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ÚVOD 

Veřejná správa je v dnešním pojetí chápána jako správní činnost související s poskytováním 

veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním 

záležitostí ve veřejném zájmu. Celý systém veřejné správy lze rozdělit na státní správu 

a samosprávu, kterou tvoří zájmová (profesní) a územní samospráva. Územní samosprávu 

v České republice vykonávají obce, kraje a hlavní město Praha. Existence obcí a krajů je 

zakotvena v hlavě sedmé Ústavy České republiky. 

Obec je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích základním územním samosprávným 

společenstvím občanů. Jedná se o veřejnoprávní korporaci s vlastním majetkem, samostatně 

hospodařící podle svého rozpočtu, pečující o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých obyvatel. Hlavním úkolem obce je tedy kontinuální zabezpečení a financování 

veřejných statků a služeb, čímž je zajištěna občanská a technická vybavenost jejího území. 

Naplňování tohoto úkolu často vyžaduje investice na údržbu stávající opotřebované 

infrastruktury a nezřídka též investice na vybudování infrastruktury zcela nové, 

neboť s ohledem na aktuální občanskou či technickou vybavenost a potřeby obyvatel je tato 

vyžadována a chybí. Investice je zpravidla spojena s potřebou větších finančních prostředků, 

které jsou vzácné, a řadě obcí proto schází. Přitom úspěšně realizované obecní investiční 

projekty jsou pak obvykle tím, co vytváří rozdíly mezi životní úrovní obyvatel jednotlivých 

měst a obcí. 

Budování kanalizací a čistíren odpadních vod je jednou z řady investic přispívajících k lepší 

životní úrovni obyvatel obce. Tyto projekty zabraňují dalšímu znečišťování podzemních vod, 

které jsou cenným přírodním zdrojem pitné vody, a proto je jejich ochrana a vysoká kvalita 

žádoucí. Vyšší kvalita vody vede k lepšímu zdravotnímu stavu obyvatelstva, jeho vyšší 

spokojenosti, což může zapříčinit nižší výdaje na zdravotní systém a vyšší produktivitu práce. 

Tématem diplomové práce je financování investičního projektu obce. Konkrétně byla vybrána 

investiční akce výstavby kanalizace v obci Libina části Obědném. Tento projekt byl zvolen 

z důvodu nepochybné prospěšnosti vybrané investiční akce pro místní obyvatelstvo a potřeby 

najít finanční prostředky na realizaci této nákladné investice. 
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Téma diplomové práce spadá do oblasti lokální (komunální) veřejné politiky, 

která se realizuje na úrovni obcí, popřípadě v rámci meziobecní spolupráce. Smyslem lokální 

veřejné politiky je vytvoření a udržení dobrých existenčních podmínek života na úrovni obcí. 

Hlavním cílem diplomové práce je navržení řešení finančního zajištění výstavby kanalizace 

v obci Libina části Obědném. Autor diplomové práce pracuje s hypotézou, že financování 

vybrané investiční akce je bez dotačních prostředků obtížné a spojené s negativními dopady 

na cenu veřejné služby, majetek obce, případně zadlužení obce. 

Diplomová práce je strukturována do tří tematických částí. První část je teoreticky zaměřená 

a popisuje postavení obcí v České republice. Zaměřuje se na definování obcí, jejich členění, 

popis orgánů, obecní rozpočet včetně procesu jeho utváření, schvalování, kontrolování 

a závazného členění dle rozpočtové skladby. V závěru této části práce jsou rozebrány obecní 

příjmy a výdaje. Druhá část nazvaná Analýza hospodaření obce je prakticky zaměřená 

a rozčleněná do dvou celků. V úvodní části je představena obec, jež je na realizaci vybraného 

projektu zainteresována, tj. Libina. Je zde popsána její historie, poloha, demografický vývoj, 

občanská vybavenost, ekonomická aktivita v obci apod.  Ve druhé části této kapitoly je 

provedena analýza hospodaření vybrané obce za období 2007 až 2011. Rozebrány jsou 

jednotlivé druhy příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby s důrazem na vystižení jejich 

variability a významu v rámci rozpočtu. Poslední tematická část je zaměřena na nalezení 

vhodného způsobu financování investiční akce obce Libina. První část kapitoly je věnována 

institucím působícím na úseku vodního hospodářství a legislativnímu rámci upravujícímu 

práva a povinnosti na tomto úseku. Dále je popsán současný a budoucí (plánovaný) stav 

odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Libina. V závěrečné části kapitoly jsou 

navrženy možné varianty financování investiční akce obce. 

K dosažení cíle a ověření hypotézy budou využity metody analýzy a komparace rozpočtů 

obce Libina v časových řadách za období 2007-2011. Dále bude v práci využita metoda 

dedukce a metoda syntézy, na jejichž základě budou v závěru navrženy varianty financování 

výstavby kanalizace v obci Libina části Obědném.  

K získání potřebných poznatků a informací pro vypracování diplomové práce autor využívá 

odbornou literaturu a legislativu z oblasti veřejné správy, veřejných financí a hospodaření 

obcí, která slouží zejména pro účely teoretické části práce. Pro praktickou část práce autor 

čerpá především z elektronických zdrojů, projektové dokumentace a interních zdrojů 

Obecního úřadu obce Libiny. 
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2 POSTAVENÍ OBCÍ V ČR 

Obec je zakotvena v ústavě jako základní územní samosprávný celek.1 Jedná se 

o veřejnoprávní korporaci, která má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. 

Mimo to, lze obec charakterizovat jejím územím, občany s trvalým pobytem a samosprávou 

veřejných záležitostí.2 Obec je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost. Postavení, působnost, hospodaření, orgány obcí apod. 

upravuje zákon č. 138/2000Sb., o obcích (dále jen zákon o obcích). 

2.1 Klasifikace obcí 

Zákon o obcích rozeznává několik typů obcí: obce, městyse, města, statutární města, hlavní 

město Prahu. Obce, jsou obce, které nepatří do žádné z dále uvedených kategorií. Města se 

od obcí dříve odlišovala především způsobem obživy jejich obyvatel, kdy ve městech 

převažovaly řemesla a služby, zatímco na venkově zemědělská výroba. V současné době je 

takové členění nepoužitelné, proto se musíme spokojit s právním vymezením pojmu město. 

Městem je obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak na návrh obce stanoví předseda 

Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Aby se obec mohla stát městem, musí splňovat 

zákonem stanovené podmínky a dále podmínky stanovené vládou. Posuzuje se např. charakter 

zástavby centra obce, její vybavenost kanalizací, vodovodem, chodníky. V obci musí být 

základní škola, zdravotnické zařízení s nejméně třemi stálými lékařskými místy a lékárnou. 

Charakteristická je pro město jeho role coby hospodářského a správního centra nejen 

pro vlastní obec, ale i celé spádové území. Městyse jsou historickým typem obcí stojícím 

mezi městem a vsí, jimž bylo uděleno právo pořádat výroční a dobytčí trhy. Základními znaky 

městyse jsou městský charakter a role spádového městečka pro okolní vesnice. Současná 

právní úprava považuje obec za městys tehdy, stanoví-li tak na návrh obce předseda 

Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Zvláštní kategorii tvoří statutární města. Jsou to 

města vyjmenovaná v zákoně3, jež se mohou, členit na městské části nebo obvody. Statutem 

se stanoví jednotlivé městské části nebo obvody s jejich územím a orgány, schvaluje ho 

                                                
1 Čl. 99 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České Republiky. 
2 JÍLEK, M. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha, 2008. 
3 §4 odst. 1 zákona o obcích. 
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zastupitelstvo města.  Statutárními městy jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy 

Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, 

Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, 

Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav a Prostějov.4 Zvláštní postavení má hlavní město 

Praha, které je upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Obce lze také 

členit podle rozsahu výkonu přenesené působnosti viz dále. 

2.2 Působnost obcí  

„Obce v ČR jsou vykonavateli samostatné (samosprávné) působnosti a přenesené působnosti 

(státní správy). Je tedy aplikován model smíšené územní veřejné správy. Tato skutečnost je 

velmi významná z hlediska financování obcí.“5 

Samostatnou působnost (vlastní samosprávnou funkci) mají obce v záležitostech, o kterých 

mohou samostatně rozhodovat, tzn. mají určité zákonem upravené pravomoci. Zákon o obcích 

považuje za samostatnou působnost, každou působnost upravenou zvláštním předpisem, která 

není v tomto předpise výslovně označena jako přenesená působnost.6  

V rámci samostatné působnosti obec řeší záležitosti, které jsou v zájmu občanů obce a nejsou 

svěřeny krajům, pečuje o všestranný sociálně ekonomický rozvoj svého území, 

uspokojováním potřeb občanů obce v souladu s místními podmínkami a preferencemi 

(zejména se jedná o potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, vzdělávání, 

celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Obec zabezpečuje veřejné statky 

pro své občany a za tímto účelem může zřizovat příspěvkové organizace, obecně prospěšné 

společnosti či obchodní společnosti, organizační složky (bez právní subjektivity). Obec 

hospodaří s vlastním rozpočtem a nakládá s vlastním majetkem. 

