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1 Úvod 

Chce-li se obec rozvíjet, musí průběžně investovat prostředky do takových projektů, které 

ji umožní dále se rozrůstat či zvyšovat komfort, měli by to být takové projekty, které zvýší 

standart stávajícímu obyvatelstvu a takové investice, které přilákají nové občany a 

umožní tím další rozvoj obce. Při investování však obec musí dbát na to, aby vynaložené 

prostředky byli efektivní a investice přinesla kýžený efekt. Menší obce většinou 

nedisponují takovými finančními prostředky, aby mohli celý vybraný projekt 

zainvestovat z vlastních zdrojů, proto je důležitý optimální výběr financování, ať už se 

jedná o národní či krajské dotační programy, strukturální fondy EU nebo úvěry od 

komerčních bank.  

Tato diplomová práce se nejprve zabývá obcí jako takovou její klasifikací, působností a 

jejími řídícími orgány. Dále se zabývá rozpočtem obce jeho rozdělením, popisem 

jednotlivých příjmů jako jsou daňové či nedaňové příjmy, kapitálové a dotační příjmy. 

Dále jsou obecně popsány výdaje obecního rozpočtu, následuje kapitola, která se věnuje 

investicím, jsou uvedeny základní definice a rozdělení investic, investiční prostor se 

svými specifiky. Dále jsou v této kapitole popsány kritéria pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti investičních projektů, jako jsou čistá současná hodnota, vnitřní výnosové 

procento a doba návratnosti, na konci kapitoly je krátce popsán charakter veřejných 

investic a nástroje pro plánování investic tj. SWOT analýza a metoda logického rámce. 

Po vysvětlení všech základních principů je představena obec Černožice, které se dále 

diplomová práce věnuje. Po představení základních informací o obci a její organizační 

struktuře, je zobrazeno hospodaření obce v letech 2015 - 2017, je zpracována SWOT 

analýza obce a jsou popsány její plánované investice. 

Z těchto investic, je vybrána investice „Stavební parcely Čáslavky“, je zde uveden 

základní popis investice, řešená územní studie, zpracována SWOT analýza a logický 

rámec projektu, dále jsou popsány jednotlivé stavební objekty. Jsou oceněny jednotlivé 

vstupy a následný odhad možné ceny prodeje již zasíťovaných stavebních parcel. 

V následující kapitole jsou představeny jednotlivé možnosti financování, z těch jsou 

vybrány dvě varianty, u kterých jsou zobrazeny předpokládané hotovostní toky a 

stanovena ekonomická efektivnost investice.  V závěru je vyhodnocení jednotlivých 

variant financování a doporučení obci v rámci tohoto investičního projektu.   
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2 Obec  

 

2.1 Charakteristika obce 

S novým zákonem o obcích č.128/2000Sb. Přišlo mnoho změn, tento zákon 

definuje obec jako základní samosprávnou jednotku, která je charakterizována jako 

územní celek tvořený společenstvím občanů, hranicí území, symboly, orgány místní 

správy, vlastním majetkem a hospodařením dle rozpočtu. Obec pečuje o všestranný 

rozvoj svého území a potřeby svých občanů při plnění svých úkolů též veřejný zájem. [1] 

2.2 Klasifikace obcí 

 Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce 

stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády 

 

 Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké 

sněmovny po vyjádření vlády  

 

 Obec, která byla městem přede dnem 17. května 1954, je městem, pokud o to 

požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na 

žádost obce stanoví a zároveň určí den, kdy se stává městem. 

 

 Obec, která byla městys přede dnem 17. května 1954, je městysem, pokud o to 

požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na 

žádost obce stanoví a zároveň určí den, kdy se stává městysem. 

 

 Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž alespoň jedna je městem, je nově vzniklá 

obec městem. Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž žádná není městem, ale 

alespoň jedna je městysem, je nově vzniklá obec městysem. Oddělí-li se část 

města a vzniknou dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního 

města nebo část jeho názvu, je i nadále městem. Oddělí-li se část městyse a 

vzniknou dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního městyse 

nebo část jeho názvu, je i nadále městysem. [1] 
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2.3 Působnost obcí 
Působnost je oblast činnosti subjektu veřejné správy v rámci úpravy určitých 

společenských vztahů, která je realizována na určitém území, v určitém čase, vůči 

danému okruhu osob. Subjekt veřejné správy v rámci své působnosti realizuje svou 

pravomoc, což je soubor nástrojů k plnění svěřených úkolů. To, co obec dělá, tj. věcná 

působnost může být realizováno jako samospráva nebo jako přenesená státní správa. [2] 

Samostatná působnost 

Záležitosti, které patří do samostatné působnosti obce, jsou takové záležitosti, které 

jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud je zákon nesvěří státu, krajům nebo jedná-li se 

o přenesenou působnost orgánu obce. V zákonech jsou tyto příklady uvedeny příslušným 

výčtem. Do samostatné působnosti patří zejména:  

 hospodaření obce (hospodaření s obecními financemi, nemovitým, movitým 

majetkem a jeho nabývání) 

 vydávání komunálních dluhopisů, tato záležitost je doménou zejména větších 

měst, a to pro její velkou administrativní zátěž, skutečností však je, že získané 

peníze jsou levnější než z bankovního úvěru 

 program rozvoje územního plánu obce 

 rozpočet obce- tj. finanční plán na kalendářní rok 

 finální (závěrečný) účet obce, který poskytuje informace o ročním hospodaření 

obce  

 přezkoumání hospodaření, lze zadat auditorovi, nebo pověřit krajský úřad, který 

v rámci přenesené působnosti hospodaření přezkoumá  

 trvalé a dočasné peněžní fondy obce  

 vydávání obecně závazných vyhlášek  

 v rámci samostatné působnosti může obec vyhlásit referendum 

 návrh na změny katastrálního území obce nebo změny hranic a slučování obcí 

 ustanovení orgánů samosprávy (starosta, místostarosta, rada obce, výbory a 

komise) a stanovení jejich odměn 

 stanovení výdajů na provoz a činností obecního úřadu a zvláštních orgánů obce 

 řeší návrhy a podněty, které předkládají zastupitel a orgány obce  
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 péče o obec a její občany v souladu s místními zvyklostmi a předpoklady a 

vytvoření podmínek pro rozvoj sociální péče tak aby uspokojili potřeby občanů, 

a to zejména v oblastech bydlení, ochrany zdraví, dopravy, vzdělání, kultury a 

veřejného pořádku.[2] 

Přenesená působnost  

Přenesenou působností rozumíme výkon státní správy, kterou stát přenesl na obce 

a jejíž rozsah vždy určují zákony. [3] 

Na tuto činnost dostávají obce od státu určitý příspěvek, který však v mnoha 

případech nepokrývá skutečné náklady vynaložené obcí na tuto činnost. Jsou to tedy 

záležitosti, které vykonávají obce za stát, a za kvalitu takto poskytovaných služeb vůči 

veřejnosti odpovídá stát, který tyto záležitosti obci svěřil. Při výkonu těchto záležitostí 

tedy orgány obce nevykonávají vůli obce nýbrž však státu, a proto není možné, aby 

realizaci těchto záležitostí vykonávali orgány obce, které jsou volené občany obce, tzn., 

že členům zastupitelstva je přístup do této sféry odepřen. [3] 

Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí: 

 při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy, 

 v ostatních případech též 

o usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení 

a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou 

zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních 

správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů 

a orgány obcí; 

o opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole 

výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona. [1] 

Rozlišujeme tři typy obcí, co se týče přenesené působnosti: 

 Obce I. stupně – základní rozsah státní správy, kterou vykonávají všechny 

obce  

 Obce II. stupně – obce s pověřenými obecními úřady, vykonávají i přenesenou 

působnost pro obce ve správním obvodu (matrika, stavební úřad)  
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 Obce III. stupně – obce s rozšířenou působností, zejména větší města, která:  

 Vedou evidenci obyvatel, 

 Vydávají cestovní a osobní doklady, řidičské průkazy, technické průkazy, 

 vydávají živnostenské oprávnění, 

 vyplácejí sociální dávky 

 zajišťují sociálně-právní ochrana dětí 

 zajišťují péči o staré a zdravotně postižené, 

 spravují vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního 

prostředí 

 spravují státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství 

 doprava a silniční hospodářství [1] 

 

2.2 Orgány obce 

Veřejnoprávní korporace čímž obec je, může navenek jednat jen prostřednictvím 

svých orgánů neboli funkcionářů. Čl. 101 Ústavy České republiky – „Obec je samostatně 

spravována zastupitelstvem“, tu rozšiřuje zákon o obcích, který rozlišuje zastupitelstvo 

obce, radu obce, starostu, obecní úřad, zvláštní orgány obce a komise. [2] 

2.2.1 Zastupitelstvo obce  

Základním charakterem zastupitelské demokracie je reprezentativní mandát. 

Reprezentant voličů, v tomto případě zastupitel je povinen vykonávat a hlasovat v rámci 

svého mandátu podle svého nejlepšího svědomí, není vázán pokyny, nařízeními ani 

příkazy, a to ani v rámci subjektu, za který kandidoval do své funkce. [2] 

Zastupitel má tři základní práva:  

- právo iniciativy: právo předkládat návrhy zastupitelstvu, radě, výborům a 

komisím, toto právo nelze omezit ani upravit jednacím řádem  

- právo interpelace: zastupitel může vznášet dotazy, podněty a připomínky na 

radu, její členy, předsedu výboru, na statutární orgány právnických osob, jejichž 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evidence_obyvatel&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivnostensk%C3%A9_opr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%AD
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zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních 

složek, které obec založila nebo zřídila 

- právo informace: je definováno v zákoně jako právo požadovat od zaměstnanců 

obce zařazených do obecního úřadu, stejně jako od zaměstnanců právnických 

osob, které obec zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho 

funkce [2] 

Povinnosti zastupitele jsou:  

- aktivní účast: povinností zastupitele je účast na zasedání zastupitelstva a orgánů, 

kterých je členem, je povinen plnit úkoly svěřené těmito orgány a činit tak aby 

nebyla ohrožena vážnost jeho funkce 

- vyvarovat se střetu zájmu: účastní-li se člen zastupitelstva projednávání či 

rozhodování ve věcech, které by mohli znamenat výhodu pro něho samotného 

nebo pro osobu blízkou (fyzickou, právnickou), na základě zákona nebo plné moci 

mu svěřené, je jeho povinností tuto informaci sdělit před zahájením jednání. [2] 

 

2.2.2 Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své 

činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě 

rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. V obci kde se rada obce nevolí, vykonává její 

pravomoc starosta, nestanoví-li to zákon jinak. Radu obce tvoří: starosta, místostarosta a 

další členové rady, kteří jsou volení z řady členů zastupitelstva. Počet členů je lichý, 

minimální počet členů je 5 a maximálně však 11, zároveň však nesmí být překročena 

jedna třetina počtu členů zastupitelstva obce. Má-li zastupitelstvo obce méně jak 15 členů, 

rada se nevolí. Je-li starosta nebo místostarosta z funkce odvolán či se jí dobrovolně 

vzdal, přichází tak o místo člena rady obce.  

Rada obce se schází ke svým schůzím dle potřeby, tyto schůze jsou neveřejné a je 

možné k jednotlivým bodům pozvat člena zastupitelstva či jinou osobu. Rada obce je 

schopna se usnášet pouze tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, platné 

rozhodnutí či usnesení je platné pouze hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech 
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členů rady obce, z tohoto jednání vydává rada obce, jednací řád, v něž jsou informace o 

jednání rady obce. [2] 

2.2.3 Starosta, místostarosta  

Starosta je nejviditelnějším orgánem obce, který ji navenek reprezentuje, sám o 

sobě je však orgánem s minimální pravomocí.  Je součástí rady a nemá povahu 

statutárního orgánu, musí tedy kroky, které vyžadují schválení rady či zastupitelstva až 

po jejich schválení, jinak jsou neplatné a vystavuje se tak trestněprávní odpovědnosti. 

Starosta i místostarosta jsou voleni z řad zastupitelstva, kdy pro zvolení musí mít 

nadpoloviční většinu všech zastupitelů. Na rozdíl od řadového člena zastupitelstva musí 

být starosta i místostarosta občanem České republiky. [2] 

Starosta:  

 odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok  

 plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní 

poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud 

není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a 

stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce, 

 může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené 

působnosti v určitých věcech, 

 může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku, 

 odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce 

 zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního 

úřadu 

 rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce 

 plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony 

 plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních 

právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního 

úřadu. 
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Starosta zpravidla i svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, po němž 

podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání rady či zastupitelstva obce. Je- li odvolán 

či se funkce dobrovolně vzdal a zároveň není zvolen nový starosta, jeho pravomoci jsou 

předány místostarostovy obce, není-li v obci místostarosta nebo opustil funkci spolu se 

starostou, pověří pravomocemi starosty zastupitelstvo obce některého ze svých členů. [2] 

2.2.4 Obecní úřad a tajemník 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního 

úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele 

obecního úřadu je starosta. Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního 

úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního 

úřadu. V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se 

zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce 

mohou zřídit funkci tajemníka obecního úřadu. Není-li v obci zřízena funkce tajemníka 

obecního úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly starosta. 

[2] 

2.2.5 Výbory zastupitelstva, komise rady 

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. 

Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.  Zastupitelstvo obce 

zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří 

zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů 

výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje 

písemně a podepisuje je předseda výboru. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně 

tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani 

osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. [2]  
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3 Rozpočet obce  

V České republice jsou na úrovni územních samosprávných celků, tzn. obcí a 

krajů sestavovány rozpočty obce a kraje, jedná se o takzvané územní rozpočty. Rozpočet 

obce či kraje je označován jako decentralizovaný peněžní fond, do kterého plynou příjmy, 

které obec či kraj získá na základě přerozdělení v rámci rozpočtové soustavy, tak i příjmy 

plynoucí z vlastních činností samosprávného celku.  Stejně jako ostatní veřejné rozpočty 

je i rozpočet obce či kraje, vytvářen, rozdělován a požíván s využitím nenávratného, 

neekvivalentního a nedobrovolného financování charakteristického pro veřejné 

rozpočty.[4] 

Celý rozpočtový proces slouží jako předmět k bezproblémovému chodu obce a 

vytváří soulad mezi plánovanými příjmy a výdaji obce. Rozpočet tedy lze chápat jako 

bilanci mezi příjmy a výdaji za určité časové období, které se shoduje s rozpočtovým 

obdobím celé soustavy. V České republice toto období znamená jeden kalendářní rok.  

Hospodaření lze charakterizovat:      

F1 + P – V = F2 

F1 stav peněžních prostředků na počátku období 

P příjmy 

V výdaje  

F2 stav peněžních prostředků na konci období 

Z daného vztahu je zřejmé že pokud je F2 vetší než F1 vytvoří se finanční rezerva 

pro rozpočtové období v roce následujícím. Je-li naopak F1 větší než F2 musí být použita 

rezerva z minulých období či jiné zdroje aby byla rozpočtová bilance vyrovnaná. [4] 

3.1 Struktura územního rozpočtu  

Zpravidla se rozpočet územního celku sestavuje ve dvojím průřezu:  

 běžný rozpočet  

 kapitálový rozpočet  
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Separací běženého a investičního hospodaření získáváme přehlednou analýzu, na 

co jsou využívaný daňové a i nedaňové příjmy, nutnost využívání návratných příjmů na 

financování investic a únosnou výši dluhové sazby. [4] 

3.1.1 Běžný rozpočet 

Někdy nazývaný též jako provozní rozpočet, je bilance běžných příjmů a výdajů, 

které se mohou každoročně opakovat a patří k danému rozpočtovému období. Příjmy 

z běžného rozpočtu jsou financovány provozní (neinvestiční) potřeby běžných výdajů. 

Běžný rozpočet lze sestavit, jako vyrovnaný kde se příjmy se rovnají výdajům, 

nebo lze sestavit rozpočet deficitní kdy běžné výdaje větší než běžné příjmy. Oba případy 

odráží zhoršené hospodaření obce. Vyrovnaný rozpočet ukazuje skutečnost, že obec je 

schopna pouze krýt běžné výdaje běžnými příjmy. Překračují-li běžné výdaje, běžné 

příjmy ukazuje to skutečnost, že obec není schopna financovat provozní výdaje 

provozními příjmy. V těchto případech pokud vznikne dluhová služba, obec není schopna 

ji pokrýt. [4] 

V důsledku to znamená, že minimální dluhová služba je hrazena z kapitálového 

rozpočtu, tj. prodejem majetku, případně úvěrem či emisí komunálních obligací.  
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Obr. 1: Schéma běžného rozpočtu (vlastní zpracování) 

3.1.2 Kapitálový rozpočet  

Kapitálový rozpočet se sestavuje jako bilance finančních prostředků na takové druhy 

příjmů a výdajů, které se pravidelně v průběhu jednoho rozpočtového roku neopakují. 

Kapitálový rozpočet slouží obci k záměrnému a dlouhodobému shromažďování 

finančních prostředků na realizaci finančně náročných projektů, na které nelze zajistit 

finanční prostředky z běžného jednoročního rozpočtu obce. Jde např. o zajištění vlastních 

prostředků na výstavbu obecního vodovodu, rekonstrukci školní budovy aj. [5] 

Kapitálový rozpočet může získat příjmy např. z prodeje stavebních pozemků, jež 

jsou ve vlastnictví obce nebo z prodeje budov, které jsou pro obec méně použitelné aj. 

Kapitálový rozpočet je vzhledem k nepravidelnosti jak na straně příjmů, tak na straně 

Příjmy Výdaje 

Daňové: 

 svěřené daně 

 sdílené daně 

 místní daně  

 správní poplatky 

 

 všeobecné veřejné služby  

 veřejný pořádek  

 vzdělání  

 péče o zdraví  

 bydlení  

 komunální služby  

 na podnikání  

 ostatní běžné výdaje 

 placené úroky  

 běžné dotace jiným 

rozpočtům 

Nedaňové: 

 uživatelské poplatky za služby 

 příjmy z pronájmu majetku  

 příjmy od vlastních neziskových 

organizací  

 zisk z podnikání  

 ostatní  

Přijaté transfery:  

 běžné dotace ze státního rozpočtu  

 běžné dotace ze státních fondů 

 od územních rozpočtů  

 ostatní běžné příjmy 

Saldo – přebytek  Saldo – schodek  
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výdajů v krátkém časovém období (1-2 roky) neprovázaný. I zde platí zásada, že je nutné 

případný deficit co nejdříve vyrovnat, protože jinak se zatěžuje rozpočet příslušnými 

úroky z dluhu. Ke zdrojům kapitálového financování patří například: transfery z běžného 

rozpočtu (tj. přebytek běžných příjmů nad běžnými výdaji), výnosy z prodeje majetku 

(např. půdy, budov, aj.), půjčky od bank a institucí, příjmy z emise obligací apod.[5] 

Příjmy  Výdaje 

 z prodeje majetku  

 kapitálové přijaté dotace 

z rozpočtové soustavy 

 příjmy z půjček  

 příjmy z emise vlastních obligací  

 přebytek běžného rozpočtu  

 dary na investice 

 na investice 

 kapitálové dotace jiným 

rozpočtům  

 na nákup obligací, akcií  

 poskytované střednědobé a 

dlouhodobé půjčky  

 splátky dříve přijatých půjček  

 krytí deficitu běžného rozpočtu  

Obr. 2: Schéma kapitálového rozpočtu (vlastní zpracování) 

3.2 Příjmy obce  

3.2.1 Daňové příjmy  

Daňové příjmy jsou jedním ze základních pilířů obecního rozpočtu obcí v ČR, 

výše daňových příjmů a nakládání s nimi má zásadní vliv na fungování obce. Daňové 

příjmy jsou dvojího druhu sdílené daně a svěřené daně kde náleží celá částka obci. 

Peněžní prostředky z celostátního hrubého výnosu z daní jsou sdílené se státním 

rozpočtem a jsou převáděny do rozpočtů obcí a krajů ve výši, která odpovídá procentnímu 

podílu na celostátním hrubém výnosu daní. [4] 

  U obcí je vypočtená částka vynásobena procentem (v případě ostatních obcí tzn. 

Prahy, Plzně, Ostravy a Brna je vypočtená částka vynásobena celkovým procentem), 

které je pro každou obec uvedené ve vyhlášce Ministerstva financí o podílu jednotlivých 
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obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané 

hodnoty a daní z příjmů[7] 

Pro výpočet se jako základ použije 100% celostátního hrubého výnosů jednotlivých typů, 

výjimkou je daň z příjmu fyzických osob, zde se použije 60% celostátního hrubého 

výnosu daně. Další výjimkou je daň z příjmu právnických osob, u které je základ snížen 

o daň z příjmu právnických osob, u které je poplatníkem sama obec. [7] 

 

Obr. 3:Rozpočtové určení daní [8] 
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Obr. 4: Rozpočtové určení daní [8] 

 

 

Obr. 5: Rozpočtové určení daní- vysvětlivky [8] 

Podle zákona o rozpočtovém určení daní se od 1. 1. 2017 rozděluje: 

 krajům 8,92 % a dle přepočteného procentního podílu obcím 21,4 % z 

celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. 

 krajům 8,92 % a dle přepočteného procentního podílu obcím 23,58 % z 

celostátního hrubého výnosu daní z příjmů, kterými jsou: 

 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 

 daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 

 daň z příjmů fyzických osob, 
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 daň z příjmů právnických osob včetně daně z příjmů právnických osob vybírané 

srážkou podle zvláštní sazby. 

 obcím 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti rozdělený dle přepočteného počtu zaměstnanců. 

Mezi svěřené daně patří: daň z nemovitosti, daň z příjmu právnických osob placené 

obcemi, daň z příjmu právnických osob SVČ. [9] 

Do daňových příjmů lze zařadit i místní poplatky vybírané a do značné míry zaváděné 

obcí, mezi něž patří v současné době: 

 poplatek ze psů  

 poplatek za lázeňský pobyt  

 poplatek za ubytovací kapacity  

 poplatek za užívání veřejného prostranství  

 poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

obce  

 poplatek ze vstupného  

 poplatek z provozu výherních hracích přístrojů [6] 

3.2.2 Nedaňové příjmy  

Za nedaňové příjmy obecního rozpočtu lze označit takové příjmy, které jsou 

nenávratné a nedaňové, to co je spojuje, že nejsou plynoucí z nějaké povinnosti určené 

státem, ale vyplívají ze samostatné aktivity obce či jiných subjektů s obcí spojených, 

mezi tyto příjmy lze zařadit:  

 výnosy majetku, který obec vlastní, a příjmy, které má z vlastního hospodaření  

 příjmy z hospodaření subjektů, které založila či zřídila  

 dotace ze státního rozpočtu, státních fondů do rozpočtů obcí  

 převody prostředků obce z vlastních peněžních fondů  

 nahodilé, nepravidelné příjmy [6] 
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3.2.3 Kapitálové příjmy  

Tento druh příjmů tvoří převážně nahodilé příjmy, zejména to jsou:  

 úvěry 

 emise komunálních akcií nebo obligací  

 návratné půjčky a finanční výpomoci  

 příjmy z prodeje obecního majetku  

Kapitálové příjmy obcí rostly do roku 1999, poté začal opačný trend, důvodem růstu 

bylo obchodování s akciemi plynárenských a energetických společností, které na obec 

bezúplatně převedl stát v rámci druhé vlny privatizace. Kapitálové příjmy tedy 

představují jednorázový a neopakovatelný příjem. [4] 

 

3.2.4 Dotační příjmy   

Dotace můžeme z obecného hlediska popsat jako peněžní transfery, které jsou 

uvnitř i vně rozpočtové soustavy, tvoří jednotlivé vazby mezi články ze soustavy, ale 

může na ně být nahlíženo i jako na dar, který je poskytnut ve veřejném zájmu. [10] 

Každá úroveň řízení sice disponuje vlastními příjmy, které ji jsou určeny a se 

kterými hospodaří samostatně, avšak nižší úrovně mají vyčleněné příjmy menší dle 

rozpočtového určení, než je jejich skutečná potřeba pro poskytování veřejných služeb. 

Nedostatek finančních prostředků je potom kompenzován, dotacemi z vyššího rozpočtu 

(státního rozpočtu). Na územní rozpočty nemá přímou vazbu rozpočet Evropské unie, 

proto je zprostředkován prostřednictvím státního rozpočtu dané členské země. [10] 

Kromě rozpočtového určení daní jsou dotace dalším přerozdělovacím procesem 

v soustavách veřejných rozpočtů. Je to klasický redistribuční výdaj poskytovatele dotace 

a přijatý transfer pro příjemce dotace. Definice dotací je v rozpočtových pravidlech 

zúžena pouze na účelové dotace, je tedy vhodné charakterizovat dotaci v jejím širším 

smyslu do několika kategorií, tzn. podle úlohy, smyslu a významu. [10] 
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Dotace mohou být přerozdělovány:  

 vertikálním transferem, kterým jsou vyjádřeny vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými články na vertikále nadnárodní rozpočet, ústřední rozpočet, 

regionální rozpočet  

 horizontálním transferem, tj. mezi rozpočty stojícími na stejné úrovni vedle 

sebe  

 transferem směřovaným mimo soustavu veřejných rozpočtů, jež je určen 

fyzickým nebo právnickým osobám za stanovených podmínek a kritérií [10] 

Jakoukoliv poskytovanou dotaci, lze charakterizovat podle účelu, za kterým 

vznikla, jakou má plnit úlohu a zda je či není vymahatelná. Podle těchto kritérií 

můžeme dotace dělit do několika kategorií. 

Podle nároku na poskytovanou dotaci: 

 nárokovatelné dotace, které vyplívají přímo ze zákona o státním rozpočtu, 

popřípadě jiných zákonů 

 nenárokovatelné dotace, neexistuje na ně právní nárok, rozhoduje o nich 

poskytovatel ve své pravomoci [10] 

Podle účelu poskytované dotace:  

 účelové dotace, jak již z názvu vyplívá, je určeno za jakým účelem mají být 

přesně použity, výhodou je jejich adresnost, nevýhodou naopak administrativní 

náročnost, kontrola použití. Účelové dotace jsou zúčtovatelné, tzn., že územně 

samosprávný celek musí prokázat jak a na co byla dotace použita. 

