: 

• každoroční sestavování a schvalování rozpočtu obce; 

• reálnost a pravdivost rozpočtu; 

• úplnost a jednotnost rozpočtu; 

• dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu obce, sloužící jako základ úspěšného 

dlouhodobého hospodaření obce; 

• publicita, která slouží k informovanosti občanů o hospodaření obce. [12] 

 

Rozpočtový proces lze rozdělit na jednotlivé etapy, kterými se musí všechny obce řídit: 

1) Návrh rozpočtu obce, který v ČR sestavuje obvykle finanční odbor obecního 

úřadu. Příjmy a výdaje by měly být v této etapě nastaveny tak, aby byly 

splnitelné. 

2) Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce rozpočtovou a kontrolní komisí. 

Je schvalována celková výše rozpočtu a struktura příjmů a výdajů. Rozpočet 

obce musí být schválen před začátkem rozpočtového období, jinak obec 

hospodaří dle tzv. rozpočtového provizoria, což představuje skutečnosti stejného 

období v předchozím rozpočtovém období. 

3) Plnění rozpočtu obce během rozpočtového období, za které jsou odpovědny 

výkonné orgány obce. Jsou pravidelně kontrolovány stavy na účtech rozpočtu u 

peněžního ústavu, analyzují se příčiny neplnění rozpočtu a hledají se vhodná 

řešení k odstranění negativních vlivů na hospodaření obce. 
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4) Přehled o skutečném vývoji plnění rozpočtu obce po skončení rozpočtového 

období. Je sestavován finančním odborem v uplynulém rozpočtovém období a 

nazývá se závěrečný účet obce, který následně projednává a schvaluje obecní 

zastupitelstvo a kontrolní komise. [12] 

 

Obec je povinna zveřejnit návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede 

dnem jeho projednávání a zasedání zastupitelstva na své úřední desce a na portálu 

umožňující dálkový přístup. Občané mohou své připomínky uplatnit buď písemně 

ve stanovené lhůtě při zveřejnění rozpočtu, nebo ústně při zasedání zastupitelstva, 

které rozpočet projednává. V následujícím obrázku jsou chronologicky propojeny 

jednotlivé etapy rozpočtového procesu. [14] 

 

Návrh rozpočtu   Finanční odbor 

 

Projednání    Obecní rada 

     Finanční komise 

Schvalování rozpočtu   Obecní zastupitelstvo 

     

     Zveřejnění 

Plnění      Kontrola  Obecní rada 

     Finanční komise 

     Obecní zastupitelstvo 

     Veřejná schůze občanů 

Závěrečný účet obce   Finanční odbor 

     Obecní zastupitelstvo 

     Krajský úřad 

 

Obrázek 8 – Rozpočtový proces obce 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [12] 
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4.3    Cizí zdroje financování 

Hospodaření obce se může dostat do situace, kdy nebude disponovat dostatečnými 

finančními prostředky na krytí svých potřeb. Jedná se o krátkodobý nedostatek vlastních 

finančních prostředků, popřípadě o dlouhodobý nedostatek. Zapůjčené peněžní 

prostředky lze rozdělit na návratné a nenávratné zdroje financování. [12] 

 

4.3.1 Návratné zdroje financování 

Tyto zdroje financování jsou v rozpočtu obce dočasné a obec je musí dříve či později 

splatit. Jedná se o splátky jistin spolu s úroky. Obec hospodaří po nějakou dobu na dluh. 

Mezi návratné zdroje financování lze zařadit úvěry, emise cenných papírů, směnky, 

leasing, výpomoc ze státních fondů v ČR apod. [12] 

 

Bankovní úvěr poskytují obcím peněžní ústavy. V ČR využívají obce krátkodobé, 

střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry. Dále překlenovací úvěr, který mohou obce 

využít i několikrát během rozpočtového období a kontokorentní úvěr, který mohou 

čerpat jen po jedno rozpočtové období. Každý bankovní úvěr musí být nejdříve 

schválen zastupitelstvem obce. Obce lze zařadit mezi méně rizikové klienty peněžních 

ústavů, ale za poskytnutý úvěr se obec musí zaručit, např. svým majetkem. Peněžní 

ústavy provádí důkladnou expertizu finančních možností obce, kde hodnotí rizika a 

způsob zajištění návratnosti úvěru. [12] 

 

Leasing znamená pronájem hmotných i nehmotných věcí a práv, kdy umožnuje 

pronajímatel nájemci používat danou věc za úplatu či jiné peněžní plnění. Pronajatý 

majetek zůstává po celou dobu pronájmu ve vlastnictví leasingové společnosti, nájemce 

se stává majitelem až po splacení celé částky leasingu. Leasing lze rozlišit na operativní 

leasing a finanční leasing. U finančního leasingu dochází po skončení doby pronájmu 

k odkupu věci nájemcem, přičemž veškeré opravy a údržby platí po dobu pronájmu 

nájemce. Operativní leasing se sjednává na kratší dobu a veškeré náklady spojené 

s opravou a údržbou hradí pronajímatel. Po skončení nájemní doby dochází k vrácení 

pronajatého majetku leasingové společnosti. [15] 
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4.3.2 Nenávratné zdroje financování 

Dotace  

Dotace jsou v ČR vypláceny ze státního rozpočtu, státních účelových fondů apod.  

Poskytovány jsou běžné a kapitálové dotace. Běžné dotace jsou účelové, např. domy 

s pečovatelskou službou nebo dopravní obslužnost. Kapitálové dotace jsou poskytovány 

na financování konkrétní investice. [9] 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 – Členění dotací [9] 

 

Při poskytování dotace je třeba respektovat spravedlnost a slušnost v procesu 

přerozdělování. Ve vyspělých zemích jsou dotace poskytovány na základě uzákoněných 

kritérií rozdělování. Jednotlivá kritéria mají různou váhu, mohou tedy objektivněji 

posoudit zvláštnosti potřeb jednotlivých obcí a spravedlivě rozdělit veřejné příjmy 

určené pro přerozdělování. [12] 

Kritéria rozdělování mohou být např.: 

• počet obyvatel lokality; 

• rozloha obce; 

• průměrná výška budov; 

• zadluženost; 

• délka silniční sítě apod. [12] 

 

   Dotace 

Účelové 

Poskytnuty na přesně 

vymezený účel 

Neúčelové 

Poskytnuty bez 

specifického účelu 

Účelové dotace se 

spoluúčastí 

Procento z cílové částky 

Účelové dotace 

otevřené 

Neexistuje horní limit 

 

Účelové dotace bez 

spoluúčasti 

Celá částka hrazena dotací 

Účelové dotace 

uzavřené 

Existuje horní limit 
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Fondy EU 

Prostřednictvím těchto fondů se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování 

ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy. Jsou hlavním nástrojem 

realizace evropské politiky a sociální soudržnosti.  EU realizuje své cíle prostřednictvím 

sedmiletých cyklů, které se nazývají programové období. Pro členské země jsou v rámci 

cyklů zpracovány operační programy. ČR je aktivním účastníkem těchto programů: 

• Programové období 2000-2006 – zkráceno kvůli připojení ČR k EU; 

• Programové období 2007-2016; 

• Programové období 2014-2020. [16] 

Mezi strukturální a investiční fondy lze zařadit Evropský fond pro regionální rozvoj, 

který se zaměřuje na modernizaci a posilování hospodářství, podporuje investiční 

projekty jako např. výstavba železnic, budování stokových systémů, rozvoj a obnova 

sportovních areálů apod. Dále Evropský sociální fond, který podporuje aktivity 

v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů a podporuje neinvestiční projekty 

jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, tvoří inovativní vzdělávací programy a 

speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a etnické skupiny. 