V samostatné působnosti obec ukládá povinnosti obecně závaznou vyhláškou. Zabezpečuje 

místní záležitosti veřejného pořádku (např. může stanovit, které činnosti by mohly narušit 

veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví 

a majetku, proto je nelze na některých veřejných prostranstvích vykonávat). Obecně závaznou 

vyhláškou může obec dále upravit pravidla pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

                                                
4 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň, 2008. 
5 JÍLEK, M. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha, 2008, s. 79. 
6 §8 zákona o obcích. 
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přístupných sportovních a kulturních podniků nebo pravidla pro užívání zařízení obce sloužící 

potřebám veřejnosti, zajistit udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochranu 

životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.7 

Obec ve své samostatné působnosti spolupracuje s krajem, na jehož území se nachází, při 

přípravě a realizaci programů územního rozvoje kraje. Obec může podporovat rozvoj 

podnikatelských aktivit potřebných pro rozvoj regionu a sdružovat své prostředky 

se sousedními obcemi nebo dalšími právnickými osobami při zajišťování rozvojových 

programů společných více obcím.8 

Dozor nad výkonem samostatné působnosti provádí Ministerstvo vnitra. „Odporuje-li obecně 

závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy.“9 

Přenesená působnost obcí je projevem dekoncentrace státní správy. Jedná se o výkon státní 

správy na místní úrovni. Rozsah přenesené působnosti je u jednotlivých obcí různý. Podle 

míry přenesení agendy státní správy na orgány obce rozlišujeme tři kategorie obcí. Obce 

zabezpečující základní výkon státní správy považujeme za obce 1. stupně. Obecní úřad na 

tomto stupni např. vede evidenci občanů, rozhoduje o místních účelových komunikacích, 

projednává přestupky, plní roli vodoprávního úřadu, orgánu ochrany životního prostředí 

a povodňového orgánu pouze na území své obce. Obce s pověřeným obecním úřadem jsou 

označovány jako obce 2. stupně. Pověřený obecní úřad oproti obecnímu úřadu navíc např. 

vydává stavební povolení, reguluje veřejnou dopravu, odběr vody a nakládání s vodou aj. 

Působnost je vykonávána ve větším správním obvodu. Obce s rozšířenou působností jsou 

označovány za obce 3. stupně. Obecní úřad s rozšířenou působností vykonává státní správu 

ještě ve větším rozsahu než pověřený obecní úřad, např. vydává živnostenské oprávnění, 

cestovní pasy, dávky státní sociální podpory a státní sociální péče, uděluje souhlas k vodním 

stavbám, provádí správu lesů, silnic II. a III. třídy aj. Působnost je vykonávaná ve větším 

správním obvodu. Pro oblast přenesené působnosti vydává obec nařízení obce, které musí být 

v souladu s právními předpisy. 

„Převážnou část přenesené působnosti vykonávají obce s pověřenými úřady (388 obcí) a obce 

s rozšířenou působností (205 obcí).“10 

                                                
7 §10 zákona o obcích. 
8 §14 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. 
9 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň, 2008, s. 190. 
10 JÍLEK, M. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha, 2008, s. 81. 
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„V některých případech obce mohou mezi sebou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, na jejímž 

základě jedna obec – její obecní úřad vykonává některé činnosti v rámci přenesené působnosti 

i pro jiné obce. K jejímu uzavření je nutný souhlas krajského úřadu, který dohlíží 

nad výkonem přenesené působnosti obcí.“11 

2.3 Orgány obcí 

Orgány obce jsou explicitně vyjmenovány v zákoně o obcích. Obec je samostatně spravována 

zastupitelstvem obce, dalšími orgány pak jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní 

orgány obce. Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města. Mezi další orgány města 

patří rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. Statutární město má obdobné 

orgány jako město, ovšem místo starosty má primátora a místo městského úřadu magistrát. 

2.3.1 Zastupitelstvo obce 

„Jádrem obecní samosprávy jsou obecní zastupitelstva volená v obecných rovných, přímých 

a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období.“12 Počet 

členů zastupitelstva se pohybuje od 5 do 55 členů v závislosti na počtu obyvatel obce.13 

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. 

Zastupitelstvo schvaluje program rozvoje obce, rozpočet a závěrečný účet obce, zřizuje a ruší 

příspěvkové organizace a organizační složky obce, výbory, obecní policii, vydává obecně 

závazné vyhlášky, rozhoduje o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce, 

volí ze svých řad starostu a členy rady obce apod. Zastupitelstvo také rozhoduje v celé řadě 

majetkoprávních úkonů, od nabytí a převodu nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí 

podle zvláštních zákonů, převodu bytů a nebytových prostorů z majetku obce, 

po poskytování  věcných nebo peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám v hodnotě 

nad 20 000 Kč.14 Zastupitelstvo se schází aspoň čtyřikrát ročně (za určité podmínky, 

jinak častěji) a k přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, 

jeho jednání jsou veřejná. Z jednání se musí pořizovat zápisy, které jsou uloženy na obecních 

úřadech k nahlédnutí. 
                                                
11 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy Teorie a praxe v ČR. Praha 2011, s. 350. 
12 HALÁSKOVÁ, M., KOVÁŘ, J. Veřejná ekonomika a veřejná správa. Ostrava 2005, s. 127. 
13 Viz §68 odst. 1 zákona o obcích. 
14 Hlava IV Díl 2 zákona o obcích. 
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2.3.2 Rada obce 

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

odpovídá zastupitelstvu obce. Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další 

členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a může být 

nejméně 5 a nejvýše 11. V obcích s počtem zastupitelů nižším než 15 se rada nevolí, v těchto 

vykonává její pravomoc starosta. Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce 

a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení, zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného 

rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, 

projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce 

nebo komisemi rady obce, zřizuje a ruší podle potřeby komise rady obce, stanovuje celkový 

počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce, schvaluje 

organizační řád obecního úřadu, ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti obce, 

vydává nařízení obce. Pokud není rada obce zřízena, vydává nařízení obce zastupitelstvo 

obce. Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.15   

2.3.3 Starosta obce 

Starosta zastupuje obec navenek, do funkce je spolu s místostarostou (místostarosty) volen 

zastupitelstvem z řad jeho členů. Starosta a místostarosta musí být občany České republiky 

a za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.  Starosta svolává a obvykle také řídí 

zasedání zastupitelstva a rady obce, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, 

uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních 

předpisů. Dále pak starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce a za včasné 

objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, rozhoduje 

o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce, jmenuje a odvolává 

se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu, zabezpečuje výkon 

přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu. Starosta spolu s 

místostarostou podepisují právní předpisy obce.16 

                                                
15 Hlava IV Díl 3 zákona o obcích. 
16 Hlava IV Díl 4 zákona o obcích. 
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2.3.4 Obecní úřad 

Vykonává administrativně organizační činnosti spojené se samostatnou i přenesenou 

působností obce, plní úkoly svěřené zastupitelstvem obce nebo radou obce. Dále obecní úřad 

pomáhá v činnosti výborům a komisím. Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta 

(místostarostové) zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu, v obcích s pověřeným 

obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností pak také tajemník obecního úřadu. V čele 

úřadu stojí starosta. Funkce tajemníka může být zřízena i v ostatních obcích. 

Úřad se člení na odbory a oddělení, přičemž počet odborů a náplň jejich činnosti závisí 

na velikosti obce (města), rozsahu samostatné působnosti a rozsahu přenesené působnosti 

při zabezpečování veřejných statků. Čím větší je obec, tím složitější je i organizační struktura 

úřadu.17 

V malých obcích do 1 tis. obyvatel jsou obvykle pouze jeden až dva odbory – správní 

a hospodářský (ekonomický). Větší obce se 2 a více tis. obyvateli mají navíc stavební úřad 

a často také samostatný odbor výstavby. Od 5 tis. obyvatel výše jsou obecní (městské) úřady 

zpravidla pověřenými obecními úřady a mají obvykle samostatný odbor organizační 

a vnitřních věcí, finanční odbor, odbor sociální a odbor komunálních služeb. Úřady měst 

s rozšířenou působností mají dále živnostenský úřad. Ve velkých městech se odbory úřadu 

člení na oddělení.18 

2.3.5 Poradní a kontrolní orgány obce 

Zastupitelstvo může zřizovat jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Jejich počet 

závisí na rozhodnutí zastupitelstva, vždy ale musí zřídit finanční výbor a kontrolní výbor. 

Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další 

úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení 

zastupitelstva obce a rady obce, dodržování právních předpisů výbory a obecním úřadem 

(pouze v samostatné působnosti), plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. 

V obcích, na jejichž území žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících 

se k jiné než české národnosti, zřizuje zastupitelstvo výbor pro národnostní menšiny. 

                                                
17 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy Teorie a praxe v ČR. Praha, 2011. 
18 HALÁSKOVÁ, M., KOVÁŘ, J. Veřejná ekonomika a veřejná správa. Ostrava, 2005. 
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Rada obce zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. V rámci samostatné 

působnosti obce komise předkládají radě návrhy a náměty. Ve svěřených činnostech na úseku 

přenesené působnosti jsou komise výkonnými orgány. 