 Neúčelové dotace, tyto dotace nejsou poskytnuty na financování konkrétní 

potřeby, příjemce může rozhodnou o jejím konkrétním použití, oproti účelovým 

dotacím nepodléhají zúčtování a kontrole jejich využití. [10] 

Podle určení zda se jedná o potřeby opakující se, nebo o potřeby jednorázové, dělíme 

dotace na:  
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 Běžné (neinvestiční, provozní) 

 Kapitálové (investiční) [10] 

Dotace pro obce lze roztřídit do těchto kategorií: 

 Dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtů obcí  

 Příspěvek na školství  

 Příspěvek na výkon státní správy 

 Dotace na vybraná zdravotnická zařízení  

 Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů 

obcím  

 Ostatní dotace z kapitoly všeobecná pokladní správa  

 Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností sociálně-

právní ochrany dětí  

 Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce 

s rozšířenou působností a hl. město Prahu 

 Další dotace z kapitoly VPS 

 Dotace z ostatních (resortních) kapitol státního rozpočtu  

 Dávky pomoci v hmotné nouzi  

 Dávky zdravotně postiženým  

 Příspěvek na péči  

 Dotace ze státních účelových fondů 

 Dotace v rámci finanční pomoci EU[10] 

 

3.3 Výdaje obce  

Trendem ve většině vyspělých zemí je decentralizace veřejné správy, to má za 

důsledek převádění výdajových kompetencí za zabezpečení výdajových statků na 

jednotlivé územně samosprávné celky. Z ekonomického hlediska můžeme výdaje rozdělit 

na: 

  běžné výdaje, které se opakují, financují se jimi běžné potřeby v daném roce na 

dané úsc., zejména to jsou platy zaměstnanců, nákup materiálu, provoz úsc. apod. 
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 kapitálové výdaje, ty slouží k financování dlouhodobých potřeb, investičního 

rázu a přesahují více než jedno rozpočtové období. Vycházejí od plánování 

projektu až po jeho úplné dokončení, tzn. i splácení úvěrů a půjček. [4] 

Dále můžeme výdaje rozdělit dle charakteru infrastruktury na: 

 ekonomickou infrastrukturu, které zahrnují výdaje na výrobní účely: patří sem 

například výdaje na výstavbu komunikací, na podporu podnikání, výstavbu 

vodovodů, kanalizací, komunálních bytů, ČOV apod.  

 sociální infrastrukturu, zde můžeme zahrnout výdaje na vzdělání a péči o 

zdraví, na sociální peněžní transfery, výdaje na provoz sociálních zařízení. Tyto 

výdaje by měli zohledňovat sociální spravedlnost a priority obce. [4]  
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4 Investice 

Investice ve svém nejširším významu jsou definovány jako obětování jisté 

současné hodnoty ve prospěch budoucí nejisté hodnoty. [11] 

Investice je možné rozdělit do tří základních skupin:  

 Finanční investice, jedná se zejména o nákup cenných papírů, vkladů do 

investičních společností a dlouhodobé půjčky  

 Hmotné investice, do této skupiny patří pořízení nemovitostí, nákup 

pozemků, výrobních zařízení a strojů 

 Nehmotné investice, do této skupiny lze zařadit nákup licencí, softwaru, 

výdaje na vzdělání a know-how[12] 

Dále můžeme investice rozdělit do skupin podle toho, jaký mají význam pro investora: 

 Rozvojové investice, tyto investice zvyšují možnost investora 

produkovat nebo prodávat výrobky či služby, přínosem těchto investic 

je růst tržeb 

 Obnovovací investice, tyto investice mají za cíl náhradu zastaralých 

výrobních zařízení a snížení jejich nákladů  

 Regulatorní investice, cílem těchto investic není přímý ekonomický 

efekt ale soulad s existujícími či plánovanými zákony, předpisy či 

nařízeními. Jedná se zejména o zlepšení pracovního prostředí, 

bezpečnosti práce, ochranu životního prostředí. [12] 

Investiční prostor, představují tři atributy, jsou jimi: výnos, stupeň likvidity a 

riziko, tyto tři atributy probíhají v čase. Vynaložené prostředky na investici v současnosti 

jsou jisté avšak odměna pokud přijde, přichází později a její výše je nejistá. [11] 
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Obr. 6: Investiční prostor[11] 

Výnosem se rozumí všechny příjmy z investice od chvíle, kdy do ní jsou vloženy 

prostředky do posledního příjmu z této investice, která může být ukončena např. 

likvidací, Stupeň likvidity určuje, s jakou rychlostí je možné přeměnit naši investici na 

hotové peněžní prostředky. Posledním faktorem investičního prostoru je riziko, to 

představuje možné odchýlení skutečných výnosů od očekávaných výnosů investice.  

Rozlišujeme riziko ovlivnitelné, které může investor ovlivnit svým chováním a rizika 

neovlivnitelná, která nelze nějak ovlivnit. Dále můžeme rizika rozdělit na systematická, 

které vznikají globálně a ovlivňují všechny obory, a rizika nesystematická, která jsou 

určitou specialitou daných oborů. [11],[12] 

Na základě těchto tří faktoru může předpokládat určitá pravidla investice:  

 čím vyšší riziko, tím vyšší výnos 

 čím nižší riziko, tím nižší výnos 

 čím nižší výnos, tím větší likvidita 

 čím vyšší výnos, tím nižší likvidita 

 čím vyšší likvidita, tím nižší riziko 

 čím nižší likvidita, tím vyšší riziko [13] 

4.1 Kritéria pro hodnocení efektivnosti investičních projektů 

Cílem všech investičních projektů je získání vyšší budoucí hodnoty, výnosnosti 

vložených investičních prostředků. Výhodnost investičního projektu musí být stanovena 

již v předinvestiční fázi projektu. Musí tedy být stanovena nějaká pravidla, ukazatele, 
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prostřednictvím nichž lze rozhodnout o realizaci nebo odmítnutí plánovaného projektu. 

[11] 

 

Mezi tyto ukazatele můžeme zařadit:  

- čistá současná hodnota (NPV, Net Present Value) 

- vnitřní výnosové procento (IRR, Internal Rate of Return) 

- doba návratnosti (PB, Pay Back)  

4.1.1 Čistá současná hodnota  

Hodnocení ekonomické efektivnosti v časovém horizontu umožňuje ukazatel 

čisté současné hodnoty (NPV). NPV investice vychází ze základního předpokladu, že 

peněžní prostředky jsou efektivně investovány pouze v tom případě, jestliže výnos 

z investice je vyšší nebo alespoň roven počátečnímu investičnímu nákladu, avšak hodnota 

peněžních prostředků se v čase mění a není možné je pouze sčítat ale převést je na čistou 

současnou hodnotu. Viz následující vzorec: [11] 

 

NPV = PV – IN 

NPV čistá současná hodnota  

IN investice 

PV současná hodnota budoucích peněžních toků 

 

PV (present value) je současná hodnota, která je pomocí mechanismu diskontování 

převedena z budoucích čistých peněžních toků. [11] 

 

Obr. 7: Vzorec výpočet čisté hodnoty [11] 

 PV současná hodnota v Kč 

 CFi  peněžní toky v jednotlivých letech   

 i počet let od 1 do n 

 r diskontní sazba v /100% 
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Při rozhodování zda je investice pro investora výhodná, se berou v potaz všechny 

hodnoty s kladnou či nulovou hodnotou čisté současné hodnoty, pouze tyto investice 

mohou investorovy přinést zisk nebo nevytvoří ztrátu. [11] 

4.1.2 Vnitřní výnosové procento  

Můžeme definovat jako úrokovou míru, při které se současná hodnota všech 

peněžních příjmů za dobu ekonomické životnosti projektu rovná současné hodnotě všech 

kapitálových výdajů na projekt. [12] 

 

Jinak řečeno, jde o takovou úrokovou míru, při které je čistá současná hodnota projektu 

rovna nule. Vzorec pro výpočet pomocí lineární interpolace.  

 

Obr. 8: Vzorec pro výpočet IRR [11] 

 

 NPV+   kladná NPV investice 

 NPV-  záporná NPV investice 

 r1  diskontní sazba při kladné NPV 

 r2  diskontní sazba pří záporné NPV 

4.1.3 Prostá doba návratnosti (Payback method) 

Rozumí se jí počet let, za které investice vytvoří kladné peněžní toky alespoň ve 

výši investovaných nákladů. Je-li cash flow konstantní, je možné dobu návratnosti 

stanovit jako podíl investičních nákladů a ročního cash flow. [11] 

 

PB =IN/CF (v letech) 

 

V praxi se však příliš nesetkáváme s investicemi, které vykazují konstantní CF 

v jednotlivých letech, proto se doba návratností stanoví jako kumulativní načítání ročních 

cash flow až do výše investičních nákladů. [11] 
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4.2 Veřejné investice  
 

Veřejné investice mají své důvody a určitá specifika, hlavním důvodem je že řada 

potřeb veřejného sektoru nemá ziskový charakter a je proto pro soukromé investory 

nevýhodná, u soukromého sektoru je hlavní prioritou finanční zisk, kdežto u veřejného 

sektoru je to všeobecný prospěch. Jedná se zejména o investice do movitého majetku, 

dopravní infrastruktury, vzdělání, technické infrastruktury. Tyto investice tedy nepřináší 

přímo finanční prospěch ale je to obětování současných finančních prostředků ku 

prospěchu veřejnosti.  

Veřejné investice by měli být obecně prospěšné, tak aby necílily na co největší 

finanční zisk ale, aby byli ku prospěchu co nejvíce lidem, efektivní tak aby za co nejmenší 

finanční náklad bylo vytvořeno co nejvíce užitku a spravedlivé tak že jsou tu pro všechny 

občany všech sociálních skupin. [14] 

 

4.3 Nástroje pro plánování investic  

4.3.1 SWOT analýza  

Představuje jeden ze základních nástrojů strategického řízení, SWOT je akronym 

anglických slov strengts (silné), weaknesses (slabé), opportunities (příležitosti) a threats 

(hrozby).  Za vznikem této metody stojí Albert S. Humphrey, který v na přelomu 

šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, analyzoval 500 nejvýznamnějších 

firem v USA v rámci projektu na Stanford Research Institute. [15] 

 

Základním principem metody je určení významných faktorů vnějšího a vnitřního 

prostředí organizace či projektu a stanovení jejich vzájemné interakce. Tedy jak mohou 

silné a slabé stránky ovlivnit příležitosti a hrozby daného projektu či organizace a zároveň 

odkrýt problémy i možnosti pro rozvoj. [15] 

 

SWOT analýza aplikovaná na projekt umožňuje:  

 objevit příležitosti pro projekt  

 predikovat jeho zásadní rizika  

 využít silné stránky důležité pro projekt  
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 včas odhalit slabé stránky ohrožující projekt  

Základní zásady pro tvorbu SWOT analýzy jsou:  

 jasně definovat předmět analýzy, její účel a časový horizont  

 provádět analýzu v týmu (nejlépe i s nezainteresovanou osobou) 

 rozdělit posuzování na více dní s časovým odstupem [15] 

 

4.3.2 Logický rámec  

Metoda logického rámce v angličtině jako Logical Framework Method zkráceně  

LFM, dává do souvislostí významné skutečnosti projektu a definuje tak jeho strategii. 

Obsahem této metody je charakterizovat vlastní projekt, klíčové vnější předpoklady a 

významné akceptační metriky. Tato metoda byla vyvinuta Leonem J. Rosenbergem 

v roce 1969 v USA pro Americkou agenturu pro mezinárodní rozvoj. Tato metoda si 

postupem času získala oblibu a je využívána předními světovými bankami, předními 

firmami a institucemi z veřejného ziskového i neziskového sektoru. V současnosti se 

v ČR metoda logického rámce používá hojně spolu se žádostmi o financování projektů 

ze strukturálních fondů Evropské unie. [15] 

Hlavními přínosy metody logického rámce:  

 pomoc při návrhu projektu, realizaci a vyhodnocení 

 stanovení a specifikace cílů  

 organizace činností, které budou v projektu realizovány  

 identifikace předpokladů a rizik souvisejících s projektem  

 umožnuje stanovit kritéria pro ověření, zda byl projekt úspěšný  

 definuje návrh harmonogram projektu  

 definuje strategii projektu [15] 
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Obr. 9: Metoda logického rámce [vlastní zpracování dle 14] 

Vzájemná návaznost cílů programu a projektu vyjádřena stupňovitě na Obr. 10:  

 

 

Obr. 10: Postup logického rámce [14]  
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5 Efektivní hospodaření obce a plánování investic – 

praktická část 

 

 

Obr. 21: Znak obce [16] 

5.1 Černožice - základní informace  

Obec Černožice se nachází v královehradeckém kraji v okrese Hradec Králové, 

severně 15 km od Hradce Králové a 5 km jižně od Jaroměře. Katastrální rozloha obce je 

423 ha, v nadmořské výšce 252 m. n. m. V roce 2017 zde žilo 1 182 obyvatel. Obcí 

s rozšířenou působností je Hradec Králové a pověřenou obcí jsou sousední Smiřice. [16] 

 

Obr. 11: Poloha Černožic v rámci ČR 

Co se občanské vybavenosti týče, v obci se nachází několik obchodů se 

spotřebním zbožím a potravinami, pošta, praktický lékař, zubní ordinace, základní škola 

1. stupeň, mateřská škola, restaurace, v obci se také nachází nově zrekonstruovaný domov 

pro seniory. Pro sportovní vyžití se v obci nachází sportovní areál s fotbalovým hřištěm, 

dvěma multifunkčními hřišti a dětský hřištěm. Obcí vede elektrifikovaná železniční trať 

na trase Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř, v obci je též několik autobusových 

zastávek regionálních dopravců. Černožice leží na hlavním tahu silnice I/33 (Hradec 

Králové – Jaroměř – Náchod – hranice ČR/Polsko), avšak tato silnice je z 
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důvodu kapacitní přetíženosti nevyhovující, již nyní je ve výstavbě pokračující dálnice 

D11, která nyní končí v Hradci Králové a bude pokračovat směrem Jaroměř – Královec.  