Patří sem také fond soudržnosti, který podporuje rozvoj chudších států a jsou z něj 

podporovány investiční projekty, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, jehož 

prostředky slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, a jako 

poslední Evropský námořní a rybářsky fond. [16] 

 

Dar 

Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo jej převádí do vlastnictví 

obdarovaného na základě darovací smlouvy. „Při darování věci zapsané do veřejného 

seznamu vyžaduje smlouva písemnou formu. Kdo druhému dar slíbí, není zavázán 

darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně 

vynaložené v očekávání daru.“ [17] 
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5   PŘÍPADOVÁ STUDIE - DOBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍHO   

AREÁLU HOSTĚNICE 

V rámci své bakalářské práce se budu zabývat analýzou financování investičního 

záměru v obci Hostěnice a návrhem dalších možných alternativ financování. Jedná se o 

dobudování sportovního areálu, u již existujícího víceúčelového hřiště v lokalitě 

Pastviska. 

 

5.1    Charakteristika obce 

Obec Hostěnice se nachází v Jihomoravském kraji, leží 15 km severozápadně od Brna a 

je součástí DSO Mikroregion Roketnice, DSO Šlapanicko a DSO Spolek pro rozvoj 

venkova Moravský kras. První písemná zmínka o Hostěnicích pochází z roku 1317, kdy 

patřily markraběti Janovi. Katastrální území obce má rozlohu necelých 2000 ha 

s maximální nadmořskou výškou 530 m.n.m. V katastru obce převažuje les, který má 

rozlohu přibližně 1732 ha. Hostěnice se nachází v CHKO Moravský kras a disponují 

spoustou přírodních krás. [18] 

Obec má v současné době okolo 735 obyvatel. Jedná se o obec I. typu se základním 

rozsahem. Zastupitelstvo obce má 7 členů. Obec má vlastní ČOV a 4 vodní vrty, pro 

zásobování obce pitnou vodou. [18] 

Občanská vybavenost  

V prostorech obecního úřadu se nachází nejen kanceláře, ale i místní knihovna a 

hasičská zbrojnice. V Hostěnicích je dostupná mateřská škola, dětské hřiště, tělocvična, 

víceúčelové hřiště a obchod s potravinami. Obec má vlastní výjezdovou jednotku 

dobrovolných hasičů. Každoročně jsou pořádány krojované hody, které jsou chloubou 

obce a mnoho dalších kulturních akcí. V obci funguje několik spolků a sdružení např. 

SDH Hostěnice, Spirála Hostěnice, která se věnuje činnostem s dětmi, Klub seniorů 

nebo spolek SPsH, který se ujal sportovních aktivit. Z hlediska občanské vybavenosti je 

obec vázána na sousedící Pozořice a Mokrou-Horákov, kam obyvatelé dojíždí 

k lékařům, na poštu, do kostela nebo do základních škol. [18] 

Vybrané investice z minulých let  

V obci Hostěnice proběhlo v posledních letech několik rozsáhlých projektů, které byly 

financovány z různých finančních zdrojů a za podpory JMK.  

V roce 2014 proběhlo zateplení obecního úřadu a modernizace hasičské zbrojnice. 

Celkové náklady činily 1 388 580 Kč a byly hrazeny z obecního rozpočtu. Dále 
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proběhla oprava mateřské školy. V rámci tohoto projektu byla opravena fasáda školy a 

vybudovaná nová střecha. Celkové náklady na projekt činily 4 663 612,4 Kč, přičemž 

200 000 Kč bylo hrazeno z dotace JMK, 1 000 000 Kč poskytl darem Českomoravský 

cement, a.s., který se aktivně podílí na financování projektů v obci a ostatní náklady 

byly hrazeny z obecního rozpočtu. 

V roce 2015 proběhla výstavba nových vodních vrtů a jejich propojení s vodovodním 

řadem, protože se obec neustále potýká s nedostatkem vody. Celkové náklady činily 

1 127 109 Kč. Na tento projekt byla poskytnuta dotace ze strukturálního fondu EU 

ERDF ve výši 346 389,3 Kč. Zbylá částka 780 719,7 Kč byla hrazena z rozpočtu obce a 

z dotace SFŽP. 

 

5.2    Základní informace o projektu  

V současné době poskytuje obec Hostěnice možnosti ke sportovnímu vyžití v omezené 

míře. Toto omezení je způsobeno nedokončeným sportovním areálem umístěným 

v lokalitě Pastviska. Obec disponuje pouze jedním víceúčelovým hřištěm, které slouží 

k letním i zimním aktivitám a je určeno pro organizované skupiny, ale i pro širokou 

veřejnost. Celý tento sportovní areál se nachází v CHKO Moravský kras a je startovním 

bodem k výletům za přírodou. Vedle areálu se nachází dětské hřiště a je zde 

provozováno rychlé občerstvení ve vlastnictví soukromého podnikatele.  

 

Obrázek 10 –Stav sportovního areálu v roce 2015 
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5.2.1 Popis projektu 

Dobudování sportovního areálu bude mít kladný dopad na zdraví a zdravý životní styl 

dětí, mládeže a všech sportovních nadšenců v obci. Výstavba nenaruší životní prostředí 

a bude respektovat všechny platné normy a stanoviska dotčených orgánů.  

Od počátku záměru realizace vybudovat tento sportovní areál, který vznikl již v roce 

2001, stoupl počet obyvatel v obci o 35 %.  Udržitelnost projektu je zajištěna 

financováním provozu z rozpočtu obce a spoluprací se SPsH. Dobudování tohoto areálu 

je plně v souladu se Strategickým rozvojovým dokumentem obce, PRO Hostěnice na 

období 2015-2024 a Strategií rozvoje Jihomoravského kraje pro období 2012-2020. 

V minulosti bylo spolu s víceúčelovým hřištěm započato budování hřiště dalšího, 

určeného na tenis, které však nebylo dokončeno. Podkladové vrstvy tohoto hřiště jsou 

zachovány a dle potřeby budou upraveny a použity jako podklad k realizaci hřišť 

nových. Je uvažováno odkopání části stávajících základů a vybudování základů nových 

pro oplocení a oddělení nových hřišť.  

V těsné blízkosti těchto hřišť bude vybudována novostavba provozní budovy. Je 

navržena jednoduchou architekturou, aby lépe zapadla do přírodního charakteru 

lokality. Bude sloužit jako zázemí pro malé i velké sportovce v obci. Napojena bude na 

inženýrské sítě areálovými rozvody kanalizace, vodovodu a NN. 

Předpokládaný harmonogram realizace projektu znázorňuje tabulka níže. 

Tabulka 5 – Předpokládaný harmonogram realizace projektu 

Datum Činnost 

01-05/2016 Projektová příprava, povolení stavby 

05-07/2016 Výběr dodavatele prací 

09-12/2016 Bourací práce 

Úpravy povrchů hřiště 

Přípojky sítí 

Hrubá stavba SO01 

01-04/2017 SO01 – dokončení stavby 

Venkovní zpevněné plochy 

Terénní úpravy SO03.SO04, SO05 

Konečná úprava povrchu hřiště 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2.2 Technické údaje o projektu 

Stavba je členěna na objekty: 

SO01 – Provozní budova 

Jedná se o novostavbu v zastavěné ploše 122,3 m2 v těsné blízkosti sportoviště. 