2.4 Rozpočty obcí 

Oblast rozpočtu obcí (tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných 

celků) upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Každá obec hospodaří podle schváleného rozpočtu pro daný rok. Rozpočty obcí jsou součástí 

soustavy veřejných rozpočtů, konkrétněji je řadíme mezi územní rozpočty, kam spadají také 

rozpočty vyšších územních samosprávných celků tj. krajů.  

Peková charakterizuje územní rozpočet jako: „Decentralizovaný peněžní fond, který se tvoří, 

rozděluje a používá primárně na principu nenávratnosti, nedobrovolnosti a neekvivalence.“19 

Rozpočet obce můžeme z účetního pohledu chápat také jako bilanci příjmů a výdajů. Podle 

tohoto hlediska je pak obecní rozpočet sestaven jako vyrovnaný, v případě, že se příjmy 

rovnají výdajům rozpočtu, přebytkový, jsou-li příjmy vyšší než výdaje, nebo schodkový, 

pokud výdaje převyšují příjmy. Obecní rozpočet je finančním plánem tvorby, rozdělení a užití 

prostředků v rámci jednoho rozpočtového období, které je shodné pro celou rozpočtovou 

soustavu. V České republice se stejně jako ve většině zemí rozpočtové období shoduje 

s kalendářním rokem. Rozpočet obce je rovněž nástrojem politiky a řízení, umožňuje 

realizovat koncepce sociálního a ekonomické rozvoje území obce, je nástrojem 

pro prosazování zájmů obyvatel obce.20  

Přestože je rozpočet finančním plánem pouze na jeden rok, kontinuálně navazuje 

na tzv. rozpočtový výhled, což je rozpočtová prognóza na dobu 2 až 5 let. Rozpočtový výhled 

představuje pomocný nástroj střednědobého finančního plánování a vytváří se na základě 

uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Obce ho sestavují povinně a slouží jako 

východisko pro sestavení ročního rozpočtu obce.21 

                                                
19 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy Teorie a praxe v ČR. Praha, 2011, s. 214. 
20 PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. Praha, 2008. 
21 § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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Obecní rozpočet stejně jako územní rozpočty a obecně veřejné rozpočty plní funkce alokační, 

redistribuční a stabilizační. Alokační funkce je u obecního rozpočtu rozhodující. Spočívá 

ve financování místních potřeb, zabezpečování veřejných statků prostřednictvím peněžních 

prostředků soustředěných v rozpočtu. Redistribuční funkce rozpočtu obce je v dnešní době 

značně omezená vzhledem k tomu, že výplata všech nepojistných sociálních dávek přešla 

na Úřad práce ČR. Podobně stabilizační funkce, kterou rozumíme vyhlazování ekonomických 

cyklů, je doménou spíše státního rozpočtu a krajských rozpočtů. Obec v tomto směru může 

podpořit celkovou agregátní poptávku. 

Obce mohou mimo rozpočet zřizovat tzv. mimorozpočtové fondy, a to účelové a neúčelové. 

Častěji využívají účelové fondy. Zdroji těchto fondů mohou být přebytky z hospodaření 

z minulých let, příjmy běžného roku nebo převody z rozpočtu během roku. Příjmy a výdaje 

fondů jsou příjmy a výdaji obecního rozpočtu, tzn. hospodaření mimorozpočtových fondů 

se uskutečňuje skrze obecní rozpočet. Finanční toky mezi obecním rozpočtem 

a mimorozpočtovými fondy nadhodnocují velikost příjmů a výdajů rozpočtu obce, proto je 

nutné provádět konsolidaci. Obce nemusí zřizovat žádné mimorozpočtové fondy, avšak 

obvykle používají Sociální fond a Fond rezerv a rozvoje. Sociální fond je určen pro kulturní 

a sociální potřeby zaměstnanců a běžně se řídí pravidly pro Fond kulturních a sociálních 

potřeb, povinně zřizovaný v příspěvkových organizacích. Do fondu rezerv a rozvoje obce 

ukládají přebytky z hospodaření z minulých let na budoucí nákladné investiční akce nebo jako 

rezervu hospodaření.22 Cílem zakládání mimorozpočtových účelových fondů je zajištění 

dlouhodobé stability financování určité oblasti resp. potřeby. Není ale vhodné zřizovat velké 

množství fondů, protože vede k rozředění obecních prostředků. Navíc finanční prostředky 

často nelze mezi účelovými fondy převádět, což může způsobit situaci, kdy některé fondy 

vykazují přebytek, zatímco jiné se potýkají s nedostatkem prostředků.23 

2.4.1 Rozpočtový proces 

„Rozpočtový proces představuje činnost orgánů, a to jak volených, tak výkonných, spojenou 

se sestavením návrhu územního rozpočtu, s jeho schválením a realizací během rozpočtového 

                                                
22 TOMÁNEK, P. Hospodaření krajů a obcí. Ostrava, 2009. 
23 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy Teorie a praxe v ČR. Praha, 2011. 
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období, průběžnou a následnou kontrolou jeho plnění a sestavení a schválení závěrečné 

bilance hospodaření.“24 

Rozpočtový proces by se měl držet určitých zásad, patří mezi ně: 

- Každoroční sestavování a schvalování rozpočtu. Neboť podmínky se neustále mění, 

a proto nelze použít rozpočet z předcházejícího období. V případě, že není obecní 

rozpočet před začátkem rozpočtového období schválen, obec hospodaří podle tzv. 

rozpočtového provizoria.25  

- Reálnost a pravdivost rozpočtu chápeme jako reálné postižení veškerých příjmů 

a výdajů v daném kalendářním roce, aby nebylo potřeba provádět časté úpravy 

rozpočtu (rozpočtová opatření). 

- Úplnost a jednotnost rozpočtu dosažená dodržováním platné rozpočtové skladby. 

- Dlouhodobá vyrovnanost, tzn. vyrovnanost rozpočtu za více než jedno rozpočtové 

období. Je přípustná a mnohdy nezbytná krátkodobá deficitnost rozpočtu, ovšem 

v dlouhém období není žádoucí, aby výdaje převyšovaly příjmy. 

- Publicita rozpočtu je důležitá pro veřejnou kontrolu hospodaření obce. Zajištěna je 

povinností obce zveřejňovat návrh rozpočtu, chválený rozpočet i závěrečný účet 

na úřední desce. 

Rozpočtové období trvá jeden kalendářní rok, ale rozpočtový proces je delší. Aby mohly 

úspěšně proběhnout všechny etapy rozpočtového procesu, musí proces začít 

už před zahájením rozpočtového období a skončit až po daném kalendářním roce. Rozpočtový 

proces obvykle trvá jeden a půl roku a zahrnuje: 

- návrh rozpočtu, 

- schválení rozpočtu, 

- plnění a průběžná kontrola rozpočtu, 

- následná kontrola rozpočtu. 

Návrh rozpočtu obce 

Příprava a návrh obecního rozpočtu není přesně upravena právními předpisy a obvykle je 

řízena místními zvyklostmi dané obce. Záleží tak na velikosti obce. Návrh rozpočtu 

                                                
24 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy Teorie a praxe v ČR. Praha, 2011, s. 212. 
25 Viz dále. 
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se sestavuje na základě minulého rozpočtu a vychází z rozpočtového výhledu, přičemž 

se zohledňují různé vlivy jako inflace nebo nové právní předpisy. Ve větších obcích návrh 

vypracovává ekonomický odbor.  Přesná podoba, ve které by měl být návrh sestaven, není 

dána, přesto měla by vycházet ze struktury vymezené rozpočtovou skladbou.26 Návrh 

rozpočtu v prvé řadě projednávají obecní orgány – rada obce, výbory, komise apod. 

V průběhu této fáze jednotlivé orgány předkládají připomínky a výstupem může být více 

variant návrhů rozpočtu. Následuje zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce 

nebo způsobem v místě obvyklým minimálně na 15 dnů, tak aby se k němu občané mohli 

vyjádřit (písemně před jednáním nebo přímo na jednání zastupitelstva).27 

Schválení rozpočtu obce 

Návrh rozpočtu se předkládá ke schválení zastupitelstvu obce. Pro schválení návrhu rozpočtu 

je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Schválený návrh 

rozpočtu ve své podobě představuje závazné ukazatele hospodaření obce. V případě, 

že by zastupitelstvo neschválilo žádný návrh rozpočtu do začátku nového roku, hospodaří 

obec podle pravidel rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium musí schválit 

zastupitelstvo před zahájením nového rozpočtového roku. Rozpočtové provizorium nemá 

stanovena žádná pravidla.28  

Po schválení rozpočtu následuje jeho rozpis. Rozpis rozpočtu se provádí v členění dle 

podrobné rozpočtové skladby. Rozpis rozpočtu musí být proveden neprodleně po schválení 

rozpočtu v zastupitelstvu územního samosprávného celku. Součástí rozpisu rozpočtu 

je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.29 

Plnění a průběžná kontrola rozpočtu obce 

V průběhu rozpočtového období obec hospodaří podle schváleného rozpočtu a provádí 

kontrolu plnění. V měsíčních intervalech obec zasílá zprávy o svém hospodaření Ministerstvu 

financí. Důležitou kontrolní roli hraje již zmiňovaný finanční výbor, který kontroluje 

hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.  