 

Obr. 12: Poloha Černožic [17] 

5.2 Organizační struktura obce  
Obec Černožice se svými 1 182 obyvateli spadá dle zákona č.128/2000Sb. do 

kategorie obcí od 500 do 3000 obyvatel, má tedy právo na 7 – 15 členů místního 

zastupitelstva, zastupitelstvo v obci je tedy patnácti členné a vzešlo z něho toto vedení 

obce. [1] 

 Starosta: Jaromír Kotěra  

 Místostarosta: Ing. Vladimír Vik  

 Radní: Ing. Tomáš Němeček  

 Radní: Josef Kňourek  

 Radní: Milan Novák  

 Předseda finančního výboru: Ing. Tomáš Němeček  

 Předseda kontrolního výboru: Ing. Petr Malina  
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Agendu obecního úřadu mají též na starost jedna ekonomicky administrativní pracovnice 

a jedna účetní. [16] 

5.3 Hospodaření obce  
Obec Černožice v minulých letech hospodařila vždy s přebytkovým rozpočtem, 

v roce 2015 měla příjmy 16 361 tis. Kč a výdaje 10 672 tis. Kč, v roce 2016 měla příjmy 

17 307 tis. Kč a výdaje 14 999 tis. Kč, v roce 2017 to je k 30. 9 na straně příjmů 13 669 

tis. Kč a na straně výdajů 8 201 tis. Kč.  

5.3.1 Příjmy obce Černožice  

  2015 2016 2017 

 Příjmy (tis. Kč) 16 361 17 307 13 669 

 Daňové příjmy 13 558 14 720 11 661 

 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 689 637 652 

 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 6 454 7 501 5 712 

 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 4 974 5 443 4 483 

 Majetkové daně 1 442 1 139 813 

 Kapitálové příjmy 164 163 112 

 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní 

kapitálové příjmy 
164 163 112 

 Nedaňové příjmy 1 964 1 976 1 356 

 Přijaté splátky půjčených prostředků 350 247 128 

 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní 

nedaňové příjmy 
144 189 131 

 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků 

organizací s přímým vztahem 
1 460 1 539 1 097 

 Přijaté transfery 676 449 541 

 Investiční přijaté transfery 469 221 0 

 Neinvestiční přijaté transfery 207 228 541 

Tab. 1: Příjmy obce Černožice v letech 2015-2017[vlastní zpracování dle 18] 
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5.3.2 Výdaje obce Černožice 

 2015 2016 2017 

 Výdaje (tis. Kč) 
10 672 14 999 8 201 

Běžné výdaje 
9 275 11 631 7 706 

 Neinvestiční nákupy a související výdaje 
3 328 5 077 3 008 

 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 
43 46 9 

 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 92 119 127 

 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a 

mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 

2 326 2 695 1 848 

 Ostatní neinvestiční výdaje 
0 0 0 

 Platy a podobné a související výdaje 
3 486 3 695 2 714 

Kapitálové výdaje 
1 396 3 368 495 

 Investiční nákupy a související výdaje 
1 171 3 236 345 

 Investiční půjčené prostředky 
225 132 150 

Tab. 2: Výdaje obce Černožice v letech 2015-2017[vlastní zpracování dle 18] 
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5.4 SWOT analýza obce Černožice  

Aplikací SWOT analýzy je možné odhalit vnitřní a vnější faktory, které mají na 

fungování obce vliv. Z vnitřních faktorů to jsou silné stránky, které pomáhají obci 

vyniknout a slabé stránky díky kterým se může obec dostat do problémů. Z vnějších 

faktorů to jsou příležitosti, ze kterých může obec těžit nebo hrozby, kterým se musí 

naopak vyvarovat. 

Vnitřní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 

 Poloha obce  

 Dopravní dostupnost  

 Plochy v obci pro další výstavbu  

 Vybavení infrastrukturou v obci  

 Občanská vybavenost (MŠ, ZŠ, 

obchody, zdravotnické středisko) 

 Místní skládka, sběrný dvůr 

 Dobré hospodaření obce – 

nezadlužená obec  

 Nový uzemní plán obce  

 Členství v mikroregionu 

Smiřicko  

 

 Špatný stav některých 

komunikací v obci  

 Nevyužité plochy v centru obce 

 Vyšší hustota kamionové 

dopravy  

 Vyšší věkový průměr 

obyvatelstva  

 Absence odpočinkových zón 

v obci  

 Nedostatečná údržba některých 

RD  

Vnější faktory 

Příležitosti Hrozby 

 Rozšíření infrastruktury v okolí 

obce  

 Příliv nových podniků 

 Zvýšení počtu obyvatel (nové 

rodiny s dětmi) 

 Zvýšení podvědomí o obci, 

zlepšení cestovního ruchu  

 Zisk peněz z dotačních 

prostředků 

 Využití nezastavěných ploch 

 Stárnutí obyvatelstva  

 Odchod obyvatel do větších měst  

 Zaniknutí stávajících podniků  

 Zrušení (omezení) české pošty  

 Houstnutí dopravy v obci  

 Klesající počet obyvatel  

 Malý zájem obyvatel podílet se 

na dění v obci  

 Nedostatečná připravenost na 

využívání dotačních prostředků  

Tab. 3: SWOT analýza Černožice  
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6 Plánování investic v obci Černožice  

Obec Černožice nedisponuje žádným plánem investic s výhledem na delší časový 

úsek, avšak plánuje investice operativně dle potřeb či aktuální situace v obci. V současné 

době byl v obci schválen střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020. 

Z posledních větších investic v obci můžeme zmínit například rekonstrukci mateřské 

školy, výstavbu sportovního areálu, rekonstrukci hlavní silnice v obci, tj. ulici Gen. 

Svobody, rekonstrukce veřejného osvětlení. Nyní obec plánuje několik větších investic, 

jedná se o rekonstrukci a opravu ulice Nádražní kde je vozovka a komunikace pro pěší 

v havarijním stavu, cena této investice je stanovena na 2 604 533 Kč vč. DPH. Další 

plánovanou investicí je nástavba základní školy, která v současnosti kapacitně 

nevyhovuje, odhadovaná cena této investice je 7 500 000 Kč vč. DPH avšak tato investice 

nemůže být v této době provedena z důvodu nevydání stavebního povolení, které bude 

vydáno až po změně územního plánu. Poslední a největší investicí v obci na následující 

roky je odkup pozemků v části obce nazývané jako Čáslavky od soukromých vlastníků, 

jejich přeměna na stavební parcely a následný prodej. 

6.1 Rekonstrukce a přístavba Základní školy 

V obci Černožice se nachází jak mateřská škola, tak i základní škola pro první 

stupeň výuky tj. 1-5tř., mateřská škola prošla v minulosti rozsáhlou rekonstrukcí, kdy 

byly nahrazeny zdraví nebezpečné boletické panely na vnější fasádě budovy zdraví 

nezávadným materiálem, zároveň proběhla oprava střechy a zateplení vnějšího pláště tak 

aby byla dodržena tzv. tepelná obálka. Základní škola prošla před pěti lety také menší 

rekonstrukcí, jelikož se družina pro žáky se nacházela v druhé části obce a vznikali často 

komplikované přesuny, zastupitelstvo schválilo přestavbu části 1.NP školy na družinu. 

Nynější stavební zásah se týká nástavby jednoho patra budovy, kde by se měly nacházet 

víceúčelové polytechnické dílny. V současné době škola nedisponuje žádnou 

specializovanou učebnou pro zajištění odpovídající úrovně polytechnického vzdělávání 

žáků. Vybudováním polytechnických dílen přispěje ke zvýšení manuální zručnosti žáků, 

k rozvíjení jejich tvůrčího potenciálu a vytváření kladného vztahu žáků k práci. V nových 

polytechnických učebnách budou moci žáci svou manuální činnost rozvíjet také v rámci 

volnočasových aktivit. [19] 
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Obr. 13: Základní škola stávající stav 

Urbanisticky půjde o zachování území a původní stavby školy, architektonicky 

pak o řešení pro nové učebny formou zrušení stávající nevyhovující půdy včetně střechy 

a vybudování nástavby, která změní výraz stávajícího objektu školy. Nové polytechnické 

učebny budou nedílnou součástí školy a provozně navazují na dispozici školy, vytvoří 

spolu s kabinetem a hygienickým zařízením nové 3.NP. Navýšení budovy o jedno podlaží 

však neumožňuje územní plán, z tohoto důvodu nebylo vydáno stavební povolení. Nyní 

se čeká na změnu územního plánu a vydání stavebního povolení, poté bude vypsána 

soutěž na veřejnou zakázku, odhadovaná cena zakázky je 7 500 000 Kč, která by měla 

být z části hrazena dotací. [19] 

 

Obr. 14: Základní škola nový stav – nákres[19] 
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6.2 Rekonstrukce vozovky v ulici Nádražní  
V uvažované lokalitě, kde se v současné době nachází místní komunikace, je třeba 

zajistit bezpečnost účastníkům silničního provozu, zlepšit její obslužnost a zajistit 

bezpečný pohyb chodců po chodnících a navrhnout odvodnění vozovky. Navrhovaná 

stavba má pozitivní vliv na dotčené území a to zejména zvýšením bezpečnosti chodců, 

kteří jsou v současné době nuceni užít pro pohyb chodníky, které jsou nerovné a 

jednotlivé kusy dlažby vyčnívají nad chodník a ohrožují jejich bezpečnost. Proto byla 

vypsána veřejná soutěž na tuto zakázku, soutěže se zúčastnili čtyři firmy, hodnotícím 

kritériem byla nabídková cena bez DPH při dodržení všech požadovaných parametrů a 

podmínek výzvy. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka dodavatele Borta s.r.o, jejíž 

nabídka byla nejnižší tj. 2 152 507 Kč bez DPH.  Tato akce by měla začít být realizována 

v květnu 2018, trvat by měla 4 měsíce a bude financována z vlastních zdrojů. 

 

Obr. 15: Ulice Nádražní – stávající stav 

6.3 Stavební parcely Čáslavky 
Největší plánovanou investicí v obci na následující roky je odkup pozemků od 

soukromých vlastníků, jejich přeměna na stavební parcely a následný prodej. V obci jsou 

takové plochy dvě, na obě plochy byla vypracována územní studie. Na přiloženém výřezu 
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z územního plánu se jedná o červeně ohraničené oblasti Z5 a P2. Plocha P2 se nachází 

přímo v centru obce kde z jedné strany je ohraničena bytovými domy na straně druhé 

rodinnými domy a místní komunikací. Plocha Z5 se nachází dále od centra obce u ulice 

K Čáslavkám, tato plocha je mnohonásobě větší a obec si ji pro svoji investici vybrala 

jako prioritní.  

 

Obr. 16: Územní plán P2,Z5 [20] 

Plocha se nachází na severním okraji obce Černožice. Lokalita je vymezena v 

platném ÚP Černožice jako zastavitelná plocha zejména pro bydlení. Ze severní strany je 

území vymezeno komunikací trasovanou na Semonice a napojení na I/33. Východní 

hranice je vymezena místní obslužnou komunikací a stávající zástavbou rodinných domů, 

jižní hranice pak zástavbou bytových domů. Na západě je respektováno vymezení lokality 

dle platné ÚPD – tj. na hranici vymezeného koridoru pro úpravy na železniční trati č. 031 

(zdvoukolejnění). Řešená lokalita navazuje na zastavěné území sídla a vyplňuje volný 

prostor mezi železniční tratí a sídlem. V současné době je území zemědělsky 

obhospodařováno. Řešené území zahrnuje tyto pozemky (dle mapy KN k datu 08/2016): 
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p. č.559/36, p. č.559/37, p. č. 559/1, p. č. 559/43, p. č. 559/26, p. č.559/44, p. č.559/40, 

p. č.559/38, 128, 126, p. č.559/33, p. č.559/34, p. č.559/39, p. č.559/35, p. č.664/4, p. 

č.664/3.[21] 

Pro zachování charakteru území a ochrany ŽP je potřeba dodržet tyto zásady:  

 Řešení lokality je v souladu s platným ÚP Černožice. Navržená zastavitelná 

plocha byla vymezena v návaznosti na zastavěné území. 

 V řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní památky. Celé správní 

území obce Černožice je územím s archeologickými nálezy. Řešená lokalita 

území se nachází v území s archeologickými nálezy (I. kategorie – jižní část, III. 

kategorie - zbývající plocha). Proto pro stavebníky vyplývá povinnost z § 22 

zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V 

souladu s příslušnými právními předpisy, především s Úmluvou o ochraně 

archeologického dědictví Evropy (č.99/200 Sb. m.s.) a s výše uvedeným zákonem 

č.20/1987, je při realizaci nutné zajistit provedení záchranného archeologického 

výzkumu. 

 Krajinný ráz je podpořen navrženou urbanistickou koncepcí, územní studie 

respektuje a vhodně doplňuje stávající urbanistickou strukturu území. 

 Urbanistická koncepce je navržena s ohledem na okrajovou polohu řešeného 

území v sídle.  

 Respektováno bude urbanistické uspořádání řešeného území navržené územní 

studií. Návrh nenarušuje urbanistickou strukturu sídla.  