Navržena je jako přízemní budova, která bude zahrnovat dvě šatny se sprchami, sklad 

sportovních potřeb a sociální zázemí využitelné i pro nesportující veřejnost. Součástí 

stavby bude i venkovní sklad sportovních pomůcek a přístřešek pro venkovní posezení. 

Budova je navržena obdélníkového tvaru o rozměrech 20,38 x 6,0 m, která bude 

zastřešena sedlovou střechou o sklonu 20° a opatřena skládanou krytinou. 

SO02 – Hřiště 

Na základě priorit obecních sportovců a rozvoje obce bude vybudováno: 

1) hřiště pro malou kopanou (nohejbal) s povrchovou úpravou z prosívky o 

rozměrech 20 x 36 m 

2) hřiště pro tenis (volejbal) s povrchovou úpravou z antuky o rozměrech 18 x 36 

m 

SO03 – Areálová kanalizace 

Splaškové vody z provozní budovy budou napojeny areálovou kanalizací na stávající 

kanalizaci v areálu ČOV. Dešťové odpadní vody ze střechy provozní budovy budou 

odváděny do stávajícího drenážního systému ze sportovních ploch, který je zaústěn do 

přilehlého koryta vodního toku Hostěnického potoka. 

SO04 –  Areálový vodovod 

Provozní budova bude napojena areálovým rozvodem vodovodu na stávající areálový 

vodovod, který je ukončen ve vodovodní šachtě v blízkosti rychlého občerstvení. 

SO05 – Areálové rozvody NN 

Napojení nového objektu provozní budovy bude provedeno areálovým rozvodem NN ze 

stávající rozvodné skříně areálového NN v blízkosti rychlého občerstvení.  

SO06 – Mobiliář 

Prostor sportovního areálu bude vybaven chybějícími lavičkami a odpadkovými koši. 

Jsou uvažovány 3 ks fixních dřevěných laviček o délce 1,8 m kotvených do betonových 

patek a 2 ks odpadkových košů o objemu 45 l, kruhových, opláštěných tropickým 

dřevem se stříškou a kotvených do betonových patek. 
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SO07 – Venkovní osvětlení 

Z bezpečnostních důvodů bude celý areál doplněn chybějícím veřejným osvětlením, 

které bude tvořeno výbojkovými svítidly 1x70 W a bude napojeno ze stávající rozvodné 

skříně areálového NN. 

 

5.2.3 Financování projektu 

Největší část projektu bude obec financovat z vlastních finančních zdrojů v rámci svého 

rozpočtu. V polovině února roku 2016 obec žádala o dotaci z dotačního titulu 

Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016. Poskytnutí této 

dotace bylo schváleno zastupitelstvem krajského úřadu JMK, s podmínkou vyčerpání 

k 31.12.2016. Jedná se o jednorázovou dotaci ve výši 500 000 Kč. Dále byl poskytnut 

finanční dar od Českomoravského cementu, a.s. ve výši 250 000 Kč na podporu školství 

a tělovýchovy v obci Hostěnice pro rok 2016. Českomoravský cement již několik let 

aktivně spolupracuje se všemi obcemi v rámci mikroregionu Roketnice a obci Hostěnice 

už poskytnul několik finančních podpor pro rozvoj obce. Výstavba sportovního areálu 

probíhala na přelomu let 2016 a 2017, proto níže uvedu rozpočty obce a plán 

financování projektu. 

Analýza rozpočtu obce Hostěnice na rok 2016 

Tabulka 6 – Rozpočet obce Hostěnice na rok 2016 

Název Schválený rozpočet Výsledek k 31.12.2016 

Daňové příjmy – třída 1 7 942 000,00 Kč 9 512 954,38 Kč 

Nedaňové příjmy – třída 2 1 838 000,00 Kč 1 927 477,18 Kč 

Kapitálové příjmy – třída 3    120 000,00 Kč      17 698,00 Kč 

Přijaté transfery – třída 4    126 400,00 Kč    972 400,00 Kč 

PŘÍJMY CELKEM   10 026 400,00 Kč    12 430 529,56 Kč 

Běžné výdaje – třída 5 9 065 700,00 Kč 9 712 905,66 Kč 

Kapitálové výdaje – třída 6 1 690 700,00 Kč 3 862 902,94 Kč 

VÝDAJE CELKEM   10 756 400,00 Kč    13 575 808,60 Kč 

Financování – třída 8    730 000,00 Kč 1 145 279,04 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

CELKEM 
   730 000,00 Kč 1 145 279,04 Kč 

     Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z předcházející tabulky lze vyčíst, že obec proinvestovala v kapitálových výdajích 

3 862 902,94 Kč, z toho 1 724 172 Kč použila na tuto investici. Daňové příjmy obce 

jsou tvořeny sdílenými daněmi, místními poplatky, především poplatkem za psy a 

komunální odpad a daní z nemovitostí, která je 100% příjmem obce. Nedaňové příjmy 

jsou tvořeny zejména příjmem z vodného a stočného a odměnami za třídění odpadu. 

Spadá sem také poskytnutý dar od ČMC ve výši 250 000 Kč, který obec musí vyčerpat 

do konce roku 2016. Kapitálové příjmy obce jsou příjmy na pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku a přijaté transfery jsou poskytnuté dotace, kde lze vidět v průběhu 

roku velký nárůst. Obec musí v tomto roce také vyčerpat poskytnutou dotaci JMK ve 

výši 500 000 Kč. Běžné výdaje jsou tvořeny především provozem ČOV, vodovodu, 

komunálními službami, požární ochranou a všeobecnou veřejnou správou a službami. 

Mezi kapitálové výdaje obce lze zařadit všechny investiční stavby jako např. 

dobudování sportovního areálu Pastviska. Financování je tvořeno přebytky hospodaření 

minulých let po odečtení splátek úvěru. Jedná se tedy o schodkový rozpočet a schodek 

je financován přebytkem hospodaření minulých let.  

 

Analýza rozpočtu obce Hostěnice na rok 2017 

Tabulka 7 – Rozpočet obce Hostěnice na rok 2017 

Název Schválený rozpočet 

Daňové příjmy – třída 1 8 352 000,00 Kč 

Nedaňové příjmy – třída 2 2 178 000,00 Kč 

Kapitálové příjmy – třída 3      48 300,00 Kč 

Přijaté transfery – třída 4    137 200,00 Kč 

PŘÍJMY CELKEM   10 715 500,00 Kč 

Běžné výdaje – třída 5 7 973 600,00 Kč 

Kapitálové výdaje – třída 6 3 429 300,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM   11 402 900,00 Kč 

Financování – třída 8    687 400,00 Kč 

FINANCOVÁNÍ CELKEM    687 400,00 Kč 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2017 bude obec veškeré náklady financovat ze svého rozpočtu, protože 

poskytnutý dar a dotaci musela profinancovat v roce předcházejícím. Na úhradu faktur 

ve spojitosti s investičními stavbami má dle schváleného rozpočtu na rok 2017 

k dispozici 3 429 300 Kč.  Pokud tímto projektem vyčerpá všechny své finanční 

prostředky, bude si muset na případné další projekty vzít bankovní úvěr.  
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5.3    Výběr zhotovitele investičního záměru 

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek byla dne 7.7.2016 

zadána zjednodušená podlimitní veřejná zakázka na stavení práce. Předmětem této 

zakázky bylo dobudování sportovně-rekreačního areálu v lokalitě Pastviska v obci 

Hostěnice. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 25.7.2016. 