                                                
26 Viz podkapitola Rozpočtová skladba. 
27 TOMÁNEK, P. Hospodaření krajů a obcí. Ostrava, 2009. 
28 Viz § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
29 § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

http://knihovna.oseminare.cz/index.php/Ro%C4%8Dn%C3%AD_rozpo%C4%8Det
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V průběhu kalendářního roku může např. z důvodu organizačních změn nebo změn právních 

předpisů vyvstat potřeba provést změny rozpočtu. Ty lze provést prostřednictvím 

tzv. rozpočtových opatření. 

Rozpočtovým opatření je přesun rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo 

jednotlivými výdaji, použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových 

výdajů, vázání rozpočtových výdajů, jestliže je ohroženo neplnění rozpočtových příjmů. 

Rozpočtové opatření provádí rada obce v rozsahu svěřeném zastupitelstvem 

nebo zastupitelstvo obce.30 

Následná kontrola rozpočtu obce 

Po skončení rozpočtového období se provádí kontrola plnění rozpočtu prostřednictvím 

závěrečného účtu obce. 

Závěrečný účet shrnuje údaje o ročním hospodaření obce. Jeho účelem je zhodnotit finanční 

hospodaření obce a jí zřízených a založených právnických osob. Sestavuje se po skončení 

kalendářního roku a musí ho projednat zastupitelstvo obce do 30. 6. následujícího roku. Návrh 

závěrečného účtu musí být zveřejněn minimálně 15 dnů před projednáváním v zastupitelstvu 

obce. Údaje o plnění rozpočtu, o hospodaření s majetkem, o hospodaření zřízených 

nebo založených právnických osob, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření jsou povinně 

obsaženy v závěrečném účtu obce.31 

2.4.2 Rozpočtová skladba 

Rozpočtovou skladbu stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou.32 Jedná se o jednotný systém 

třídění příjmů a výdajů, který se uplatňuje v rozpočtech územních samosprávných celků, 

dobrovolných svazků obcí, organizačních složek státu a dalších rozpočtech zejména při 

sledování plnění státního rozpočtu. Rozpočtová skladba vymezuje jednotky třídění příjmů 

a výdajů (položky a paragrafy), kterými se označují rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje 

organizace.33 Rozpočtová skladba je uvedena v příloze vyhlášky č. 323/2002 Sb., 

o rozpočtové skladbě. 

                                                
30 § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
31 § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
32 § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
33 § 1 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
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Smyslem rozpočtové skladby je zajištění jednotnosti a přehlednosti rozpočtů 

a mimorozpočtových fondů v rozpočtové soustavě, průhlednosti hospodaření organizací. 

Rozpočtová skladba je důležitá pro zjišťování důležitých analytických informací o vývoji 

příjmů a výdajů. Umožňuje agregování veškerých příjmů a výdajů v celé rozpočtové soustavě 

s využitím konsolidace a jejich komparaci se zahraničím.34 

Rozpočtová skladba uplatňuje čtyři hlediska třídění finančních operací ve veřejných 

rozpočtech: 

- odpovědnostní, 

- druhové, 

- odvětvové, 

- konsolidační. 

Odpovědnostní hledisko závazně člení finanční toky ve státním rozpočtu podle 

odpovědnosti. Státní rozpočet se pak dělí na kapitoly, za které odpovídají jednotlivá 

ministerstva apod. U územních samosprávných celků není používání odpovědnostního 

hlediska povinné. Kapitoly u obcí a krajů mohou představovat část rozpočtu, se kterou 

hospodaří odbor daného úřadu. 

Druhové hledisko třídí peněžní toky do osmi tříd: daňové příjmy, nedaňové příjmy, 

kapitálové příjmy, přijaté transfery, běžné výdaje, kapitálové výdaje a financování. „Příjmy 

představují veškeré nenávratné inkasované prostředky a nezahrnují přijaté finanční 

prostředky, kdy si rozpočet vypůjčuje ke krytí svých výdajů. Výdaje představují veškeré 

nenávratně poskytnuté prostředky a nezahrnují prostředky, kdy platby jsou charakteru splátek 

úvěrů.“35 

Odvětvové hledisko člení příjmy a výdaje podle odvětví do šesti skupin. Odvětvím se rozumí 

druh činnosti, z které příjmy plynou nebo na kterou se výdaje vynakládají.36 Skupiny jsou 

následující: zemědělství a lesní hospodářství, průmyslová a ostatní odvětví, služby 

pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti, bezpečnost státu a právní ochrana, 

všeobecné veřejná správa a služby. 

                                                
34 PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. Praha, 2008. 
35 TOMÁNEK, P. Hospodaření krajů a obcí. Ostrava, 2009, s. 67. 
36 §2 odst. 1 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
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Konsolidační hledisko se vztahuje pouze na ty příjmy a výdaje, které jsou vynaloženy uvnitř 

soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů a současně nejsou 

součástí členění peněžních operací z druhového hlediska.37 

„Všechna čtyři hlediska třídění se uplatňují současně u každého dílčího údaje veřejného 

rozpočtu. Každý takový údaj je v rozpočtové skladbě označen příslušným znakem. Identifikace 

údajů veřejných rozpočtů je rozpočtovou skladbou určována jak verbálně, tak i číselně což má 

své místo v automatizovaných informačních systémech při zpracování údajů o veřejných 

rozpočtech a jejich plnění.“38 

2.5 Příjmy obcí 

Obecní rozpočty mají různorodé spektrum příjmů. Podle § 7 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tvoří příjmy obecních rozpočtů zejména: 

- příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

- příjmy z výsledků vlastní činnosti, 

- příjmy z hospodářské činnosti právnických osob zřízených obcí, pokud jsou příjmem 

obce, 

- příjmy z vlastní správní činnosti, 

- výnosy z místních poplatků, 

- výnosy daní nebo podíly na nich, 

- dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

- dotace z rozpočtu kraje, 

- přijaté peněžité dary a příspěvky, 

- jiné příjmy, které patří do příjmů obce podle zvláštních zákonů. 

Vhodnější popis příjmů nabízí rozpočtová skladba, která dle druhového hlediska člení příjmy 

do čtyř tříd na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. 

                                                
37 §2 odst. 4 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
38 HALÁSKOVÁ, M., KOVÁŘ, J. Veřejná ekonomika a veřejná správa. Ostrava, 2005, s. 88. 

http://knihovna.oseminare.cz/index.php/M%C3%ADstn%C3%AD_poplatky
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2.5.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy jsou pro obecní rozpočty rozhodující, protože obvykle tvoří kolem 60 % 

veškerých příjmů obce. Mezi daňové příjmy patří příjmy z daní a příjmy z poplatků. Daně, 

které plynou do obecních rozpočtů lze rozdělit na svěřené a sdílené podle podílu obce na 

daňovém výnosu. Podmínky pro rozdělování jednotlivých daňových výnosů nastavuje 

kontroverzní zákon o rozpočtovém určení daní.39 Poplatky lze rovněž rozčlenit a to na místní 

poplatky (místní daně), správní poplatky a poplatky spojené s životním prostředím. 

Z ekonomického pohledu jsou daňové příjmy obcí povařované za běžné, pravidelně 

se opakující. Daňové příjmy jsou pro obce hlavním zdrojem prostředků. 

Svěřené daně 

Za svěřené daně označujeme daně, jejichž celý výnos plyne do rozpočtu té obce, na jejímž 

území byl vybrán. Dobrý příkladem je daň z nemovitostí upravená celostátně platným 

zákonem.  Tato daň se skládá z daně ze staveb a daně z pozemků a zdaňuje nemovitý majetek. 

Daň platí vlastník nebo uživatel stavby či pozemku. Obec má omezenou daňovou pravomoc 

v podobě možnosti zvýšení nebo snížení koeficientu, čímž může ovlivnit svůj výnos z daně. 

Přesto je výnos obcí v České republice z této daně poměrně malý (pouze kolem 4 % 

z celkových příjmů obcí). V zahraničí hraje daň z nemovitostí významnější roli v obecních 

rozpočtech.  

Sdílené daně 

Sdílené daně přináší do obecních rozpočtů výrazně vyšší částky než svěřené daně. Pro sdílené 

daně je charakteristické, že se jejich celkový výnos určitým podílem rozděluje mezi státní 

rozpočet, rozpočty krajů, obcí a případně i další prvky rozpočtové soustavy. Mezi daně 

sdílené patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických 

osob. U první zmíněné obcím náleží 20,83 % celostátního výnosu. Z  daně z příjmů 

právnických osob a daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou se mezi obecní rozpočty 

rozděluje shodně 23,58 % celostátního výnosu. Komplikovanější je rozdělování výnosu daně 

z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. 30 % z celkového výnosu 

se přiděluje obcím dle bydliště podnikatele, z dalších 60 % celostátního výnosu obcím náleží 

23,58 %. 1,5 % z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je 
                                                
39 zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. 
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rozdělováno podle podílu zaměstnanců v obci na celkovém počtu zaměstnanců v zemi. 