 Zástavba bude respektovat stanovené podmínky plošného a prostorového 

uspořádání, které byly navrženy s ohledem na charakter struktury stávající 

zástavby tak, aby bylo na ni vhodně navázáno.  

 Při dálkových pohledech na sídlo nebude hmotové řešení staveb negativně 

narušovat stávající panorama sídla.  

 Respektován je stávající dopravní systém, na který je lokalita vhodně napojena. 

 Respektován je systém technické infrastruktury, částečně rozšířen pro napojení 

nové zástavby na jednotlivá media. [21] 

Návrh vnitřní organizace lokality vychází z jejího umístění na okraji sídla, z urbanistické 

struktury stávající okolní zástavby, z charakteru navazující rodinné zástavby a z ostatních 
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limitujících vlivů v území (např. trasa vedení VTL plynovodu, kabelové vedení 

komunikačních sítí). Byly zpracovány 2 varianty možného členění území, které se lišily 

parcelací, uspořádáním veřejných prostranství a řešením dopravního systému uvnitř 

lokality. Navrhované řešení zohledňuje poptávku po nových parcelách pro rodinnou 

zástavbu v obci. [21] 

 

Varianta 1 

Urbanistická koncepce je založena na vytvoření centrálního veřejného 

prostranství s možností rekreačně pobytovým využitím, Zástavba byla navrhována tak, 

aby v tomto prostoru vytvořila výškově i hmotově výraznější centrum. Kolem centrálního 

prostoru objemově větší zástavba – řadové RD, dvojdomy. [21] 

 

Obr. 17: Územní studie – varianta 1[21] 

Varianta 2 

Urbanistická koncepce navržena formou rastrového uspořádání ulic, kde hlavní 

uliční prostory jsou zvýrazněny stromořadím. Ve střední části rozšířené uliční prostory 

propojovaly plochy veřejné zeleně s pobytovým využitím. V centrální části byla navržena 

obytná zástavba hmotově výraznější (řadové RD, dvojdomy se 2NP, s rovnou nebo 

pultovou střechou). 
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Obr. 18: Územní studie – varianta 2 [21] 

Obě tyto varianty byly předloženy zastupitelům k projednání a na základě sdělení 

rozhodnutí zastupitelů byla dopracována vybraná varianta 2 do finální podoby. Výsledný 

návrh respektuje požadavek obce na dopravní napojení řešeného území také z jižní strany 

(směrem od stávajících bytových domů), doplnit parkoviště a neumisťovat řadové RD na 

úzkých parcelách. [21] 

Kapacity řešeného území[21]:  

 rozloha řešeného území celkem:       8,43 ha  

 z toho: plochy pro bydlení (RD+zahrada)      6,41 ha  

 plochy veřejných prostranství:       2,02 ha 

 z toho: plochy uličních prostorů (vč.komunik., parkov. stání, vjezdů)  1,46 ha  

 plocha veřejné zeleně        0,56 ha  

 počet RD          76 

 průměrná velikost parcely pro RD      844m2 
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6.3.1 SWOT analýza projektu  

Pomocí SWOT analýzy je posouzen investiční záměr obce,  jak něj působí vnější 

tak vnitřní vlivy. Umožňuje určit silné a slabé stránky projektu, odhalit příležitosti, které 

může projekt pro obec přinášet a predikovat hrozby, které mohou projekt ovlivnit. SWOT 

analýza je uvedena v následující tabulce.  

Vnitřní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 

 Poloha obce  

 Dopravní dostupnost  

 Zhodnocení nevyužívaných 

ploch 

 Zvýšení atraktivity obce  

 Celistvost projektu 

 Dostatek parkovacích míst  

 Odpočinková zóna  

 Dostatečně velké pozemky  

 Spektrum možností (RD, 

dvojdomek, řadový dům) 

  Blízkost železniční trati 

(hlučnost) 

 Etapizace  

 Omezená plocha  

 Radonová aktivita  

Vnější faktory 

Příležitosti Hrozby 

 Příliv nových podniků 

 Zvýšení počtu obyvatel (nové 

rodiny s dětmi) 

 Zvýšení povědomí o obci 

 Zvýšení zájmu o další projekty 

v obci  

 Nové klidové zóny  

 Dostavba dálnice D11 

 

 

 Nezájem o koupi parcel  

 Nezájem prodeje dalších 

pozemku od soukromých 

vlastníků  

  Archeologický nález (zdržení 

stavby) 

 Ekonomická krize  

 Podobný projekt v blízkosti  

 Špatné technické provedení  

Tab. 4: SWOT analýza projektu Čáslavky   
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6.3.2 Logický rámec 

Logický rámec slouží jako jakási osnova projektu jeho hlavní cíl, projektový cíl a 

jednotlivé výstupy, jsou položky na sebe logicky navazující, pro které máme objektivně 

ověřitelné cíle a zdroje informací k ověření. V logickém rámci si určíme i rizika, která 

nás mohou při realizaci projektu potkat.  
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Tab. 5: Logický rámec projektu Čáslavky

Hlavní cíl  
Objektivně ověřitelné 

ukazatele 
Zdroje informací k ověření    

Zvýšení povědomí o obci, 

zmenšit věkový průměr 

obyvatelstva, urbanistické 

zlepšení 

obyvatelstvo obce, 

zbývající nezastavěné 

plochy 

ČSÚ, vlastní statistika, 

dotazník  
  

Projektový cíl  
Objektivně ověřitelné 

ukazatele 
Zdroje informací k ověření  Předpoklady a rizika   

Zvýšení počtu obyvatel, 

přistěhování rodin s dětmi, 

výstavba nových domů, 

využití nezastavěných ploch 

počet přistěhovaných lidí, 

počet nových domů  

ČSÚ, vlastní statistika, počet 

nových domů 
nezájem lidí o koupi parcel,  

Výstupy projektu  
Objektivně ověřitelné 

ukazatele  
Zdroje informací k ověření  Předpoklady a rizika  

Výkup pozemků od 

soukromých vlastníků, 

zasíťování, prodej 

stavebních parcel 

Počet vykoupených 

pozemků, počet stavebních 

parcel, počet prodaných 

stavebních parcel 

Vlastní statistika  

nezájem lidí pozemky prodávat, 

technologické problémy při výstavbě,  

nezájem lidí parcely kupovat 

Aktivity projektu  Vstupy/prostředky  Časový rámec aktivit  Předpoklady a rizika  

1. odkoupení pozemků    

2. výběrové řízení na 

projektanta  

3. vypracování projektu  

4. stavební povolení 

5. výběrové řízení na 

dodavatele  

6. realizace  

7. kolaudace  

Finanční zdroje, projektová 

dokumentace  

1.  1-2/2018 

2.  3/2018  

3.  3-5/2018 

4.  5-6/2018  

5.  7-9/2018  

6.  9/2018-5/2019  

7.  7/2019 

 

Stavební povolení  

Prodražení stavby  

Výběr kvalitního dodavatele  

Bezproblémová realizace 

   Předběžné podmínky  
   Odsouhlasení záměru zastupitelstvem 
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Obr. 19: Řešené území v rámci DP [21] 

6.3.3 Technický popis stavebních objektů  

Tento technický popis stavebních objektů se týká celého řešeného území. 

SO01 Elektro  

Připojení lokality 77 RD je podmíněno výstavbou TS 35/0,4 kV a kabelového vedení 

VN a NN. Ze stávajícího podpěrného bodu č. 6 odbočky VN k TS HK 1136 bude 

vedeno kabelové vedení VN do nové TS, která bude osazena transformátorem 630 kVA. 

Z nové TS budou vyvedena kabelová vedení AYKY 3 × 240+120 mm2, která budou 

rovnoměrně smyčkovat jednotlivé pozemky pro budoucí RD. Vedení budou propojena 

do stávajících rozvodů v okolních ulicích Revoluční a K Čáslavkám. Přednostně budou 

v lokalitě navrhovány zdvojené pojistkové skříně SS200 na rozhraní dvou parcel, 

případně skříně SS100. Dále budou obě navrhované kabelové trasy na vhodných 

místech osazeny rozpojovacími skříněmi. [21] 

 

SO02 Plynovod 

Obec Černožice je plynofikována středotlakou plynovodní sítí napojenou na 

vysokotlakou regulační stanici ležící na severním okraji zástavby – při severovýchodní 

hranici lokality. Rozvod po lokalitě bude řešen vybudováním středotlakého plynovodu 

DN 63, který bude veden v nově navržených veřejných prostorech a ke každému domu 

bude kolmo vysazena středotlaká přípojka, která bude ukončena hlavním uzávěrem plynu 
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v pilíři budoucího oplocení rodinných domů. Uvažovaná délka navrhovaného STL 

plynovodního řadu je 1280m. [21] 

 

SO03 Vodovod 

Napojení lokality na veřejný vodovod bude provedeno ze třech napojovacích bodů pro 

zokruhování rozšířené vodovodní sítě - ze stávajících vodovodních řadů vedených 

ulicemi Revoluční a K Čáslavkám. Uvažovaná celková délka navrhovaného vodovodního 

řadu je 1453m. [21] 

 

SO04 Kanalizace 

Lokalita bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci na dvou místech (v místě 

východního a jižního dopravního napojení). Splaškové vody budou odváděny gravitačně 

k napojovacím bodům, odkud budou napojeny dle možnosti gravitačně nebo přečerpáním 

do stávající jednotné gravitační stoky. Navrhovaná kanalizace bude vedena hlavními 

dopravními prostory (TEMPO 30) a dopravními prostory (OBYTNÁ ZÓNA) pro 

minimalizaci ochranných pásem v zeleni (kořenový systém). Uvažovaná délka splaškové 

kanalizace je 1011m do stoky DN 400 (ul. Revoluční) a 220 m do stoky DN 300 (ul. K 

Čáslavkám). [21] 

 

SO05 Veřejné osvětlení  

Lokalitu lze napojit na rozvod veřejného osvětlení na třech místech ze stávající trasy – od 

stávajících stožárů - při severním, východním a jižním dopravním napojení. Vlastní 

rozvod bude veden koridorem inženýrských sítí a pobytovým prostorem obytné zóny. 

Veřejné osvětlení bude provedeno bezpaticovými stožáry (v cca 4,0 m) se vzájemnou 

vzdáleností cca 20 – 25 m. Uvažovaná délka tras veřejného osvětlení je 1490m + cca 57 

ks svítidel. [21] 

 

SO06 Sdělovací vedení  

Provozovatel VKS v současné době takovéto lokality připojuje až na základě počtu 

zájemců a vypočtené finanční návratnosti vložené investice. Lokalitu lze napojit na síť 

elektronických komunikací ze stávajících trasy v obci. Nové trasy budou v řešeném 
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území vedeny koridorem inženýrských sítí a pobytovými prostory uvažované obytných 

zón. [21] 

 

SO07 Komunikace  

Převážná část navrhovaných místních obslužných komunikací v lokalitě je uvažována v 

režimu ZÓNY S DOPRAVNÍM OMEZENÍM (30km/h, přednost zprava, zpomalovací 

prahy, zákaz parkování mimo P). Do této zóny budou vnořeny 2 úseky komunikací v 

režimu OBYTNÉ ZÓNY. Povrch tvoří asfaltový beton, pod nímž je navrženo obalované 

kamenivo a dvě stabilizační vrstvy. Celková výše skladby je 430mm. [21] 

 

SO08 Chodníky  

Povrch tvoří betonová zámková dlažba o výšce 80mm, která je kladena do lože o výšce 

40mm pod kterou je vrstva štěrkodrti o výšce 200mm. Celková výška skladby je 320mm. 

[21] 

 

SO09 Parkovací stání  

V lokalitě se předpokládá odstavování vozidel na jednotlivých pozemcích rodinných 

domů. V územní studii je konkrétně vyznačeno celkem 23 parkovacích stání v centrální 

obytné zóně a 9 stání při jižním dopravním napojení. Ve zbytku lokality jsou pouze 

schematicky naznačeny prostory umožňující parkování v uličním prostoru. Celková 

kapacita navrhovaných parkovacích ploch je 110 stání (+ pozemky napojované na 

stávající komunikace budou mít naddimenzované šířky samostatných sjezdů pro možnost 

parkování). [21] 

 

SO10 Sadové úpravy  

Veřejná zeleň navržena formou liniovou jako součást uličních prostorů, podél obslužných 

komunikací. Hlavní dopravní koridory jsou řešeny v takovém šířkovém uspořádání, aby 

bylo možné umístit stromořadí (v travnatém pásu, v mříži v chodníku apod.), která jsou 

výraznými kompozičními prvky lokality. Vysazována bude zeleň vhodná do takovýchto 

veřejných prostorů (tzn. s vyššími nároky na estetickou funkci) [21]
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7 Investiční náklady  

7.1 Pozemek  
Obec chce odkup pozemků a jejich přeměnu na stavební parcely provést postupně na 

etapy směrem od centra obce.  V první etapě se bude jednat o pozemky na parcele č. 

559/1, p. č. 559/37 a p. č. 559/36 o celkové výměře 33 305 m2. 