Dne 4.8.2016 byla uzavřena smlouva o dílo se společností STAVBY TINKA, s.r.o., 

která svou nabídkou vyhrála výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky.  Zhotovitel 

svým podpisem stvrdil, že ve prospěch objednatele kompletně zrealizuje akci 

„Hostěnice – dobudování sportovního areálu Pastviska.“ Staveniště bylo zhotoviteli 

předáno 8.8.2016 s termínem dokončení stavebních prací nejpozději do 28.4.2017. 

Cena za dílo, které je předmětem smlouvy, byla sjednána následovně: 

Cena bez DPH  3 324 696 Kč 

Sazba DPH 21 %     698 186 Kč 

Cena celkem s DPH  4 022 882 Kč 

Ve smlouvě o dílo bylo sjednáno, že objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohu na 

stavební práce, které budou hrazeny na základě faktur. Splatnost faktur, které jsou 

současně daňovým dokladem činí 30 dnů ode dne doručení objednateli. Dále bylo 

sjednáno, že se dokončí alespoň 60 % objemu díla do konce roku 2016 včetně jeho 

fakturace. 

Zhotovitel přiložil ke Smlouvě o dílo položkový rozpočet projektu, který je rozčleněn 

na několik částí, viz tabulka níže. 

Tabulka 8 – Předpokládaný rozpočet nákladů 

Stavební objekt Cena vč. DPH 

SO01 – Provozní budova 1 889 668 Kč 

SO01 – VZT    170 080 Kč 

SO01 – Vytápění      22 681 Kč 

SO01 – Elektroinstalace    306 991 Kč 

SO01 – ZTI    267 710 Kč 

SO02 –  Hřiště    899 702 Kč 

SO03, SO04 – Areálová kanalizace a vodovod 

 

 

 

 

SO04 – Areálový vodovod 

    340 996 Kč 

SO05 – Areálové rozvody NN      61 910 Kč 

SO06 – Mobiliář      63 144 Kč 

Cena celkem 4 022 882 Kč 

    Zdroj: Vlastní zpracování 
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6   ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU A 

MOŽNÉ ALTERNATIVY ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ 

V této kapitole praktické části bych se chtěla zabývat postupným financováním 

sportovního areálu, které bych rozčlenila dle harmonogramu prací. Dalším 

požadovaným výstupem mé práce je návrh dalších možných alternativ financování 

sportovního areálu, které by obec mohla využít pro financování tohoto projektu. 

6.1    Financování sportovního areálu dle harmonogramu prací 

Jak již bylo uvedeno dříve, projekt na dobudování sportovního areálu Pastviska je 

členěn na 4 etapy, přičemž tři etapy spadají do roku 2016 a poslední etapa do roku 

2017. Během roku 2016 musela obec vyčerpat dotaci z titulu Zkvalitnění sportovního 

prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016 a dar od Českomoravského cementu, a.s. 

V následujících tabulkách bych podrobně rozčlenila postupné financování projektu a 

zdroje krytí jednotlivých prací, na základě vystavených faktur zhotovitelem projektu.  

 

1. Etapa: Projektová příprava 

Tabulka 9 – Financování projektové přípravy sportovního areálu 

Předmět plnění 
Částka vč. 

DPH 
Zdroj financování Sledované období 

Vytyčení sítí   3 110 Kč rozpočet obce 15.9.2016 

Projektové práce 83 490 Kč rozpočet obce 27.4.2016 

Technická dokumentace pro 

ÚŘ 
50 000 Kč rozpočet obce 27.4.2016 

Dílčí část projektové 

dokumentace SO01 
  4 000 Kč rozpočet obce 20.5.2016 

Správní poplatek 31 000 Kč rozpočet obce 16.5.2016 

                  Zdroj: Vlastní zpracování 

V této etapě realizace projektu bylo celkem profinancováno 171 600 Kč. Veškeré 

náklady byly hrazeny z rozpočtu obce a nespadají do celkové ceny projektu zmíněné ve 

smlouvě o dílo.  Zpracovávala se studie sportovního areálu, která je přiložena na konci 

práce a aktualizace územního plánu obce. Následně se zpracovala projektová 

dokumentace a byla zadána veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby.  
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2. Etapa: Výběrové řízení 

V této etapě probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby, které si nevyžádalo žádné 

finanční náklady. Dne 4.8.2016 byla podepsána smlouva o dílo s firmou STAVBY 

TINKA, s.r.o. a následně začala realizace sportovního areálu. 

 

3. Etapa: Hrubá stavba 

Na základě faktur vystavených zhotovitelem objednateli, tj. firmou STAVBY TINKA, 

s.r.o. obci Hostěnice, uvádím jednotlivé náklady na stavební práce níže v tabulce. 

Náklady jsou členěny dle časového sledu přijetí faktur a pro přesnost financování 

uvádím i finanční zdroje, ze kterých obec přijaté faktury platila. 

Tabulka 10 – Financování hrubé stavby sportovního areálu 

Předmět plnění 
Částka vč. 

DPH 
Zdroj financování Sledované období 

SO02 Zemní práce  232 574 Kč rozpočet obce 5.9-30.9.2016 

SO01 Zemní práce, základy  191 543 Kč dar ČMC 1.10-31.10.2016 

SO02 Podklad  138 666 Kč 

58 457 Kč dar 

ČMC, 80 209 Kč 

rozpočet obce 

1.10-31.10.2016 

SO01 ZTI – zemní práce    48 878 Kč rozpočet obce 1.10-31.10.2016 

SO03, SO04 zemní práce    49 876 Kč rozpočet obce 1.10-31.10.2016 

SO03, SO04 zemní práce, 

kanalizace 
 227 542 Kč rozpočet obce 1.11-31.11.2016 

SO01 vodorovné a svislé 

konstrukce 
 152 682 Kč rozpočet obce 1.11-31.11.2016 

SO03, SO04 zemní práce, 

vodovod 
   63 579 Kč rozpočet obce 1.12-18.12.2016 

SO01 Hrubá stavba – 

příčky, střecha, okna 
 895 786 Kč 

500 000 Kč dotace 

JMK, 395 786 Kč 

rozpočet obce 

1.12-18.12.2016 

SO01 Elektroinstalace  206 721 Kč rozpočet obce 1.12-18.12.2016 

SO01 ZTI -  kanalizace, 

zařizovací předměty 
 167 790 Kč rozpočet obce 1.12-18.12.2016 

SO05 rozvod NN    61 910 Kč rozpočet obce 1.12-18.12.2016 

SO02 Sportovní povrchy    36 629 Kč rozpočet obce 1.12-18.12.2016 

      Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě faktur vystavených zhotovitelem stavby činily celkové náklady 3. etapy 

2 474 176 Kč. Jak bylo zmíněno ve smlouvě o dílo, tyto náklady by měly dosahovat 

min. 60 % objemu stavebního díla, což bylo splněno viz. propočet dále. 
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Celkové náklady projektu    4 022 882,0 Kč 

60 % nákladů projektu   2 413 729,2 Kč 

Fakturovaná částka ke konci roku 2016 2 474 172,0 Kč 

 

V této etapě realizace sportovního areálu byla profinancována dotace JMK v celé výši 

500 000 Kč a dar od ČMC v celé výši 250 000 Kč. Tím obec splnila závazky vyčerpání 

všech finančních podpor na dobudování sportovního areálu do konce roku 2016. Zbylá 

částka ve výši 1 724 172 Kč byla hrazena z rozpočtu obce. 