Ze zbývající části ještě obce dohromady obdrží 22,87 %. Celková suma vymezená 

u jednotlivých daní pro obecní rozpočty se mezi obce rozdělí podle kritéria výměry 

katastrálního území (3 %), prostého počtu obyvatel v obci (10 %), násobků postupných 

přechodů (80 %), počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (7 %). Podrobné 

schéma rozpočtového určení daní v příloze č. 1. 

Místní poplatky 

Jsou tradičním zdrojem obecních rozpočtů, uzákoněné zákonem o místních poplatcích.40 

Místní poplatky mají fakultativní charakter, tzn. obce se mohou samy rozhodnout 

prostřednictvím svých volených orgánů, zda budou na svém území vybírat ten který 

poplatek.41 Místní poplatek zavádí zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou. Místní 

poplatky obvykle vykazují všechny znaky místních daní – nedobrovolná, nenávratná 

neekvivalentní platba do místního rozpočtu. Obce mohou u poplatků ovlivňovat jejich sazbu 

v rámci zákonem stanovených mezí. V současnosti mohou obce vybírat následující místní 

poplatky: poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za lázeňský 

nebo rekreační pobyt, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek 

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

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení 

na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 

Správní poplatky a poplatky spojené s životním prostředím 

Správní poplatky vybírají obce při výkonu přenesené působnosti. Jedná se např. o poplatek 

za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině, poplatek za vydání stavebního povolení 

ke stavbě rodinné domu, poplatek za vydání živnostenského oprávnění apod. Právní úpravu 

této oblasti obstarává zákon č. 10/1993 Sb., o správních poplatcích. 

Poplatky za znečišťování životního prostřední jsou převážně příjmem Státního fondu 

životního prostředí. Některé s vazbou na území obce jsou příjmem obecních rozpočtů např. 

                                                
40 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 
41 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy Teorie a praxe v ČR. Praha, 2011. 
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poplatek za uložení odpadů odvod za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu 

(40 % získává obec).42 

2.5.2 Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy jsou příjmy obce z vlastní hospodářské činnosti (uživatelské poplatky), 

přijaté sankční platby (např. pokuty za přestupky), příjmy z prodeje nekapitálového majetku 

(krátkodobý majetek), přijaté splátky půjčených prostředků a další. Uživatelské poplatky 

slouží k částečné úhradě služeb poskytovaných obcí. Jedná se o lokální smíšené statky, 

tyto příjmy se objevují u malých obcí (např. vodné, stočné). Do nedaňových příjmů se řadí 

také podíly na zisku podniků s majetkovým vkladem obce, tzn. dividendy, dále pak příjmy 

z pronájmu majetku a dary. U většiny obcí se nedaňové příjmy pohybují kolem 10 %. 

Z ekonomického pohledu jsou nedaňové příjmy považovány za běžné. 

2.5.3 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy získávají obce prodejem svého dlouhodobého majetku (např. pozemky, 

nemovitosti, akcie apod.). Obce se mohou rozhodnout, co budou dělat se svým nepotřebným 

majetkem – buď ho pronajmou, anebo se rozhodnou, že se ho zbaví a prodají ho.  V případě 

prodeje obec získá jednorázový příjem, ale do budoucna už nemůže počítat s žádným příjmem 

z daného majetku. Takové řešení je pro obec výhodné, pokud pro daný majetek nemá využití, 

a to ani v dlouhodobé perspektivě, a výdaje na údržbu dané nemovitosti příliš zatěžují obecní 

rozpočet. Získané prostředky by měly být použity na investiční akce obce nikoliv běžné 

výdaje. V dnešní době už se obce převážné části nepotřebného majetku zbavily, 

proto kapitálové příjmy nepatří mezi významné přispěvatele do obecních rozpočtů. 

2.5.4 Dotace 

Dotace jsou obcím poskytovány z veřejných rozpočtů (ze státního rozpočtu, ze státních fondů, 

od krajů nebo z fondů Evropské unie). Rozpočtová skladba rozlišuje dvě skupiny dotací –

 neinvestiční a investiční. Neinvestiční dotace slouží na financování provozních potřeb 

a mohou být účelové nebo neúčelové (obec rozhoduje o použití dotace). Investiční dotace jsou 

                                                
42 TOMÁNEK, P. Hospodaření krajů a obcí. Ostrava, 2009. 
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účelové. Účelové dotace výrazné převažují dotace neúčelové. Podle toho, zda obec musí 

o dotaci žádat nebo ji dostane automaticky, členíme dotace na nárokové a nenárokové.  

Nárokové dotace dostávají při splnění stanovených kritérií obce automaticky, aniž by o ně 

musely žádat. Mezi nárokové dotace patří: dotace na vybraná zdravotnická zařízení, dotace 

na výkon státní správy, kterou dostávají všechny obce podle rozsahu výkonu přenesené 

působnosti, dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů na obce. 

O nenárokové dotace se obce musejí ucházet. Mají formu dotačních programů, které vypisují 

ministerstva, státní fondy apod. Orgán vypisující dotační program stanovuje podmínky 

pro získání dotace. Množství prostředků v dotačních titulech bývá omezené, z čehož vyplývá, 

že ne všem žádostem bude vyhověno. Obce proto musejí předkládat kvalitní projekty, 

aby uspěly. Škála dotačních programů je široká jedná se např. o: Program podpory výstavby 

nájemních bytů a technické infrastruktury, Program obnovy venkova, Systém podpory 

rozvoje průmyslových zón a další. 

2.6 Výdaje obcí 

Obecní výdaje mohou plynout na široké spektrum činností. Obvykle obce vynakládají své 

prostředky na výstavbu a údržbu komunikací (silnic, chodníky), provoz veřejné silniční 

a železniční dopravy, školství (mateřské a základní školy), kulturu (divadla, kina, knihovny, 

muzea), bydlení, komunální služby, obecní policii, zastupitelské orgány a obecní úřad.43 

U výdajů se stejně jako u příjmů obcí nabízí druhového členění podle rozpočtové skladby. 

Obecní výdaje jsou z tohoto pohledu běžné a kapitálové. 

2.6.1 Běžné výdaje 

Z běžných výdajů (provozních výdajů) obce financují běžné, každoročně se opakující potřeby 

v rozpočtovém roce. V rámci běžných výdajů dominují nákupy zboží, služeb, energií a paliv. 

Druhou nejvýznamnější položkou jsou neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, 

což jsou přímé náklady na vzdělávání na základních školách zřizovaných obcemi. Patří sem 

výdaje příspěvkových organizací v odvětví školství na mzdy, odměny za pracovní pohotovost, 

                                                
43 Viz výdaje veřejných rozpočtů podle odvětvového členění rozpočtové skladby. 
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výdaje na učební pomůcky, školní potřeby apod. Kromě platů zaměstnanců a dotací 

podnikatelským subjektům, jsou významnou položkou neinvestiční transfery obyvatelstvu. 

Běžné výdaje se na celkových obecních výdajích podílejí přibližně 70 %.44 

2.6.2 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje financují dlouhodobé, zejména investiční potřeby, které leckdy přesahují 

jedno rozpočtové období. Z pohledu dané investice jsou vynakládány na financování 

konkrétní investice obce, pak jsou tedy jednorázové, nebo slouží na splácení investičního 

úvěru v případech, kdy investice obce je pořizována z návratných finančních prostředků.45 

„Kapitálové výdaje jsou velmi významnou částí celkových výdajů obcí, relativně mnohem 

významnější, než je tomu u rozpočtu státního. I Přesto, že jejich podíl klesá, tvoří více 

než 30 % celkových výdajů obcí.“46 

 

 

 

 

  

                                                
44 JÍLEK, M. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha, 2008. 
45 PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. Praha, 2008. 
46 JÍLEK, M. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha, 2008, s. 86. 
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3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ OBCE  

V této kapitole diplomové práce je nejprve specifikována vybraná obec, tj. Libina. Je zde 

popsána její historie, poloha, demografický vývoj, občanská vybavenost, ekonomická aktivita 

v obci apod. Dále je provedena analýza hospodaření vybrané obce za období 2007 až 2011. 

Rozebrány jsou jednotlivé druhy příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby s důrazem 

na vystižení jejich variability a významu v rámci rozpočtu. V závěru kapitoly je popsán stav 

závazků a disponibilních prostředků obce na konci roku 2012, dále pak rozpočtový výhled 

obce na roky 2014 a 2015. 

3.1 Charakteristika obce Libina 

Obec Libina se rozprostírá jihovýchodním směrem od města Šumperk, na pomezí Hrubého 

a Nízkého Jeseníku, v údolí Mladoňovského potoka. U jižního kraje obce ústí tento potok 

do řeky Oskavy a hned vedle soutoku je vybudován rybník Dolní Libina. Jihozápadním 

směrem se nad obcí zvedá vrchol Bradlo (600 m n. m.), jenž je pro zajímavé skalní útvary 

a nádherný výhled vyhledávaným cílem turistů.  