 

Obr. 20: Katastrální mapa území [23] 

Obec si nechala zpracovat znalecký posudek na dotčené pozemky, v současnosti jsou 

dotčené pozemky využívány jako orná půda. Tyto pozemky jsou ve schváleném UP obce 

a následně schválené zastavovací studii určené pro obytnou výstavbu. Tyto pozemky obec 

v budoucnosti předpokládá napojit na inženýrské sítě. Cena byla určena srovnávací 

metodou se stavebními  pozemky, které se v obci prodávali v minulosti, a byla upravena 

o koeficienty zdroje, polohy, velikosti, dopravní dostupnosti, územní připravenosti a 

koeficientem ostatní, který vyjadřuje ostatní skutečnosti výše neuvedené. Byli srovnány 

čtyři pozemky, kde nejnižší cena byla 480 Kč/m2 a nejvyšší 750 Kč/m2, kdy po úpravě 

výše uvedenými koeficienty byla aritmetickým průměrem určena cena 285 Kč/m2.  
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Stávajícím majitelům byla nabídnuta cena podstatně nižší tj. 200 Kč/m2 s níž nesouhlasili, 

nakonec došlo ke shodě a podepsání kupních smluv s částkou 250 Kč/m2. [22] 

Investiční náklady na odkup pozemků jsou tedy 8 323 250 Kč.  

7.2 Vybudování stavebních parcel  

Na základě územní studie a rozdělení jednotlivých stavebních objektů se finančně ocení 

všechny činnosti, pro stavební objekty byl použit: „Ukazatel rozpočtové ceny na měrnou 

a účelovou jednotku. Pro stanovení nákladů na inženýrskou a projektovou činnost byl 

použit: „Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských 

činností, UNIKA“. Schéma výpočtu je naznačeno v tabulce s označením Tab. 6: Náklady 

na stavební objekty  
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Tab. 6: Náklady na stavební objekty  

 

 

Typ nákladů Stavební objekty JKSO Množství Mj. Cena za mj. Cena celkem 

ZRN 

SO01 Elektro 828 731 475 m 1 301 Kč 617 975 Kč 

SO02 Plynovod  827 521 489 m 3 726 Kč 1 822 014 Kč 

SO03 Vodovod  827 11 481 m 2 966 Kč 1 426 646 Kč 

SO04 Kanalizace  827 21 495 m 6 376 Kč 3 156 120 Kč 

SO05 Veřejné osvětlení  828 75 1 423 m 2 229 Kč 942 867 Kč 

SO06 Sdělovací vedení  828 82 31 491 m 1 442 Kč 708 022 Kč 

SO07 Parkovací stání  822 23 126 m2 813 Kč 102 438 Kč 

SO08 Komunikace  822 27 2860 m2 2 673 Kč 7 644 780 Kč 

SO09 Chodníky 822 23 992 m2 813 Kč 806 496 Kč 

SO10 Sadové úpravy  823 21 850 m2 442 Kč 375 700 Kč 

Celkem ZRN   17 603 058 Kč 

VRN 3% ze ZRN 528 092 Kč 

KC 1% ze ZRN 176 031 Kč 

Celkem    18 307 180 Kč 

Rezerva 5% ze ZRN 880 153 Kč 

Cena inženýrských a projektových prací          820 000 Kč 

Projektové práce 65% z 820 000 533 000 Kč 

Inženýrské práce 35% z 820 000 287 000 Kč 

Cena celkem           20 007 333 Kč 
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8 Možnosti financování projektu  
 

8.1 Vlastní zdroje  
  

Jednou z možností financování projektu, je celý uhradit z vlastních zdrojů. Obec 

Černožice má poměrně velké finanční úspory a není tedy pro ní problém vynaložit 

finanční prostředky na kompletní realizaci projektu. Obec má již na rok 2018 v rozpočtu 

na straně výdajů vyčleněnou potřebnou částku na odkup pozemků. Na další realizaci 

projektu tj. na vybudování stavebních parcel, by pak bylo počítáno s částkou 20 007 333 

Kč. Vyčleněním této částky a hrazením celého projektu z vlastních zdrojů by však mohlo 

obec dostat do finančních problémů, nastala-li by situace kdyby byla nucena vynaložit 

určitou větší částku na pokrytí určité akce např. rekonstrukce, havárie, přírodní pohroma. 

Proto by bylo dobré, aby obec disponovala určitou rezervní částkou na pokrytí těchto 

výdajů.  

Financování projektu z vlastních zdrojů: 28 330 583 Kč. 

 

8.2 Financování pomocí dotace  
 

Obec Černožice plánuje realizaci investice v druhé polovině roku 2018, proto už 

má určitou koncepci financování projektu, jako hlavní prioritu si určila získání dotace od 

Ministerstva zemědělství, jedná se o dotaci „Podpora výstavby a technického zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Již v minulosti obec úspěšně realizovala své 

projekty z dotací ať už ze strukturálních fondů EU, krajských či národních dotací, má 

proto se žádostmi o získání dotace zkušenosti. Obec plánuje z dotace uhradit 55% nákladů 

na výstavbu kanalizace a vodovodu. [24] 

Obec Černožice se tedy hodlá ucházet o dotaci „Podpora výstavby a technické 

zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ podmínky pro získání dotace jsou:  

 Dotace musí být využita na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. 

souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel, to 

projekt splňuje  

 Dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) 

minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu že odpadní vody budou odváděny 

a následně čištěny na již existující ČOV, to projekt splňuje  
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 Oprávněným žadatelem může být obec, svazek obcí či vodohospodářská 

akciová společnost, to projekt splňuje  

 Maximálně uznatelné náklady na jednoho připojeného obyvatele nesmí 

překročit u vodovodů 70 tis. Kč a výstavby kanalizační sítě 80 tis. Kč., to 

projekt splňuje [24] 

 

Všechny podmínky projekt vybudování stavebních parcel splňuje, avšak aby obec 

dotaci obdržela, je nutné podat žádost na Ministerstvo zemědělství Odbor vodovodů a 

kanalizací prostřednictvím podatelny do konce srpna. Po té začne ministerstvo žádosti 

vyhodnocovat, základem pro úspěšné získání dotace je splnění všech podmínek a 

náležitostí dotace. Ministerstvo si může před zařazením do programu vyžádat a posoudit 

všechny další náležitosti pro zařazení do programu. Ministerstvo žádost o zařazení do 

programu posoudí a výsledek sdělí žadateli. V případě nedoložení požadovaných 

dokumentů, v případě neslučitelnosti žádosti s pravidly dotace nebo negativního 

výsledku technickoekonomického posouzení žádosti nebude akce do programu zařazena 

nebo může být z programu vyřazena. Investor, který o dotaci žádá je povinen informovat 

MZe o změnách akce, které nastanou při administraci akce. O zařazení projektu do návrhu 

akcí k financování rozhodne mezirezortní komise. [24] 

Obec bude žádat o dotaci ve výši 55% z výše nákladů na výstavbu kanalizace a vodovodu: 

 

 Dotace MZe. Kanalizace 55% z ceny    1 735 866 Kč 

 Dotace MZe. Vodovod 55% z ceny   784 655 Kč  

 Vlastní zdroje      25 810 062 Kč 

 Celková cena projektu     28 330 583 Kč 

Pokud obec získá dotaci, celkové náklady na výstavbu by se pro obec snížili o 2 520 521 

Kč, z vlastních zdrojů by obec zaplatila 25 810 062 Kč.  
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8.3 Vlastní zdroje + úvěr  
 

Z důvodů vytvoření finanční rezervy a nefinancování celého projektu je možnost využití 

úvěru. Využití spolufinancování úvěrem nezatíží finanční rezervy obce, tak zásadně aby 

se pak obec dostala do určitých finančních problémů. Výši úvěru jsem se rozhodl určit 

jako přibližně polovinu z ceny plánovaných nákladů na výstavbu technické infrastruktury 

projektu včetně projektových a inženýrský prací zaokrouhlenou na celé miliony, 10 000 

000Kč, zbytková cena tedy je 10 007 333Kč + 8 323 250Kč za odkoupení pozemků.  

 

 Vlastní zdroje    18 330 583 Kč. 

 Výše úvěru     10 000 000 Kč. 

 

8.3.1 Úvěr Česká spořitelna   

Obecní účet má obec u České spořitelny, tudíž je pro ní výhodné, pořídit úvěr u této 

instituce. Česká spořitelna nabízí pro samosprávné celky kompletní poradenství a služby 

co se týče financování investičních aktivit či pořízení dlouhodobého majetku. Z informací 

od finančních poradců z ČS není jednoduché přesně určit, jaký úrok může banka obci 

nabídnout, ve hře je mnoho faktorů jako: velikost obce, počet obyvatel, závazky obce, 

bonita obce a také o jaký konkrétní investiční záměr se jedná nebo také zda má obec u 

dané banky vedené konto.  

 

 Úvěr Česká spořitelna  

 Výše úvěru: 10 000 000 Kč 

 Doba splácení: 10 let  

 Úrok: 1,6% p. a 

Tabulka s návrhem splátkového kalendáře při výši úvěru 10 mil., splatnosti 10 let a výší 

úroku 1,6%p.a. s konstantním úmorem.  

Rok  Dlužná částka  Úmor  Úrok  Anuita  

1 10 000 000 1 000 000 160000 1 160 000 

2 9 000 000 1 000 000 144000 1 144 000 

3 8 000 000 1 000 000 128000 1 128 000 

4 7 000 000 1 000 000 112000 1 112 000 

5 6 000 000 1 000 000 96000 1 096 000 
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6 5 000 000 1 000 000 80000 1 080 000 

7 4 000 000 1 000 000 64000 1 064 000 

8 3 000 000 1 000 000 48000 1 048 000 

9 2 000 000 1 000 000 32000 1 032 000 

10 1 000 000 1 000 000 16000 1 016 000 

∑   10 000 000 Kč 880 000 Kč 10 880 000 Kč 

Tab. 7: Úvěr ČS konst. úmor splatnost 10let 

 

Úvěr s konstantním úmorem se splatností 10 let zvýší celkové náklady na investici o 880 

000 Kč, výsledná cena na pořízení investice by tedy byla 29 210 583 Kč 

 

 Úvěr Česká spořitelna  

 Výše úvěru: 10 000 000 Kč 

 Doba splácení: 5 let  

 Úrok: 1,6% p. a  

Tabulka s návrhem splátkového kalendáře při výši úvěru 10mil., splatnosti 5 let a výší 

úroku 1,6%p.a. s konstantním úmorem.  

Rok  Dlužná částka  Úmor  Úrok  Anuita  

1 10 000 000 2 000 000 160000 2 160 000 

2 8 000 000 2 000 000 128000 2 128 000 

3 6 000 000 2 000 000 96000 2 096 000 

4 4 000 000 2 000 000 64000 2 064 000 

5 2 000 000 2 000 000 32000 2 032 000 

∑   10 000 000 Kč 480 000 Kč 10 480 000 Kč 

Tab. 8: Úvěr ČS konst. úmor splatnost 5let 

Úvěr s konstantním úmorem se splatností 5 let zvýší celkové náklady na investici o 480 

000 Kč, výsledná cena na pořízení investice by tedy byla 28 810 583 Kč 

 

Pokud by se jednal o úvěr, za stejných podmínek jako v předchozích dvou případech ale 

s konstantní anuitou vypadal by splátkový kalendář a výsledná cena investice následovně:  

 Úvěr Česká spořitelna  

 Výše úvěru: 10 000 000 Kč 

 Doba splácení: 10 let  

 Úrok: 1,6% p. a 
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Tabulka s návrhem splátkového kalendáře při výši úvěru 10 mil., splatnosti 10 let a výší 

úroku 1,6%p.a. s konstantní anuitou.  

Rok  Dlužná částka  Úmor  Úrok  Anuita  

1 10 000 000 930 094 160000 1 090 094 

2 9 069 906 944 976 145118,4897 1 090 094 

3 8 124 930 960 096 129998,8752 1 090 094 

4 7 164 834 975 457 114637,3469 1 090 094 

5 6 189 377 991 064 99030,03418 1 090 094 

6 5 198 313 1 006 921 83173,00442 1 090 094 

7 4 191 391 1 023 032 67062,26219 1 090 094 

8 3 168 359 1 039 401 50693,74808 1 090 094 

9 2 128 959 1 056 031 34063,33775 1 090 094 

10 1 072 928 1 072 928 17166,84085 1 090 094 

∑   10 000 000 Kč 900 944 Kč 10 900 944 Kč 

Tab. 9: Úvěr ČS konst. anuita splatnost 10let 

Úvěr s konstantní anuitou při splatnosti 10 let by navýšil investici o 900 944 Kč. Celková 

výše investice by tedy byla 29 231 527 Kč 

 

 Úvěr Česká spořitelna  

 Výše úvěru: 10 000 000 Kč 

 Doba splácení: 5 let  

 Úrok: 1,6% p. a 

Tabulka s návrhem splátkového kalendáře při výši úvěru 10 mil., splatnosti 5let a výší 

úroku 1,6%p.a. s konstantní anuitou.  

Rok  Dlužná částka  Úmor  Úrok  Anuita  

1 10 000 000 1 937 016 160000 2 097 016 

2 8 062 984 1 968 008 129007,7475 2 097 016 

3 6 094 976 1 999 496 97519,61889 2 097 016 

4 4 095 480 2 031 488 65527,68026 2 097 016 

5 2 063 992 2 063 992 33023,87061 2 097 016 

∑   10 000 000 Kč 485 079 Kč 10 485 079 Kč 

Tab. 10: Úvěr ČS konst. anuita splatnost 10let 

Úvěr s konstantní anuitou při splatnosti 5 let by navýšil investici o 485 079 Kč. Celková 

výše investice by tedy byla 28 815 662 Kč 
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Graf 1: Porovnání úvěrů ČS 

Na grafu s označením Graf 1 můžeme vidět porovnání jednotlivých variant úvěrů od 

České spořitelny, kdy úvěry s konstantním úmorem jsou nepatrně výhodnější než úvěry 

s konstantní anuitou. Rozdíl je i v době splácení kdy úvěry s menší dobou splácení jsou 

výhodnější než úvěry s delší dobou splácení. Nejmenší navýšení ceny úvěrem realizace 

projektu oproti pořízení investice pouze z vlastních zdrojů je úvěr s konstantním úmorem 

na 5 let. 