V rámci této etapy, byla započata výstavba hřiště. V předchozích letech bylo spolu 

s víceúčelovým hřištěm zamýšleno i hřiště na tenis, které nebylo dokončeno. Povrch, 

který tvořilo hutněné drcené kamenivo frakce 36-63 mm hřiště, byl použit jako podklad 

pro hřiště nové. Z části byly odbourány stávající základy, které měly sloužit jako základ 

pro oplocení hřiště tak, aby se mohla zvětšit plocha hřišť nových. Na takto připravený 

povrch se provedla nová podkladní vrstva ze štěrkodrti ve frakcích 8-16 mm tl. 50 mm, 

následně frakce 4-8 mm tl. 40 mm a jako poslední frakce 0-4 mm tl. 20 mm. Všechny 

vrstvy se důkladně hutnily. Celkové náklady na tuto přípravu hřiště činily 175 295 Kč, 

přičemž 58 457 Kč bylo hrazeno z daru od ČMC a zbylá částka byla hrazena z rozpočtu 

obce. 

 

Obrázek 11 – Pohled na podkladní vrstvy hřiště ze dne 23.10.2016 
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Dále v této etapě započala výstavba provozní budovy. Nejprve se hloubily základy 

z prostého betonu a ztraceného bednění. Ty byly fakturovány k 31.10 ve výši 191 543 

Kč, vše bylo hrazeno z daru od ČMC. Spolu se základy se prováděly areálové rozvody 

kanalizace a přívod vody. Veškeré náklady související se zemními pracemi kanalizace a 

vodovodu činily 389 871 Kč.  

Po technologické přestávce začalo zdění obvodových stěn z pórobetonových tvárnic tl. 

300 mm na tenkovrstvou maltu a provedení vodorovných konstrukcí. Nosnou 

konstrukci podlahy v půdním prostoru tvoří kleštiny soustavy krovu, žádné jiné 

vodorovné konstrukce se nevyskytují. Vodorovné a svislé konstrukce byly fakturovány 

společně k 31.11.2016 ve výši 152 682 Kč.  

Dále byla provedena konstrukce střechy a osazení výplní otvorů. Na tesařskou 

konstrukci krovu byla osazena pálená střešní krytina Brněnka 14. Okna jsou jednokřídlá 

plastová s izolačními dvojskly a dveře jsou z vícekomorových plastových profilů 

s tepelněizolační výplní. Spolu se střechou a výplněmi otvorů byly fakturovány i svislé 

dělící konstrukce provedené z pórobetonových tvárnic tl.100 a 150 mm na tenkovrstvou 

maltu. Faktura byla hrazena ke dni 18.12 ve výši 895 786 Kč, kde 500 000 Kč bylo 

hrazeno z dotace JMK.  

Jako poslední se prováděly rozvody NN, elektroinstalace, kanalizace a instalace 

zařizovacích předmětů. Vystavené faktury k 18.12.2016 ve výši 436 421 Kč byly 

hrazeny z rozpočtu obce. Těmito náklady byla uzavřena 3. etapa dobudování 

sportovního areálu a stavební práce pokračovaly se až v roce 2017. 

 

Obrázek 12 – Stav sportovního areálu v prosinci 2016 
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4. Etapa: Dokončování 

Na základě faktur vystavených zhotovitelem objednateli uvádím v následující tabulce 

náklady na financování 4. etapy projektu. Ta začala v lednu roku 2017 a prováděly se 

především dokončovací práce na provozní budově a konečná úprava hřiště.  

Tabulka 11 – Financování dokončení stavby sportovního areálu 

Předmět plnění 
Částka vč. 

DPH 
Zdroj financování Sledované období 

SO02 Oplocení   79 336 Kč rozpočet obce 1.1-28.2.2017 

SO01 Podhled, podlahy, 

úpravy povrchů 
159 068 Kč rozpočet obce 1.1-28.2.2017 

SO01 ZTI – vodovod  33 570 Kč rozpočet obce 1.1-28.2.2017 

SO01 Elektroinstalace  41 094 Kč rozpočet obce 1.1-28.2.2017 

SO01 ZTI – Vnitřní 

kanalizace a vodovod, 

zařizovací předměty 

17 471 Kč rozpočet obce 1.3-30.4.2017 

SO01 Elektroinstalace 59 176 Kč rozpočet obce 1.3-30.4.2017 

SO01 Vytápění – montáž 

otopných těles 
22 681 Kč rozpočet obce 1.3-30.4.2017 

SO02 Povrchy, vybavení, 

dokončovací práce 
412 496 Kč rozpočet obce 1.3-10.5.2017 

SO06 Mobiliář 63 144 Kč rozpočet obce 1.3-10.5.2017 

SO01 Podlahy, nátěry, 

malby, dokončovací práce 
490 590 Kč rozpočet obce 1.3-10.5.2017 

SO01 VZT 170 080 Kč rozpočet obce  1.3-10.5.2017 

              Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové náklady  4. etapy výstavby projektu činily 1 548 706 Kč. Veškeré náklady byly 

hrazeny z rozpočtu obce, jelikož už obec neměla k dispozici žádný finanční dar ani 

dotaci.  

V této etapě probíhaly dokončovací práce na hřišti. Stávající připravená plocha byla 

rozdělena na dvě části. V první části bylo vybudováno hřiště o rozměrech 18 x 36 m 

s  tenisovým dvorcem o délce 23,77 m a šířce 19,97 m, které bude sloužit i pro volejbal. 

Na připravené podkladní vrstvy byla provedena finální povrchová úprava z antuky 

podkladní hrubé o tl. 15 mm a antuky finální jemné o tl. 5 mm. Ve druhé čísti bylo 

vybudováno hřiště o rozměrech 20 x 36 m, s hrací plochou o šířce 9,0 a délce 18,0 m, 

které bude sloužit na nohejbal a malou kopanou. Zde byla provedena finální porchová 

úprava z prosívky o tl. 40 mm. Náklady na sportovní povrchy fakturované ke dni 

10.5.2017 činily 159 904 Kč.  
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Dále bylo provedeno oplocení obou hřišť ze zesíleného tenisového pletiva výšky 3 m na 

ocelových komaxitovaných sloupcích. Kotvení těchto sloupků bylo provedeno pomocí 

kotevního betonu do otvorů v základových patkách. Společně s oplocením byly osazeny 

vstupní uzamykatelné branky šířky 1,25 m a výšky 2,20 m s výplní z pletiva. Celkové 

náklady na oplocení fakturované ke dni 28.2.2017 činily 79 336 Kč.  

V posledním kroku realizace hřiště se instalovalo sportovní vybavení. Tenisové hřiště 

bylo vybaveno soupravou 2 ks venkovních sloupků pro tenis vč. napínacího 

mechanismu a zemních pouzder atenisovou síťí vč. příslušenství. Nohejbalové hřiště 

bylo vybaveno soupravou 2 ks venkovních sloupků vč. napínacího mechanismu a 

zemních pouzder a síťí pro nohejbal s oky 10 x 10 cm nahoře s bílou páskou vč. 

příslušenství. Náklady na sportovní vybavení obou hřišť fakturované ke dni 10.5.2017 

činily 22 959 Kč. Ostatní náklady byly spojené s dokonočovacími pracemi jako např. 

úprava komunikace okolo sportovišť.   

 

Obrázek 13 – Pohled na nově vybudovaná hřiště  

 

Následně probíhaly dokončovací práce provozní budovy. Do vnitřních prostorů byly 

osazeny elektrické přímotopné konvektory ECOFLEX a trubková otopná tělesa 

KORALUX spolu s termostaty. Celkové náklady na otopná tělesa fakturované ke dni 

30.4.2017 činily 22 681 Kč.  
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Byla provedena fasádní omítka tenkovrstvá zatíraná na perlinku v oblasti soklu 

s hydrofobní úpravou s celkovými náklady 72 801 Kč. Kolem soklového zdiva byl 

proveden okapový chodník z kačírku frakce 22-63 mm, separovaný geotextilií 200 g/m2 

a byla vybudována komunikace kolem areálu ze zámkové dlažby kladená do štěrkodrti 

o celkových nákladech 47 330 Kč.  