Zástavba v obci je převážně soustředěna kolem silnice procházející obcí a spojující 15 km 

vzdálený Šumperk a 11 km vzdálený Uničov. Menší část zástavby obce se nachází podél 

silnice směřující do sousední vesnice Mladoňov. Se střední nadmořskou výškou 290 m n. m. 

je Libina nejníže položenou obcí na Šumpersku. Další prvenství v rámci šumperského okresu 

vesnici náleží za její délku téměř 8 km, čímž je nejdelší obcí v regionu. Libina se skládá 

z částí Horní Libina, Dolní Libina a Obědné. 

3.1.1 Historie obce 

České pojmenování a přejatý německý název Liebau jsou odvozeny od osobního jména Liba 

a znamenají „libovu ves, lhotu, stráň“. Již v 17. století byl používán přívlastek Německá 

(Deutsch), který značil převládající německé osídlení obce a odlišoval vesnici od sousední 

Moravské (od roku 1947 Dolní) Libiny. Po odsunu německého obyvatelstva v rámci tzv. 

Benešových dekretů, došlo v roce 1947 ke změně úředního názvu na Německá Libina 
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(užívalo se i Německá Libava, případně Německé Libiny). Ve stejném roce se součástí Libiny 

staly obce Dolní Libina (připojena ze zrušeného okresu Šternberk) a osada Obědné. Rozloha 

administrativní jednotky se tímto krokem zvýšila na 2 727 hektarů. Pečetním znakem obce 

byl kostel provázený dvěma listnatými stromy. 

Libina v minulosti ležela na národnostní hranici mezi českým a německým etnikem, 

což se mj. podepsalo na vývoji počtu obyvatel vesnice.  Až do počátku 20. století počet 

obyvatel rostl a v roce 1900 v Libině žilo v 529 domech 4 682 osob. V průběhu 20. století 

docházelo k trvalému poklesu obyvatelstva, nejvýrazněji po obou světových válkách. Do roku 

1921 se počet obyvatel Horní Libiny snížil až na 3 846 osob, avšak do roku 1930 znovu 

vzrostl na 4 224 osob. Druhá světová válka zásadním způsobem změnila národnostní 

strukturu obyvatel Horní Libiny. Až do odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 tvořilo 

české obyvatelstvo menšinu čítající pouhých 134 osob.  Přesto pokles počtu obyvatel nakonec 

nebyl tak kritický, protože vesnice svým charakterem sídliště s velkým průmyslovým 

závodem byla atraktivní pro nové osídlence a v roce 1950 tak měla 2 822 obyvatel 

v 733 domech. S nepatrnými výkyvy se tato úroveň udržovala i ve druhé polovině 20. století 

a v roce 1991 bylo sčítáním lidu zjištěno 2 705 osob, 583 domů a 908 bytů. 47 

První písemné zmínky o Libině se váží k roku 1348. Spolu s dalšími sousedními vesnicemi 

patřila k šumvaldskému statku. V roce 1535 se vesnice dostala k úsovskému panství, jež bylo 

ve vlastnictví pánů z Boskovic. Dědictvím přešla na majitele Bludova Bedřicha ze Žerotína, 

který ji roku 1568 prodal královskému městu Uničovu. Libina zůstala uničovským městským 

statkem až do zániku vrchnostenského zřízení v roce 1850. Město Uničov zde mělo celou 

řadu ekonomicky přínosných statků mj. palírnu, mlýn a lesní revír. Roku 1837 byla Libina 

povýšena na městečko a získala právo konat čtyři výroční trhy. Vedle starších 

vrchnostenských podniků byla v městečku též v provozu továrna na výrobu dusičnanu 

draselného. Již někdy kolem 16. století se v Libině nacházela fara. Během třicetileté války 

sice na krátký čas zanikla, avšak již v roce 1650 byla znovu obnovena. Pravděpodobně 

již tehdy byla při  farním kostele zřízena škola, nicméně první písemná zmínka o ní existuje 

až ze století následujícího. Od roku 1790 se v horní části Libiny směrem ke Hraběšicím 

začalo vyučovat i v tzv. pokoutní škole.48 

                                                
47 Rejstřík: Historie obce Libina [online]. [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: 
http://rejstrik.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=95786 
48 Tamtéž 



27 
 

V roce 1848 se Libina stala součástí šumperského soudního i politického okresu a ve vývoji 

obce nastala nová etapa rozvoje. Na tradici řemeslné textilní výroby, sahající až do 18. století, 

navázala manufaktura Norberta Langera, z níž se ke konci 19. století stala skutečná továrna – 

mechanická prádelna, která v meziválečném období poskytovala bezmála 900 pracovních 

míst. Textilka továrníka Langera nezůstala jediným podnikem z oblasti textilního průmyslu 

a brzy ji doplnily další firmy – Kauer (od roku 1866), Pabel (od roku 1890), Federmann 

(od roku 1890), Blaschek (od roku 1960) a další. Bohužel většina těchto podniků zanikla 

během období velké deprese v 30. letech. Zimmermannova továrna vyráběla od roku 1875 

síťové a drátěné pletivo. V meziválečném období byly v provozu dvě cihelny, 

tři kamenolomy, tři mlýny a široká škála řemeslných živností.  

Německá škola zřízená v roce 1846 byla v roce 1902 rozdělena na chlapeckou a dívčí. V roce 

1893 se začalo vyučovat v živnostenské pokračovací škole a o 11 let později byla otevřena 

koedukační německá měšťanská škola. České děti od roku 1924 navštěvovaly menšinovou 

jednotřídku. Pro péči o zdravotní stav obyvatel byla v městečku v roce 1903 otevřena zemská 

nemocnice. Z dalších institucí občanské vybavenosti stojí za zmínku zejména železniční 

stanice, pošta a četnická stanice. Na politické scéně v Libině o hlasy voličů soupeřily 

zpočátku německá sociální demokracie a křesťanskosociální strana, avšak obě v roce 1935 

výrazně porazila Henleinova Sudetoněmecká strana.  

Ani po druhé světové válce Libina neztratila svůj střediskový charakter. Langerova továrna 

a podniky, které přežily odbytovou krizi v třicátých letech a válečná léta, byly znárodněny 

a staly se závodem šumperského Moravolenu. Zimmermannova továrna na drátěné pletivo 

přešla pod národní správu. Menší výrobny a řemeslnické živnosti zanikly v rámci 

socializačního úsilí. Novým závodem se stal jen provoz národního podniku Metra. Stejně jako 

na mnoha dalších místech republiky i v Libině došlo ke kolektivizaci zemědělství. V roce 

1950 byla založena v obou Libinách JZD a v roce 1963 došlo k jejich spojení.  Postupem času 

se k zemědělskému družstvu připojovala družstva okolních obcí – Obědného (1960), 

Mostkova, Mladoňova, Václavova, Oskavy, Bědřichova s Třemeškem (1973), Hrabišína 

s Dlouhomilovem a Benkovem (1976). V roce 1990 družstvo hospodařilo na 4 979 hektarech 

půdy, z níž 3 328 hektarů bylo půdy orné. Po změně režimu Libina disponovala solidní 

občanskou vybaveností – vedle železniční stanice, pošty, základní školy, zdravotního 

střediska, lékárny, nákupního střediska, celé řady prodejen potravin a pohostinství, bylo zde 

dokonce i kino. 
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3.1.2 Současnost obce 

Od roku 2001 má obec nový znak, který je odvozen od staré obecní pečeti s vyobrazením 

farního chrámu Sv. Jiří na rovné půdě mezi dvěma listnatými stromy. Tuto pečeť, 

a tedy i zasvěcení kostela, připomíná v obecním znaku praporec se svatojiřským červeným 

heroldským křížem, jehož ve svých tlapách třímá zlatý lev pánů ze Šumvaldu. Vládu 

Lichtenštejnů symbolicky vyobrazuje dolní polovina štítu vyvedená v červené a zlaté barvě, 

tedy v lichtenštejnských erbovních rodových barvách. Libinský potok, zvaný rovněž 

Mýdlový, protékající katastrem obce je ve znaku zachycen jako modrá barva na pozadí horní 

části štítu. Znak obce je v příloze č. 2. 