8.3.2 Úvěr Českomoravská záruční a rozvojová banka  

Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytuje pro obce program OBEC 2, 

který nabízí obcím zvýhodněné financování, pokud chtějí investovat do zlepšení 

životních podmínek či ochrany životního prostředí v rámci svého území. [25] 

 

Úvěr je možné využít na: 

 nákup pozemků 

 výstavbu budov 

 nákup, modernizaci či rekonstrukci budov 

 instalaci základní infrastruktury, jako je kanalizace, zásobování vodou, rozvody 

elektřiny, telekomunikační sítě, likvidace odpadu, čištění odpadních vod, silnice 

apod. 

 nákup strojů a zařízení  

28330 583 Kč

29210 583 Kč

28810 583 Kč 28815 662 Kč

29231 527 Kč

27800 000 Kč

28000 000 Kč
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Porovnání úvěrů Česká spořitelna 
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Podrobná charakteristika úvěru:  

 výše úvěru: 8 - 130 mil. Kč, 

 úroková sazba: pevná nebo pohyblivá, 

 doba splatnosti: až15 let od podpisu smlouvy o úvěr, 

 čerpání úvěru: až 30 měsíců od podpisu smlouvy o úvěru, nedočerpání úvěru 

nepodléhá sankci, 

 odklad splátek jistiny úvěru: až o 36 měsíců od podpisu smlouvy o úvěru 

Podmínky pro poskytnutí úvěru: 

 projekt bude realizován na území České republiky, 

 projekt musí být zaměřen na zachování a rozvoj infrastruktury ve vlastnictví 

obce či svazku obcí zvyšující kvalitu života obyvatel nebo na ochranu životního 

prostředí (další vymezení viz program) 

 infrastruktura, do které se investuje, nesmí být využívána k podnikání a ani projekt 

jako takový nesmí být podnikáním. [25] 

 

Úvěr je tedy možné použít na plánovaný obecní projekt, jeho výši nastavím jako 

v předchozím případě tedy 10 000 000 Kč.  

 Úvěr Českomoravská záruční a rozvojová banka  

 Výše úvěru: 10 000 000 Kč 

 Doba splácení: 10 let  

 Úrok: 1,68% p. a 

Rok  Dlužná částka  Úmor  Úrok  Anuita  

1 10 000 000 1 000 000 168000 1 168 000 

2 9 000 000 1 000 000 151200 1 151 200 

3 8 000 000 1 000 000 134400 1 134 400 

4 7 000 000 1 000 000 117600 1 117 600 

5 6 000 000 1 000 000 100800 1 100 800 

6 5 000 000 1 000 000 84000 1 084 000 

7 4 000 000 1 000 000 67200 1 067 200 

8 3 000 000 1 000 000 50400 1 050 400 

9 2 000 000 1 000 000 33600 1 033 600 
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10 1 000 000 1 000 000 16800 1 016 800 

∑   10 000 000 Kč 924 000 Kč 10 924 000 Kč 

Tab. 11: Úvěr ČMZR konst. úmor splatnost 10let 

Úvěr s konstantním úmorem na 10let a úrokem 1,68% by navýšil cenu investice o 

924 000 Kč. Celková cena investice by byla 29 254 583 Kč 

 

Jako další možnost pro porovnání zvolíme úvěr se splatností 5let, ostatní podmínky 

zůstávají stejné jako v předchozím případě.  

 Úvěr Českomoravská záruční a rozvojová banka  

 Výše úvěru: 10 000 000 Kč 

 Doba splácení: 5 let  

 Úrok: 1,68% p. a 

Rok  Dlužná částka  Úmor  Úrok  Anuita  

1 10 000 000 2 000 000 168000 2 168 000 

2 8 000 000 2 000 000 134400 2 134 400 

3 6 000 000 2 000 000 100800 2 100 800 

4 4 000 000 2 000 000 67200 2 067 200 

5 2 000 000 2 000 000 33600 2 033 600 

∑   10 000 000 Kč 504 000 Kč 10 504 000 Kč 

Tab. 12: Úvěr ČMZR konst. úmor splatnost 5let 

Tento úvěr by cenu investice navýšil o 504 000 Kč, tzn., že celková cena projektu by byla 

28 834 583 Kč 

 

8.4 Kombinace dotace a úvěru  
 

Jako další možnost financování pro projekt, zvolím kombinaci úvěru od ČS a dotaci od 

MZe.  

 

Tabulka s návrhem splátkového kalendáře při výši úvěru 10 mil., splatnosti 5 let a výší 

úroku 1,6%p.a. s konstantním úmorem.  

 Úvěr Česká spořitelna  

 Výše úvěru: 10 000 000 Kč 

 Doba splácení: 5 let  

 Úrok: 1,6% p. a 
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Rok  Dlužná částka  Úmor  Úrok  Anuita  

1 10 000 000 2 000 000 160000 2 160 000 

2 8 000 000 2 000 000 128000 2 128 000 

3 6 000 000 2 000 000 96000 2 096 000 

4 4 000 000 2 000 000 64000 2 064 000 

5 2 000 000 2 000 000 32000 2 032 000 

∑   10 000 000 Kč 480 000 Kč 10 480 000 Kč 

Tab. 13: Úvěr ČS konst. úmor splatnost 5let 

 Dotace na výstavbu kanal. a vodovodu   2 520 521 Kč 

 Úvěr od České spořitelny               10 480 000 Kč  

 Vlastní zdroje       15 810 062 Kč 

 Celková výše investice      26 290 062 Kč 

8.5 Porovnání způsobů financování  
Jak můžeme vidět v tabulce s označením Tab. 14, nejlépe se jeví financování pomocí 

vlastních zdrojů a dotace od MZe, druhý nejlepší způsob je kombinace vlastních zdrojů, 

dotace a úvěru od ČS. Poté následuje financování pouze pomocí vlastních zdrojů. 

Přibližně o stejnou hodnotu navýší investici úvěry, které mají splatnost 5let. Nejvíce 

investici navýší úvěry s délkou splatnosti 10let. Pro další hodnocení investice obce, je 

proto zvolena v prvním případě kombinace vlastních zdrojů a dotace od MZe. Ve druhém 

případě pak kombinace vlastních zdrojů, úvěru od ČS s konstantním úmorem na 5let a 

dotace od MZe. 

Způsob financování  Celková cena  Změna vůči skutečn.  

Pouze vlastní zdroje  28 330 583 Kč 0 Kč 

Vl. Zdroje + ČS 10 let konst. úmor 29 210 583 Kč 880 000 Kč 

Vl. Zdroje + ČS 5 let konst. úmor  28 810 583 Kč 480 000 Kč 

Vl. Zdroje + ČS 5 let konst. anuita 28 815 662 Kč 485 079 Kč 

Vl. Zdroje + ČS 10 let konst. anuita 29 231 527 Kč 900 944 Kč 

Vl. Zdroje + ČZRB 10 let konst. Úmor 29 254 583 Kč 924 000 Kč 

Vl. Zdroje + ČZRB 5 let konst. Úmor 28 834 583 Kč 504 000 Kč 

Vlastní zdroje + dotace  25 810 062 Kč -2 520 521 Kč 

Vlastní zdroje + dotace + úvěr ČS 5. let 

konst. úmor  26 290 062 Kč -2 040 521 Kč 

Tab. 14: Porovnání způsobů financování investice  
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Graf 2: Porovnání způsobů financování investice   
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9 Předpokládaný výnos  
Pokud se máme zabývat otázkou, za jakou cenu mohou být obchodovány 

pozemky p. č. 559/36, p. č. 559/37 a p. č. 559/1 v katastrálním území Černožice nad 

Labem, po vybudování páteřní infrastruktury, přístupové komunikace a vlastních přípojek 

pro jednotlivé stavební pozemky, je nutné zabývat se zjištěním tzv. budoucí „obvyklé 

ceny“. Obvyklou cenu definuje v § 2, odst. 1 zákona č.151/1997 sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): 

Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný 

způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla 

dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku, nebo při poskytování 

stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 

kupujícího ani vliv zvláštní obliby.[26] 

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího, nebo 

kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 

Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné, nebo jiné osobní 

vazby mezi prodávajícím a kupujícím. 

Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě, vyplývající 

z osobního vztahu k nim. [26] 

Na této zásadě je vypracováno toto ocenění 

Z definice ceny obvyklé je zřejmé, že ji není možné vypočítat pomocí 

matematických vztahů, ale je možné ji určit pouze na základě důkladné znalosti místního 

trhu s nemovitostmi. Nejobtížněji se obvyklá cena stanovuje v obcích, kde je stav 

obyvatel stabilizován a k žádným úplatným převodům nemovitostí nedochází, naopak 

nejpřesnější stanovení lze očekávat v místech s rozvinutým trhem, jako jsou velká města. 

I zde ovšem dochází k výkyvům cen nemovitostí, neboť trh ještě není stabilizován a po 

proběhlé krizi na realitním trhu, dochází v posledních letech k prudkému nárůstu cen. Lze 

říci, že ceny dosahované na realitním trhu jsou nyní téměř na maximu a do budoucna lze 

očekávat jejich stabilizaci, či mírný pokles. 
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Proto je nutné při stanovení ceny obvyklé vycházet z hodnot nemovitostí, které 

lze stanovit známými postupy a vzájemným srovnáním těchto hodnot mezi sebou a jejich 

porovnáním s realitou a v dané lokalitě se přiblížit k předpokládané ceně obvyklé. 

Jako zdroj pro získání informací o nabídkových cenách obdobných pozemků v 

dané lokalitě byla využita inzerce na nejnavštěvovanějším realitním portále 

www.sreality.cz . Realitní inzerce je jedním z objektivních podkladů pro cenové 

porovnání při zjišťování „obvyklé ceny” nemovitosti. Zejména je důležité uvědomit si, 

že ceny inzerované jako požadované prodejní ceny jsou zpravidla vyšší, než jaké budou 

nakonec dosaženy. Postupným podrobným sledováním je možno si ověřit, jak cena určité 

nemovitosti postupně v čase klesá, až z inzerce zmizí - nemovitost se zřejmě prodala za 

cenu blízkou poslední požadované inzerované 

V obci Černožice není ke dni ocenění v nabídce prodeje žádný pozemek. Pro 

porovnání byly tedy vybrány tři pozemky z okolních obcí, které se svými parametry 

mohou blížit budoucím pozemkům, které budou realizovány na poz. p. č. 559/36, p. č. 

559/37 a p. č. 559/1 v katastrálním území Černožice nad Labem. Ve všech třech případech 

se jedná o nabídky stavebních pozemků v obcích, jejichž katastrální území přímo sousedí 

s katastrálním územím obce Černožice. Nabídky lze tedy do určité míry brát jako vzorek 

vypovídající o nabídkových cenách pozemků v dané lokalitě. 

 Šetřením na Katastrálním úřadu pro Královehradecký kraj, KP Hradec Králové byli 

dále dohledány tři kupní smlouvy, kdy prodávajícími byly fyzické osoby. Získané 

informace dokladují již realizované ceny v dané lokalitě, kdy prodejní ceny byly v 

rozmezí 749,- Kč/m2 – 850,- Kč/m2. Pozemky, které byly těmito smlouvami převáděny 

jsou ve vzdálenosti 0 – 220 m od oceňovaných budoucích stavebních pozemků, 

uvažovaných na pozemcích  p.č. 559/36, p. č. 559/37 a p. č. 559/1 v k. ú. Černožice nad 

Labem. 

 Pozemky p.č. 97/2, 97/3, 97/4, celková výměra 884 m2, prodej realizován v r. 

2008 za cenu 663.000, tj. 750,- Kč/m2 

 Pozemek p.č. 7/2, výměra pozemku 1061 m2, prodej realizován v r. 2009 za cenu 

794.700,- Kč, tj. 749 Kč/m2 

 Pozemek p.č. 559/43, výměra pozemku 815 m2, prodej realizován v r. 2014 za 

cenu 692.750,- Kč, tj. 850 Kč/m2   [23] 



70 

 

Dalším zdrojem informací byla databáze cen pozemků zpracovávaná Českou 

společností certifikovaných odhadců majetku. Databáze cen pozemků ČSCOM je 

unikátní projekt, který nabízí odborné a laické veřejnosti hodnotná data o tržních cenách 

pozemků v celé ČR (s výjimkou měst, která mají schválenou cenovou mapu 

Ministerstvem financí). Databáze je pravidelně aktualizována tržními odhady 

zpracovávanými certifikovanými odhadci ČSCOM a podle jednotné metodiky ČSCOM. 