Byl vybudován i venkovní uzamykatelný sklad sportovního náčiní, který byl  obložen 

hoblovanými latěmi s mezerami 5 cm od sebe. Náklady na obložení tohoto skladu činily 

2 620 Kč.  

Co se týče vnitřních dokončovacích prací byly zhotoveny omítky vnitřních stěn 

vápenocementové jádrové a štukové. V šatnách byl proveden omyvatelný nátěr do 

výšky 1,8 m a v prostorách sociálního zařízení byl zhotoven keramický obklad. Ostatní 

plochy byly opatřeny otěruodolnou malbou. Celkové náklady na úpravu vnitřních 

povrchů fakturované ke dni 10.5.2017 činily 143 198 Kč.  

Dále byly zhotoveny těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z cementového potěru 

a nášlapnou vrstvou z keramické slinuté dlažby. Podlaha v půdním prostoru je pouze 

z dřevotřískových desek OSB. Celkové náklady na provedení podlah činily 151 492 Kč.  

Jako poslední byla provedena montáž vzduchotechnických zařízení kompletním 

integrovaným systémem MaR pro přívod čerstvého tepelně upraveného vzduchu do 

budovy s celkovými náklady 170 080 Kč. Všechny výše uvedené náklady byly 

fakturovány ke dni 10.5.2017 

 

Obrázek 14 – Pohled na provozní budovu ze dne 13.5.2017 
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6.2    Návrh možných alternativ financování projektu 

Dalším požadovaným výstupem mé bakalářské práce, je návrh možných alternativ 

financování sportovního areálu na Pastviskách. Obec využila finanční prostředky ze 

svého rozpočtu, žádala o dotaci z dotačního titulu Zkvalitnění sportovního prostředí 

v Jihomoravském kraji v roce 2016, která jí byla poskytnuta. Jako poslední finanční 

prostředek využila obec poskytnutý dar od Českomoravského cementu, a.s. Dotace i dar 

obec musela vyčerpat do konce roku 2016 a veškeré náklady vzniklé v roce 2017 

financovala ze svého rozpočtu. Proto bych se zaměřila na získání více finančních 

podpor pro rok 2017. 

Nabízí se několik dalších možností, jakým způsobem investiční záměr financovat. Obec 

na tuto investici použila hned ze začátku rozpočtového období 2017 velkou část 

finančních prostředků z obecního rozpočtu, čemuž se dalo předejít a zažádat o další 

dotaci. V úvahu připadá Evropský fond pro regionální rozvoj, který se podílí na rozvoji 

a obnově sportovních areálů nebo získání dotace od MŠMT. Další možností pro obec, je 

zažádat o úvěr a ponechat si více finančních prostředků, které budou potřeba v průběhu 

roku na pokrytí jiných nákladů.  

 

První variantu bych navrhla jako kombinaci vlastních finančních zdrojů a financování 

úvěrem, který bych stanovila tak, aby obci zbývaly finanční prostředky na každoroční 

splátky. Jelikož výše kapitálových výdajů byla stanovena pro rok 2016 jen na 1 690 700 

Kč, vyčerpala by obec zaplacením faktur veškeré finanční zdroje a byla by nucena 

zažádat o úvěr na jiné plánované investiční projekty. 

 

Jako druhá varianta se nabízí žádost o další dotační titul. Jelikož sportovní areál spadá 

do kompetence MŠMT – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, navrhla bych 

podání žádosti o finanční podporu a tím by obec mohla ušetřit další finanční prostředky 

na jiné investiční projekty pro rok 2017. 

 

Třetí varianta, kterou by obec mohla využít je zažádání o dotaci ze strukturálního fondu 

EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který takovéto investiční 

projekty podporuje. Nevýhodou této varianty je, že obec musí mít dostatek svých 

finančních prostředků, protože dotace z EU jsou profinancovány až po dokončení 

investičního záměru 
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6.2.1 Varianta I 

První varianta, která přichází v úvahu, je použití vlastních finančních prostředků 

v kombinaci s úvěrem. Předpokládaná cena projektu byla zhotovitelem stanovena na 

4 022 882 Kč s tím, že 60 % objemu stavebního díla musí být profinancováno do konce 

roku 2016. To zanamená, že předpokládané výdaje v roce 2016 byly stanoveny na 

2 413 729,2 Kč a v roce 2017 na 1 609 152,8 Kč. V tabulce níže uvádím předpokládané 

náklady na jednotlivé roky výstavby sportovního areálu a zdroje jejich financování, aby 

bylo zřetelnější kde může obec umořit více svých finačních prostředků.  

Tabulka 12 – Předpoklad financování sportovního areálu a návrh úvěru 

Rok Předpokládané náklady Zdroj financování 

2016 2 413 729,2 Kč 

250 000 Kč - Poskytnutý dar ČMC  

500 000 Kč – Poskytnutá datace JMK 

1 663 729,2 Kč -  z rozpočtu obce (zde 

navrhuji úvěr ve výši 1 000 000 Kč) 

2017 1 609 152,8 Kč z rozpočtu obce 

      Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozhodla jsem se navrhnout žádost o úvěr na rok 2016, protože dle schváleného 

rozpočtu na oba roky výstavby, viz. tabulka níže, má obec k dispozici na kapitálové 

výdaje podstatně méně finančních prostředků oproti plánu na rok 2017.  

Tabulka 13 – Schválené rozpočty na období realizace projektu 

Schválený rozpočet 2016 2017 

Příjmy 10 026 400 Kč 10 715 500 Kč 

Běžné výdaje   9 065 700 Kč   7 973 600 Kč 

Kapitálové výdaje   1 690 700 Kč   3 429 300 Kč 

Financování      730 000 Kč     687 400 Kč 

            Zdroj: Vlastní zpracování 

Jelikož obec Hostěnice dlouhodobě využívá bankovní služby od České spořitelny, a.s., 

zvolila jsem úvěr od této společnosti. Výši úvěru jsem stanovila na 1 000 000 Kč, dobu 

splácení 5 let. Česká spořitelna už poskytla obci Hostěnice úvěr vícekrát a úroková 

sazba se pohybuje kolem 3,25 %.  

Existují dvě možnosti splácení úvěru. Obec může zažádat o úvěr s konstatní anuitou 

nebo s konstantním úmorem. Rozdíl mezi těmito úvěry uvádím v následujících 
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tabulkách, kde každý úvěr napočítám zvlášť a pro obec vyberu úvěr s menšími 

celkovými náklady. 

Jako první variantu volím úvěr s konstantním úmorem, s dobou spácení 5 let, úrokovou 

sazbou 3,25 %, přičem úroky z úvěru se budou platit už první rok, ale splátky mají 

jednoroční odklad. Obci byl úvěr poskytnut k 1.9.2016 

Tabulka 14 – Úvěr s konstantním úmorem (v Kč) 

Období Výše úvěru Úmor Úrok Anuita 

Od 1.9.2016 1 000 000 - 10 833 10 833 

Rok 2017 1 000 000 200 000 32 500 232 500 

Rok 2018 800 000 200 000 26 000 226 000 

Rok 2019 600 000 200 000 19 500 219 500 

Rok 2020 400 000 200 000 13 000 206 500 

Rok 2021 200 000 200 000 6 500 206 500 

  1 000 000 108 333 1 108 333 

     Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 14 vyplývá, že cena za poskytnutí úvěru s konstantním úmorem a ročním 

odkladem splátek je 108 333 Kč. Celkové náklady pro financování investice pomocí 

tohoto úvěru jsou 1 108 333 Kč. Vzhledem k obecnímu rozpočtu na následující rok 

soudím, že pro splácení tohoto úvěru bude mít obec dostatek finančních prostředků.  