Od roku 2008 nedocházelo k žádným dramatickým změnám ve vývoji celkového počtu 

obyvatel obce. Hodnota osciluje kolem čísla 3 500 a k 1. 7. 2011 tak Libina měla 3 487 

obyvatel, z toho 1 718 mužů a 1 769 žen. Téměř 70 % občanů obce je v produktivním věku 

(tj. 15-64 let), 15 % občanů je mladších 15 let a skupina občanů starších 64 let tvoří 16 % 

populace obce. Pozitivní je kladná hodnota přirozeného přírůstku obyvatel v posledních 

letech, jež vypovídá o vhodnosti obce pro život. Z hlediska národnostního složení zcela 

jednoznačně převládá národnost česká s 88,86 %, následuje ji národnost moravská s 8,27 % 

a slovenská s 0,86 %. Kdysi převládající národnost německá dnes tvoří pouhých 0,14 % 

populace obce. Nicméně tento ukazatel je potřeba brát s rezervou vzhledem k tomu, 

že o určení národnosti v České republice nerozhoduje mateřská řeč ani řeč, kterou osoba 

ovládá, nýbrž vlastní rozhodnutí každého jedince. Je možné se hlásit k jedné nebo i více 

národnostem nebo také vůbec žádné. Navíc stále existuje skupina lidí, která není schopná 

od sebe odlišit pojmy národnost a státní příslušnost.49 

Míra registrované nezaměstnanosti byla v roce 2011 na úrovni 15,38 %, přičemž výrazně 

vyšších hodnot dosahovala u žen (18,52 %) než u mužů (12,94 %). Celkově bylo evidováno 

268 uchazečů o práci a pouze jedno hlášené volné místo. Téměř polovinu z uchazečů tvoří 

vyučení (131 uchazečů), 72 uchazečů má pouze základní vzdělání, 47 uchazečů má 

středoškolské vzdělání s maturitou a nejmenší skupinu čítající 18 členů představují absolventi 

vysokých škol. Z hlediska ohrožení ze sociálního vyloučení a zaměstnatelnosti uchazečů 

je důležitá doba, po kterou jsou uchazeči o práci nezaměstnaní. Platí, že čím déle je daný 

jedinec nezaměstnaný, tím hůře se zpátky zapojuje do pracovního života, proto zejména 

                                                
49 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  Veřejná databáze: Vybrané statistické údaje za obec  [online]. 2013 [cit. 
2013-02-25]. Dostupné z: http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp? 
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dlouhodobá nezaměstnanost (evidence nad 12 měsíců) představuje vážný problém. V Libině 

je 101 uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců, což znamená, že více než třetina uchazečů 

je dlouhodobě nezaměstnaných.50 

Na zaměstnanost má zásadní vliv ekonomická aktivita subjektů v obci. Od 90. let 20. století 

docházelo v obci k restrukturalizaci ekonomických činností. Úplně zaniknul tradiční textilní 

průmysl představovaný textilním závodem Moravolenu - největším místním 

zaměstnavatelem. Přesto průmysl z Libiny na dobro nezmizel a cestu si sem našlo hned 

několik firem. V roce 1994 zde byla založena firma MDL s.r.o., která se z počátku zabývala 

pouze výrobou kovových tkanin pro mateřskou společnost Dorstener Drahtwerke H.W., 

Brune & Co GmbH a měla jen 7 zaměstnanců. Postupem času firma rozšiřovala svůj 

sortiment produktů a nalézala nové odbytiště pro své zboží například na trzích na Slovensku, 

Maďarsku nebo Bulharsku. Expanze výroby si vyžádala nákup nového strojního vybavení, 

výrobní haly a rovněž zaměstnání dalších pracovníků. K dnešnímu dni ve firmě pracují 

desítky lidí a patří k největším zaměstnavatelům v obci. Dalším významným zaměstnavatelem 

v Libině je firma Q TECH s.r.o. (založena v roce 2000) působící v oblasti dodávek 

různorodých svařenců z nelegovaných nízkouhlíkových ocelí včetně strojního obrábění, 

nátěru a montáže. Podnik vytváří přibližně 30 pracovních příležitostí a většina jeho produktů 

putuje do zemí západní Evropy. Za zmínku stojí také firma GETURA PLUS, spol. s.r.o. 

zabývající se výrobou elektromotorů, generátorů, transformátorů, zámků, kování a zařízení na 

výrobu energie ze slunečního záření.  

V oblasti cukrářského průmyslu se již léta daří rodinné firmě Cukrářství u Sněhové trubičky, 

s.r.o. Z malého tradičního podniku založeného v roce 1992 se díky oblíbenosti jeho produktů 

stala v roce 2002 společnost s ručením omezeným zaměstnávající téměř 40 zaměstnanců. 

Cukrářství dnes dodává zákusky, narozeninové a dětské dorty, svatebního cukroví, koláčky, 

zmrzliny a další výrobky do cukráren nejen v Libině, Šumperku a Uničově, ale i do celého 

Olomouckého kraje. 

Mimo průmyslu se v obci daří i odvětví zemědělství. Firma Libinská AGRO a.s. hospodaří 

na 1680 ha zemědělské půdy (převážně orné) a v oblasti rostlinné výroby se zaměřuje 

na produkci obilovin, řepky a krmných plodin, v oblasti živočišné pak na produkci mléka 

                                                
50 CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. RISY: Regionální informační 
servis [online]. [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs 
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a vepřového masa. Mimo zemědělskou výrobu provozuje firma kamenolom v Dolní Libině 

s ročním objemem výrob 30 000 až 40 000 tun. 

Jak je zřejmé z výše zmíněného, žádná velká firma typu předválečné manufaktury továrníka 

Langera nebo z dob komunismu textilky Moravolenu již v obci není, přesto byla změna 

režimu pro obec pozitivním impulsem. Nejen, že vznikla celá řada malých výroben 

a drobných živnostníků, ale stejně jako na mnoha dalších místech republiky se začaly rozvíjet 

služby a obchod.  

Občané Libiny tak dnes mohou v případě potřeby využít služeb účetního poradce, 

pojišťovacího poradce, kadeřníka, zedníka, klempíře, pokrývače, automechanika a mnoha 

dalších. Mimo užití těchto služeb mohou místní zavítat do široké škály obchodů, ať už jde 

o prodejny potravin, řeznictví, pekařství, drogerii, prodejnu krmiv, chovatelských 

a rybářských potřeb, obchod s elektronikou, obchod s cyklistickými potřebami, papírnictví 

či květinářství. Pro stravovací účely poslouží více než desítka restaurací, pohostinství, hospod 

i školních jídelen. 

Obec disponuje dobrou technickou vybaveností. Je zde veřejný vodovod, čistička odpadních 

vod a většina domů je napojena na veřejnou kanalizaci, dokonce byla provedena i částečná 

plynofikace obce. O ochranu občanů a majetku před požárem se stará sbor dobrovolných 

hasičů coby organizační jednotka obce Libina. Úkoly ochrany bezpečnosti osob a majetku, 

zajišťování veřejného pořádku, odhalování trestných činů, dohledu na bezpečnost a plynulost 

silničního provozu a další, plní služebna policie ČR v Libině. V Obci je pošta i pobočka 

České spořitelny včetně bankomatu. 

Pro cestu za zábavou, kulturou, sportem, za prací nebo na úřady do okresního města 

Šumperka mohou obyvatelé obce využít autobusové dopravy, kdy autobusy jezdí během dne 

aspoň jednou za hodinu, ve špičkách i každou čtvrt hodinu. V obdobné frekvenci jezdí 

autobusy též opačným směrem tedy na Uničov. Dopravní potřeby občanů mohou uspokojit 

rovněž vlaky ČD a.s., avšak jejich užití často vylučuje nešťastné umístění jediné vlakové 

stanice mimo dosah nejhustěji osídlených částí Libiny, tj. blízko části Obědného. Vlastníci 

automobilů ocení přítomnost dvou benzinových pump v obci. 

Zdravotní péče je poskytována ve dvou zdravotních střediscích, obě jsou alokována v centru 

obce. Ve zdravotnických zařízeních působí dva praktičtí lékaři pro dospělé, rovněž dva 

stomatologové, praktický lékař pro děti a dorost, gynekolog, ortoped a rehabilitační 
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pracovníci. Léky, zdravotnické potřeby a zdravotnický materiál lze nakoupit v lékárně poblíž 

domova pro seniory. 

Obec Libina je v oblasti školských služeb zřizovatelem příspěvkových organizací základní 

školy a mateřské školy. Výuka na základní škole probíhá ve 3 školních budovách, 2 třídy jsou 

umístěny v budově v Horní Libině, 6 tříd se nachází v budově u kostela sv. Jiří na náměstí 

a 8 tříd v budově u kina. Celková kapacita libinské základní školy je cca 350 dětí. K základní 

škole náleží také školní družina pro mimo školní činnost žáků a školní klub. Školní jídelna při 

základní škole vydává kolem 340 obědů denně, z toho 120 pro cizí strávníky. Mateřská škola 

zajišťuje výchovně vzdělávací činnost pro 110 dětí a to na třech budovách – dvě na náměstí (4 

třídy) a jedna budova v Horní Libině (1 třída). Mateřská škola taktéž umožňuje stravování dětí 

i cizích strávníků ve své jídelně a poskytuje prostory pro fungování mateřského centra 

Libísek. Vzdělávání v obci ještě doplňuje odloučené pracoviště Základní umělecké školy 

z Uničova, které pro svou činnost získalo prostory v Místní knihovně Libina. 

O kulturní vyžití a osvětu se v obci stará již zmiňovaná knihovna na náměstí, která mimo 

vypůjčování knih, poskytování přístupu k internetu a pořádáním besed, je i zajímavou kulturní 

památkou. Sídlí totiž v Langerově vile, což je novorenesanční stavba z přelomu 

19. a 20. století. Knihovna na náměstí není v obci jediná, nachází ze zde ještě další dvě. 

Zábavy, plesy, prodejní a předváděcí akce, školní akce, setkání seniorů, divadelní představení, 

besedy, výstavy a jiné probíhají ve dvou kulturních domech. Další možnost kulturního vyžití 

nabízí Relax centrum. Do roku 2012 v obci fungovalo také kino, avšak z ekonomických 

důvodů bylo nutné ukončit jeho činnost. 