Data jsou ověřována členy znaleckých výborů v jednotlivých okresech. Uváděná obvyklá 

cena pro obec Černožice aktualizovaná k 22. 10. 2017 je uváděna v rozmezí 300,- až 

1000,- Kč/m2. [27] 

 

Na základě všech výše uvedených skutečností je stanovena „budoucí obvyklá 

cena“ pozemků, které budou realizovány na poz. p. č.  559/36, p. č. 559/37 a p. č. 559/1 

v katastrálním území Černožice nad Labem ve výši 950,- Kč/m2. Na základě seznamu 

plánovaných stavebních pozemků je určen předpokládaný výnos z jejich prodeje: 

 

Pozemek č. 
Výměra 

(m2) 
Cena  

41 879 835 306 Kč 

42 811 770 117 Kč 

43 861 817 627 Kč 

44 864 820 942 Kč 

45 962 913 754 Kč 

46 728 691 669 Kč 

47 732 694 983 Kč 

48 733 696 088 Kč 

49 735 698 298 Kč 

50 739 701 613 Kč 

51 741 703 822 Kč 

52 743 706 032 Kč 

53 746 708 242 Kč 

54 1086 1 031 978 Kč 

55 1103 1 047 447 Kč 

56 1049 996 621 Kč 

57 1558 1 480 568 Kč 

58 977 928 118 Kč 

59 1033 981 153 Kč 

60 1151 1 093 853 Kč 
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61 1134 1 077 279 Kč 

62 1049 996 621 Kč 

63 1056 1 003 251 Kč 

64 1063 1 009 880 Kč 

65 1237 1 175 616 Kč 

66 948 900 495 Kč 

67 1375 1 305 994 Kč 

68 1460 1 386 652 Kč 

77 1051 998 831 Kč 

  27 172 850 Kč 

Tab. 15: Předpokládaný výnos z prodeje pozemků 

 

Předpokládaný výnos z prodeje pozemků je 27 172 850 Kč.  
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10 Peněžní toky – varianta 1 
 

  V této kapitole jsou nastíněny jednotlivé hotovostní toky v čase, tak jak bude 

probíhat realizace projektu. Projekt bude z části hrazen z vlastních zdrojů obce a z části 

bude využita dotace Mze, celková výše investice bude 28 330 583 Kč, obec z vlastních 

zdrojů zaplatí 25 810 062 Kč. V této kapitole budou zobrazeny náklady na projekt v čase 

realizace, výnosy z prodeje stavebních parcel v čase a příjem dotace, výdaje na projekt 

pro odkup pozemků, Ič, Pč a generálního dodavatele stavby. Poté bude následovat 

vyčíslení hrubého zisku či ztráty pro výpočet daně z příjmu, následně bude stanoveno 

cash flow projektu. Na základě těchto ukazatelů bude stanovena ekonomická efektivnost 

projektu v rámci NPV, IRR a doba návratnosti.  

 

10.1 Náklady projektu – varianta 1 
 

Náklady projektu zobrazené v jednotlivých měsících, jsou závislé na postupu 

projektu, v lednu 2018 se jedná pouze o projektovou činnost spojenou s prodejem 

pozemků a územními studiemi, únor 2018 zahrnuje odkup pozemků a projektovou 

činnost a inženýrskou činnost s tím spojenou, od února 2018 do srpna 2018 jsou 

zobrazeny náklady na PČ a IČ týkající se vypracování projektu, získání stavebního 

povolení, výběrového řízení na dodavatele, od září 2018 začíná realizace samotné stavby 

v jednotlivých měsících jsou zobrazeny náklady na jednotlivé stavební objekty tak jak 

budou realizovány spolu s nimi je spojena inženýrská a projektová činnost, realizace 

končí v květnu 2019. Následují náklady na projektovou činnost spojenou s kolaudací a 

prodejem stavebních parcel.    
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Tab. 16:Předpokládané náklady projektu 
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10.2 Příjmy, výnosy projektu- varianta 1 
 

 Jak bylo zmíněno, projekt bude z části hrazen z dotace Ministerstva zemědělství 

na podporu výstavby kanalizace a vodovodů. Vyplacení dotace se předpokládá po 

dokončení výstavby těchto objektů. Další z příjmů je výnos z prodeje stavebních parcel, 

předpokládá se, že by se stavební parcely mohly předprodávat již od ledna 2019, tato 

tabulka počítá s prodejem přibližně během dvou let, kdy v prvním roce by se prodaly 2/3 

pozemků a v druhém roce zbývající 1/3.  
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Tab. 17: předpokládané příjmy a výnosy projektu 
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10.3 Vyčíslení výdajů 
 

V tabulce bude oproti tabulce nákladů zohledněn časový posun plateb. Platba za nákup 

pozemků proběhne ve stejném měsíci, ve kterém byl prodej uskutečněn. Platby za 

projektovou a inženýrskou činnost probíhají zpětně za kvartál. Platby pro dodavatele 

stavebních prací jsou nastaveny jako zálohy kdy první záloha ve výši 5 000 000Kč bude 

vyplacena v září 2018, druhá ve výši 10 000 000 v lednu 2019, zbytek ceny bude 

dodavateli doplacen v červnu 2019, mělo by se jednat o částku 4 187 333 Kč 

Kč. Všechny částky výdajů jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

 
Tab. 19: Předpokládané výdaje projektu  
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10.4 Hrubý zisk – varianta 1 
 

Hrubý zisk, tj rozdíl nákladů a příjmů je pouze orientační. Hrubý zisk umožňuje výpočet 

daně z příjmu a orientačně ukazuje, kdy začíná být projekt ziskový. Zde se jedná o 

samotný závěr projektu tj. listopad 2020. 
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 Tab. 18: Hrubý zisk/ztráta projektu 
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10.5 Cash flow projektu  
 

Stanovení cash flow projektu nám umožní sledovat skutečné jednotlivé peněžní transfery 

v čase.  Do cash flow jsou zahrnuty jednotlivé výdaje, příjmy ze kterých je následně 

vypočítán hospodářský výsledek. Pro zhodnocení efektivnosti investice je potřeba na 

jednotlivé peněžní toky aplikovat časovou hodnotu peněz pomocí diskontního faktoru. 

Diskontní faktor nám umožní přepočítat budoucí peněžní toky na současnou hodnotu. 

Diskontní sazba v sobě zahrnuje faktor času, rizika a požadovanou míru výnosnosti. Na 

investiční projekt obce Černožice je aplikována diskontní sazba 4%. Jednotlivé peněžení 

toky jsou vynásobeny diskontním faktorem a následně kumulovány. 
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11 Ekonomické hodnocení projektu varianta 1 

11.1 Stanovení čisté současné hodnoty (NPV) 
Stanovení čisté současné hodnoty je provedeno v tabulce níže, pro výsledek je 

potřeba sečíst všechna diskontovaná CF. Pro tento projekt byla diskontní sazba stanovena 

4%, z  toho vychází čistá současná hodnota 527 087 Kč. 

 

 Diskontní sazba   4% 

 NPV     527 087 Kč 

  

11.2 Doba návratnosti (PB) 
 

Doba návratnosti pro projekt s diskontní sazbou 4% a NPV 527 087 Kč je 35 měsíců. 

 

 PB     35 měsíců  
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Tab. 20: Stanovení CF a NPV, diskontní sazba 4% 
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11.3 Vnitřní výnosové procento (IRR)  
  

Z předchozí kapitoly je zřejmé, že projekt má kladnou čistou současnou hodnotu je- li 

diskontní sazba 4%. Pro výpočet vnitřního výnosového procenta je nutné stanovit také 

NPV-. To získáme tak že tabulku pro výpočet NPV vypočítáme ještě jednou avšak, oproti 

předchozí variantě stanovíme diskontní faktor na 30%, tím získáme zápornou hodnotu 

NPV-.  

 

 NPV +    527 087 Kč 

 NPV -     -3 915 177 Kč 

Z těchto hodnot lze vypočítat IRR, výpočet se provádí pomocí lineární interpolace. 

Kladnou a zápornou hodnotu NPV doplníme ještě o r1 a  r2., jedná se o hodnoty diskontní 

sazby při kladné NPV a záporné NPV.  

 

 IRR= 0,04+(527 087/(527 087 + 3 915 177)) * (0,3-0,04) 

 IRR = 0,07084 * 100% 

 IRR= 7,08 % 

 

Vnitřní výnosové procento projektu je 7,08 %. 
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Tab. 21: Stanovení záporné hodnoty NPV diskontní sazba 30%
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12 Peněžní toky – varianta 2 

V této kapitole jsou zobrazeny hotovostní toky projektu, bude-li financována druhou 

variantou tj. kombinací úvěru od ČS, dotací od MZe a vlastními zdroji. Hotovostní toky 

budou podobné, rozdíl bude pouze v tom, že varianta 2 má hodnotící období až do 

prosince 2022 a je zde navíc financování pomocí úvěru. Hodnota úvěru je 10 000 000 Kč 

s konstantním úmorem, se splatností 5 let celkové úroky jsou 420 000Kč.V následujícím 

sledu tabulek je vše přehledně zobrazeno (diskontní sazba 4% jako v předchozím 

případě).  
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Tab. 22: Náklady projektu – varianta 2 
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Tab. 23: Výdaje projektu – varianta 2 



87 

 

 
Tab. 24: Výnosy a příjmy projektu – varianta 2 
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Tab. 25: Hrubý zisk/ztráta projektu – varianta 2 

 



89 

 

 
  Tab. 26: Stanovení CF a NPV, diskontní sazba 4% - varianta 2 
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13 Ekonomické hodnocení projektu- varianta 2 

13.1 Čistá současná hodnota (NPV) 
Stanovení čisté současné hodnoty je provedeno v tabulce č. 26, pro výsledek je 

potřeba sečíst všechna diskontovaná CF. Pro tento projekt a variantu 2 byla diskontní 

sazba stanovena na 4%, z  toho vychází čistá současná hodnota investice 117 019 Kč. 

 Diskontní sazba   4% 

 NPV     117 019 Kč 

  

13.2 Doba návratnosti (PB) 

Doba návratnosti pro projekt s diskontní sazbou 4% a NPV 117 019 Kč je 27 měsíců. 

 PB     27 měsíců 

 

13.3 Vnitřní výnosové procento  

Jako při variantě 1, je i nyní nutné najít takovou diskontní sazbu, při které bude NPV-. 

Pro zjištění záporné hodnoty čisté současné hodnoty je použita diskontní sazba 30%.  

 NPV+  117 019Kč 

 NPV-  -394 539Kč 

 IRR= 0,04 + (117 019/(117 019 + 394 539)) * (0,03-0,04) 

 IRR= 0,09947*100% 

 IRR= 9,95% 

Vnitřní výnosové procento druhé varianty projektu financovaného pomocí úvěru je 

9,95%. 
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  Tab. 27: Stanovení záporné hodnoty NPV, diskontní sazba 30% - varianta 2 
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14 Závěr a doporučení 
 

Cílem této diplomové práce bylo popsat možné zdroje financování investičního záměru 

obce a vypracovat doporučení pro investiční rozhodování. V praktické části diplomové 

práce byli popsány tři plánované investiční projekty v obci Černožice z niž byl projekt 

„Vybudování stavebních parcel Čáslavky“ vybrán k případové studii. Pro vybraný 

investiční záměr bylo navrženo devět možností financování, nejvýhodněji vycházela 

kombinace vlastních zdrojů a dotace od Ministerstva zemědělství, tato varianta by snížila 

celkové náklady obce na projekt o 55% z ceny výstavby vodovodu a kanalizace tj. 

2 520 521Kč, avšak při této variantě by musela obec zbytek investice hradit ze svých 

finančních úspor, tato varianta by proto mohla pozastavit další plánované investice v obci. 

Jako druhá nejvýhodnější varianta vycházela kombinace financování projektu z vlastních 

zdrojů, získání dotace od Ministerstva zemědělství a úvěru od České spořitelny, tato 

varianta financování by cenu investice snížila opět o 55% z ceny výstavby vodovodu a 

kanalizace avšak je zde navýšena o 420 000 Kč na splácení úroků z úvěru. Tato varianta 

má tu výhodu, že obec nevynaloží takové množství prostředků ze svých finančních úspor 

a může realizovat další investiční projekty či vynaložit prostředky na údržbu obce.  

Pro obě dvě varianty financování, které vycházely finančně nejvýhodněji, byli 

vyhotoveny hotovostní toky a byla na ně aplikována diskontní sazba tak aby bylo možné 

určit čistou současnou hodnotu. Při variantě financování bez úvěru, pouze z vlastních 

zdrojů a dotace vychází čistá současná hodnota investice při diskontní sazbě 4%, 527 087 

Kč. Při variantě kdy je projekt financován i úvěrem vychází čistá současná hodnota 

investice při diskontní sazbě 4%, 117 019 Kč. Obě dvě varianty vycházejí jako ziskové, 

jedná se však o veřejnou investici a finanční zisk tu není prioritní, obec se chce hlavně 

rozvíjet, přilákat nové obyvatele a zvýšit si renomé. Bylo by tedy vhodné financovat 

projekt pomocí druhé varianty, tj. i za pomocí úvěru od České spořitelny, obec si sice 

vytvoří určité finanční závazky avšak při svém stávajícím hospodaření, by neměla mít 

problém s jejich splácením, obci to tak umožní plánovat další investice a dále se rozvíjet.   

Při tvorbě diplomové práce jsem využil znalosti nabyté během studia a prohloubil o 

znalosti způsobu fungování obce, její organizační struktuře a struktuře obecního rozpočtu. 

Informace o možnostech financování vybrané investice, pomocí úvěru prohloubilo mé 
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znalosti v oblasti úvěru od komerčních bank. Vyhledávání vhodných dotačních programů 

pro vybranou investici, pomohlo k zorientování v aktuálních vypsaných dotačních 

programech. Zpracování diplomové tak bylo mě velmi přínosné.  
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