Druhou možností je žádost o  úvěr s konstaní anuitou. Všechny ukazatele volím stejně 

jako u úvěru s konstatním úmorem. 

Tabulka 15 – Úvěr s konstantní anuitou (v Kč) 

Období Výše úvěru Úmor Anuita Úrok 

Od 1.9.2016 1 000 000 - 10 833 10 833 

Rok 2017 1 000 000 187 416 219 916 32 500 

Rok 2018 812 584 193 507 219 916 26 409 

Rok 2019 619 077 199 796 219 916 20 120 

Rok 2020 419 281 206 289 219 916 13 627 

Rok 2021 212 992 212 992 219 916 6 924 

  1 000 000 1 110 413 110 413 

              Zdroj: Vlastní zpracování   
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Z tabulky 15 vyplývá, že cena za poskytnutí úvěru s konstatní anuitou je 110 413 Kč, 

což je více než u úvěru s konstatním úmorem. Celkové náklady pro financování 

investice tímto úvěrem jsou 1 110 413 Kč, což převyšuje úvěr s konstantním úmorem o 

2 080 Kč. 

 

Závěr varianty I 

Z hlediska financování sportovního areálu střednědobým úvěrem, je vhodnější úvěr 

s konstantním úmorem. Celkové náklady pro obec na tento úvěr činí 1 108 333 Kč 

s dobou splácení 5 let.  Bohužel by se díky této variantě celkové náklady na dokončení 

sportovního areálu prodražily o 2,69 %, což tvoří částka přeplacení úvěru o 108 333 Kč. 

Výhodou tohoto úvěru jsou poměrně malé roční splátky, na které bude mít obec v rámci 

svého každoročního rozpočtu dostatek finančních prostředků. Způsob financování I. 

varianty je pro obec Hostěnice méně efektivní. 

 

6.2.2 Varianta II 

Další možností je zažádat o dotaci z prostředků Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. V roce 2016 obec využila jako finanční prostředek dotaci z JMK. Pokud 

by se obci podařilo získat i dotaci z MŠMT, mohla by ušetřit více peněžních prostředků 

ze svého rozpočtu i v roce 2017. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje zvýšení kvality vzdělávání, 

zajištění podmínek pro kvalitní výzkum a vývoj, péči o děti, mládež a tělesnou 

výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci. Podporuje činnosti, které směřují 

k mateřským, základním, středním a základním uměleckým školám v rámci 

inovativních forem výuky. Dále podporuje sportování veřejnosti i s ohledem na 

handicapované sportovce a má dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 

obyvatelstva ČR. [19] 

Na základě vyhlášení státní podpory sportu pro rok 2017 by mohla obec Hostěnice 

žádat o dotaci z dotačního programu Podpora materiálně technické základny sportu. 

Celková disponibilní částka pro poskytnutí dotací byla vyčíslena na 438 mil. Kč. 

Žadatelem mohou být spolky, obce, městské části nebo obvod statutárního města. Tuto 

dotaci poskytuje MŠMT na realizaci projektů, které přispívají k naplňování cílů 

Koncepce podpory sportu na období 2016 – 2025, tj. na technické zhodnocení 

sportovních zařízení, ke zlepšení jejich hygienické úrovně v souladu se zájmy ochrany 
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přírody, umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejšršímu počtu zájemců o 

sportování a zajištění dobudování sportovní infrastruktury pro sportovní akce. [19] 

Pro poskytnutí dotace z tohoto dotačního titulu klade MŠMT několik podmínek. Termín 

ukončení realizace projektu nejpozději do 31.8.2018, což obec Hostěnice splňuje. 

Sleduje i výši spolufinancování ze strany příjemce dotace. Pro obce je podíl státní 

podpory vyčíslena na max. 50 % v kategorii novostavby a max. 60 % v kategorii 

rekonstrukce a modernizace.  Vzhledem k tomu, že obec získala pouze jednu státní 

podporu a to dotaci z fondu JMK ve výši 500 000 Kč, což tvoří z celkové 

předpokládané částky na výstavbu sportovního areálu 12,43 % ,splňuje i tuto podmínku. 

V podmínkách pro poskytnutí dotace je uvedeno, že majetek pořízený z dotace musí být 

minimálně 10 let od jeho pořízení využíván za účelem, pro který je dotace poskytována 

a žadatel musí být vlastníkem pozemku. Stavba, která se bude fnancovat z této dotace 

nesmí být zabezpečována tzv. svépomocí. [19] 

 

Závěr varianty II 

Obec Hostěnice splňuje všechny výše uvedené podmínky pro poskytnutí dotace 

z programu Podpora materiálně technické základny sportu. Můžu tedy pouze odhadovat, 

zda by žádost o podporu ze strany MŠMT byla úspěšná. Pokud by byla dotace přidělena 

hodnotím tuto variantu jako efektivní.  

 

6.2.3 Varianta III 

Poslední možnou variantou financování sportovního areálu je zažádat o dotaci ze 

strukturálního fondu EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ten se 

zaměřuje na modernizaci a posilování hospodářství, podporuje investiční projekty jako 

např. rekonstrukce kulturních památek, výsadba regenerační zeleně, oprava 

infrastruktury nebo rozvoj a obnova sportovních areálů. [20] 

Podání žádosti o dotaci vyžaduje několik kroků. Aby obec mohla o dotaci žádat musí 

mít hotový projektový záměr a promyšlené financování projektu.. Následně může žádat 

o dotaci z příslušného programu. Obec Hostěnice by se v případě dobudování 

sprotovního areálu týkal Integrovaný regionální operační program 2014-2020. Žádost o 

podporu vyhodnocuje řídící orgán nebo jím pověřená instituce na základě hodnotících 

kritérií. Proti negativnímu výsledku se lze v novém programovém období  odvolat, což 

v předchozím období 2007-2013 nebylo možné. Pokud by byla podpora projektu 

uznána podepíše se s obcí Hostěnice smlouva, která podrobně stanoví podmínky 
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realizace projektu. V té se žadatel zavazuje o povinnou publicitu v podobě banneru či 

billboardu poblíž staveniště, omezuje se výběr zhotovitele projektu atd. Pokud získáme 

podporu ze strany EU musíme počítat s kontrolami jak administrativními, tak 

kontrolami na místě realizace projektu. Tyto kontroly mohou být plánované i 

namátkové a vždy se z nich sestavuje protokol.   Pro bezproblémový průběh je třeba mít 

vždy po ruce veškerou dokumentaci, uschovávat korespondenci, originály všech 

dokumentů atd. Pokud obec splňuje určené podmínky a má vše v pořádku může žádat o 

platbu ze strany EU. Řídící orgán na základě žádosti zkontroluje zda jsou nároky 

oprávněné, v případě že ano má obec peníze brzy na svém účtu. Posledním dnem přijetí 

podpory však starost o projekt nekočí. Stavební objekt a jeho provoz musí obec 

udržovat v provozu po dobu, ke které se zavázala ve smlouvě. Nějčastěji je tato doba 

dlouhá pět let a pokud nebude dodržena může být obci udělena sankce nebo může EU 

požadovat vrácení části nebo celé dotace. [21] 

Pokud by byla žádost o dotaci z fondů EU pro obec Hostěnice úspěšná, znamenalo by 

to, že by nemusela financovat v roce 2017 veškeré náklady spojené s výstavou 

sportovního areálu ze svého rozpočtu. Ušetřila by tím finanční prostředky pro realizaci 

dalších investičních projektů pro rozvoj obce. 

 

Závěr varianty III 

Obec Hostěnice by v případě podání žádosti o dotaci ze strukturálního fondu EU dle 

mého názoru mohla uspět. Celkové náklady projektu jsou pomněrně vysoké a 

dokončení sportovního areálu bude mít velký přínos pro rozvoj obce. Největším rizikem 

této varianty je  skutečnost, že by obec musela nejdříve veškeré náklady financovat ze 

svého rozpočtu nebo pokud by finanční prostředky neměla k dispozici, musela by 

zažádat o krátkodobý úvěř. Vzhledem k rozpočtu obce Hostěnice na rok 2017 má 

dostatek finančních prostřeků na kapitálové výdaje a nebyl by problém s pokrytím 

nákladů na projekt. Pokud by obec splnila veškeré požadavky kladené pro získání 

dotace obdržela by zpětně platbu s fondu EU na svůj účet. Tato varianta je velmi 

riziková, protože se může stát, že obec nedostojí všem svým závazkům a nesplní 

všechny požadavky na realizaci výstavby a dotace nebude poskytnuta v plné výši, 

v nejhorším případě nebude poskytnuta vůbec. To by znamenalo, že by musela náklady 

spojené s výstavou hradit plně ze svého rozpočtu. V případě že by obec dotaci získala a 

dokázala udržet provoz sportovního areálu po celou dobu trvání smlouvy, byla by tato 

varianta velmi výhodná, protože poskytnutá dotace by nebyla v malé finanční výši. 
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6.3    Vyhodnocení navržených variant fiancování projektu 

Při vyhodnocení jednotlivých variant možností financování sportovního areálu považuji 

za nejméně vhodnou první variantu. Jestliže by obec musela žádat o střednědobý úvěr, 

došlo by ke zvýšení ceny investičního záměru o 2,69 % z důvodu přeplacení úvěru na 

úrocích, k čemuž by v dalších navržených variantách nedošlo. Proto soudím, že je pro 

obec daleko výhodnější žádat o finanční podporu formou dotací, což je v dnešní době 

velmi populární a běžné. 

Další možná varianta, která by mohla být pro obec nejlepší zdroj finančních prostředků, 

ale je velmi riziková, je dotace ze strukturálního fondu EU kontrétně z Integrovaného 

regionálního operačního programu 2014-2020. V případě přijetí žádosti o dotaci a 

následnému poskytnutí slíbené peněžní částky na účet obce by byla tato varianta 

nejvýhodnější. Dotace by určitě nebyla v malé finanční výši a obec by s její pomocí 

značně snížila náklady z vlastního rozpočtu. U této varianty je však velké riziko 

neposkytní dotace z důvodu nedodržení podmínek výstavby uvedených ve smlouvě. 

Obec by byla neustále kontrolvána a to i po dokončení prací a zahájení provozu a pokud 

by neplnila stanovené podmínky, mohlo by dojít ke zpětnému odebrání části nebo celé 

dotace. Proto řadím tuto variantu na druhé místo. 

Jako nejlepší variantu získání finančních prostředků považuji dotaci z dotačního 

programu Podpora materiálně technické základny sportu. Jelikož MŠMT aktivně 

podporuje školní i mimoškolní aktivity dětí i mládeže, zakládá si na tělesné výchově, 

sportu a sprotovnímu vyžití všech občanů odhaduji, že by obci Hostěnice byla finančí 

podpora poskytnuta. Dotace by byla připsána na účet obce ihned, takže by mohla 

s těmito finančními prostředky okamžitě disponovat.  
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7       ZÁVĚR 

Cílem této bakalářeské práce bylo provést analýzu financování investičního záměru 

v obci Hostěnice a navrhnout další možné alternativy financování tohoto projektu.  

Vzhledem k tomu, že obec Hostěnice nabízí možnosti ke sportovnímu vyžití v omezené 

míře, rozhodla se dokončit sportovní areál, jehož projekt započal už v roce 2001, ale 

bylo dokončeno pouze víceúčelové hřiště. Od počátku záměru vybudovat tento 

sportovní areál stoupl počet obyvatel v obci o 35 % a víceúčelové hřiště už kapacitně 

nepostačuje nárokům rozrůstající se obce. 

Teoretická část byla tedy nejprve zaměřena na problematiku investování peněžních 

prostředků. Jsou zde charakterizovány investice, výnos, riziko, stupeň likvidity atd. 

Vzhedem k tomu, že se jednalo o investiční záměr v obci, byly investice 

charakteizovány z pohledu veřejného zadavatele, na což jsem navázala v další kapitole 

veřejným sektorem a veřejnou správou. Dále byla pospána obec, její orgány a činnost 

jelikož se termín obec vyskytuje v průběhu celé práce. Následně jsem popsala zdroje 

financování, které jsem rozdělila z pohledu tvorby na vlastní a cizí. Tuto kapitolu 

teoretické části považuji za klíčovou, jelikož se tato problematika objevuje v celé 

praktické části. 

Po vymezení těchto pojmů jsem přistoupila k  investičnímu záměru. Nejprve byla 

stručně popsána obec Hostěnice a následně  analyzován samotný investiční záměr. Obec 

pro financování projektu použila více finančních zdrojů. Byla jí poskytnuta dotace z 

dotačního titulu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016 

ve výši 500 000 Kč a finanční dar od Českomoravského cementu, a.s. ve výši 250 000 

Kč. Všechny ostatní náklady hradila obec ze svého rozpočtu.  

Nejdříve byla pospána analýza financování sportovního areálu. Zaměřila jsem se na 

jednotlivé etapy výstavby a u každé z nich jsem provedla analýzu použitých finančních 

zdrojů na zaplacení faktur zhotoviteli projektu. Následně byly navrženy další tři možné 

alternativy financování tohoto projektu, z nich za nejlepší pro obec považuji žádost o 

dotaci z MŠMT z dotačního programu Podpora materiálně technické základny sportu. 

Dále jsem jako možný zdroj financí navrhla dotaci z fondů EU, kontrétně z 

Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020. Tato dotace by mohla být  

pro obec nejvýhodnejší ze všech variant, ale zhodnotila jsem ji jako rizikovější oproti 

variantě předcházející. Poslední navrženou variantou je kombinace vlastních finančních 

prostředků a úvěru, kterou jsem však zhodnotila jako nejméně vhodnou. 

Pevně věřím, že bude sportovní areál plně sloužit svým účelům a bude přinášet radost 

nejen dětem, ale všem obyvatelům a sportovním nadšencům v obci Hostěnice. 
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ČR    Česká republika 

P   Příjmy 

V   Výdaje 

EU   Evropská unie 

DSO   Dobrovolný svazek obcí 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

ČOV   Čistička odpadních vod 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

SPsH   Spolek Přátel sportu Hostěnice 

JMK   Jihomoravský kraj 

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 

SFŽP  Sociální fond životního prostředí 

NN  Nízké napětí 

PRO  Program rozvoje obce 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

SO  Stavební objekt 

VZT  Vzduchotechnika 

ZTI  Zdravotně technické instalace 

ÚŘ  Územní řízení 

ČMC  Českomoravský cement 

OSB  Lisovaná deska z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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