Na katastru obce se nalézá několik historických objektů. Náměstí vévodí barokní stavba 

farního kostela sv. Jiří z roku 1721. Za zahradou fary je kaplička Loučení, kterou dal postavit 

farář Bauer po moru roku 1716. Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice pochází z roku 1796.  

Dům č. p. 204 byl postaven v roce 1827 v empírovém slohu. Ikonograficky ojedinělé 

rokokové sousoší Kalvárie s kamennou balustrádou s reliéfy ze života Krista pochází z roku 

1767. Novobarokní architekturu zde zastupuje mauzoleum z počátku 20. století. Je to volně 

stojící zděná stavba s předsunutým sloupovým průčelím a čtyřbokou zvonovou střechou 

s lucernou. Postavili ji Adolf a Hermín Langrovi, majitelé továrny na lněné zboží.51 

                                                
51 Místopisný průvodce po České republice: Libina - Památky a turistické zajímavosti  [online]. [cit. 2013-02-
25]. Dostupné z: http://www.mistopisy.cz/pamatky_libina_4765.html 
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V obci je v centru velký sportovní areál, ve kterém se nachází fotbalové hřiště, víceúčelové 

hřiště i hřiště na tenis. Areál slouží místnímu fotbalovému klubu, florbalovému týmu i široké 

veřejnosti. Další hřiště se nachází v Horní Libině. Turisté často navštěvují vrchol Bradlo, 

skály na vrcholu využívají také horolezci k výcviku. Nově byla otevřena tzv. „Bradelská 

stezka“, kterou spolufinancoval mikroregion Uničovsko a obec Nová Hradečná. 

3.1.3 Samospráva obce 

Zastupitelstvo obce Libina čítá 15 členů a ustavuje kontrolní i finanční výbor. Oba výbory 

mají po 7 členech, přičemž předsedou je vždy člen zastupitelstva. Rada obce má 5 členů 

volených zastupitelstvem na základě koaliční smlouvy. Tvoří ji starosta, místostarosta a další 

radní. Je výkonným orgánem obce pro samostatnou působnost. Ustavuje kulturní a školskou 

komisi, sociální komisi, komisi životního prostředí a stavební komisi. 

Poslední volby do obecního zastupitelstva proběhly 15. 10. - 16. 10. 2010, volilo se 15 členů 

zastupitelstva. V obci je 2 821 voličů a volební účast dosáhla 47,47 %. Jak z tabulky 3.1 

vyplývá, kandidátní listina obsahovala 5 politických stran a hnutí. Největší podíl hlasů 

obdrželi Starostové a nezávislí a TOP 09 (25,26 % resp. 23,42 %), oba politické subjekty 

získaly každý po 4 mandátech. Další v pořadí se umístila Občanská demokratická strana 

s 20,64 %, které pro ni znamenaly zisk 3 mandátů, obdobně dopadla Česká strana sociálně 

demokratická, která získala o necelý jeden procentní bod méně a 3 mandáty. Nejméně hlasů 

a tedy 1 mandát obdržela Komunistická strana Čech a Moravy (10,84 %). 

Tabulka 3.1: Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libina 

Kandidátní listina 
Hlasy v % 

Počet mandátů 

2010 Číslo Název 

1 Občanská demokratická strana 20,64 3 

2 Česká strana sociálně demokrat. 19,84 3 

3 Komunistická strana Čech a Moravy 10,84 1 

4 TOP 09 23,42 4 

5 Starostové a nezávislí 25,26 4 

Zdroj: volby.cz vlastní úprava 

Volební výsledky daly vzniknout koalici TOP 09 a Starostů a nezávislých, která díky své 

většině jednoho hlasu obsadila celou radu. Post starosty obsadil Mgr. Ing. Tomáš Kobza 
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z TOP 09 a vystřídal tak po dvanácti letech Ing. Janu Němečkovou ze Starostů a nezávislých, 

jež se přesunula na post místostarosty.  

3.2 Analýza hospodaření obce Libina 

Následující podkapitola se zabývá podrobnou analýzou hospodaření obce Libina. Analýza 

je založena na rozboru příjmových a výdajových položek rozpočtu v letech 2007 až 2011. 

S ohledem na objektivnost, srovnatelnost a přehlednost se práce při rozboru jednotlivých 

příjmů a výdajů drží třídění dle rozpočtové skladby Ministerstva financí ČR. Rozpočtová 

skladba obsahuje hned několik druhů členění, jak je uvedeno v podkapitole Rozpočtová 

skladba, nicméně pro účely analýzy příjmů obce je užito pouze druhové členění, pro potřeby 

analýzy výdajů pak členění druhové a odvětvové.  Druhové hledisko třídí peněžní toky 

do osmi tříd: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery, běžné 

výdaje, kapitálové výdaje a financování. Odvětvové hledisko člení příjmy a výdaje podle 

odvětví do šesti skupin: zemědělství a lesní hospodářství, průmyslová a ostatní odvětví, 

služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti, bezpečnost státu a právní 

ochrana, všeobecná veřejná správa a služby. 

Obec Libina, stejně jako ostatní územní samosprávné celky, je povinna sestavovat na každý 

rok rozpočet coby plán hospodaření na příslušné rozpočtové období. Ačkoli schválený 

rozpočet představuje závazný plán hospodaření obce na příslušné rozpočtové období, 

v průběhu roku často dochází k jeho změnám formou rozpočtových opatření rady obce 

z různých objektivních důvodů (viz podkapitola Rozpočtový proces), pro potřeby analýzy 

proto není vhodný. S přihlédnutím k již zmíněnému, analýza vychází z přesnějšího zdroje 

představovaného schválenými závěrečnými účty obce za sledovaná období. Závěrečný účet 

shrnuje údaje o ročním hospodaření obce a sestavuje se až po skončení rozpočtového období, 

obsahuje tedy skutečná, vykázaná čísla nikoliv plány nebo odhady. Závěrečný účet 

mj. zahrnuje informace o plnění rozpočtu, o hospodaření s majetkem, o hospodaření zřízených 

nebo založených právnických osob, užití fondů apod. 

Tabulka č. 3.2 znázorňuje hospodaření obce Libina v letech 2007 až 2011. Ve sledovaném 

období se celkové příjmy pohybují od 40 do 49 mil. Kč, přičemž i přes jejich značné kolísání 

lze hovořit o mírném růstovém trendu. Nejvyšší suma přes 49 mil. Kč do obecního rozpočtu 

směřovala v posledním roce analyzovaného intervalu, tj. v roce 2011. Naopak nejméně 
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prostředků, tj. 40 mil. Kč Libina vybrala v roce 2008, kdy do České republiky dorazila 

hospodářská krize. Zmíněné kolísání způsobují přijaté dotace, které ač nejsou nejvýznamnější 

položkou na příjmové straně, mají zásadní vliv na celkovou výši rozpočtu. Právě v letech 

2009 a 2011, kdy byly celkové příjmy nejvyšší, dosahovaly i dotace výrazně vyšších hodnot 

než v letech ostatních. Jednoznačně nejdůležitějším zdrojem pro obecní rozpočet jsou daňové 

příjmy, které se na celkových příjmech podílí téměř ze 70 %. Příjmy nedaňové plní obecní 

kasu z 20 %, příjmy kapitálové pak mají při své zanedbatelné výši spíše doplňkový charakter. 

Až na přijaté dotace, vykazují všechny ostatní druhy příjmů stabilní výši, což je vlastnost 

usnadňující předvídatelnost jejich vývoje a tedy i plánování rozpočtu na budoucí období. 

Příjmy dle druhového členění jsou přehledně zobrazeny v příloze č. 3. 

Celkové výdaje se v hodnoceném časovém intervalu pohybují v rozmezí 42 až 53 mil. Kč. 

Ze statistického pohledu extrémních hodnot dosáhly celkové výdaje v roce 2009, kdy byly 

výjimečně vysoké investiční výdaje (přes 20. mil Kč), což mělo za následek i vysoké výdaje 

celkové (53. mil. Kč). K hranici minima, v číslech k 31 mil. Kč, se celkové výdaje přiblížily 

v letech 2008 a 2010. Z tabulky je zřejmé, že běžné výdaje tvoří největší výdajovou složku 

rozpočtu obce. Běžné výdaje se v průběhu let nijak výrazně nemění, oscilují kolem částky 

30 mil. Kč. Na druhé straně výdaje investiční jsou v jednotlivých letech značně rozdílné, 

pohybují se od 2 a půl mil. Kč až k 21 mil. Kč, a jsou tak hlavní příčinou změn trendu vývoje 

celkových výdajů. Vývoj výdajů dle druhového členění zachycuje graf v příloze č. 4.  
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Tab. 3.2: Hospodaření obce v letech 2007 - 2011 (v tis. Kč)52 

Položka 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tř. 1. Daňové příjmy 28 533,78 29 363,76 29 974,64 27 561,19 27 289,24 

Tř. 2. Nedaňové příjmy 8 352,91 6 449,77 6 866,94 7 700,93 8 382,69 

Tř. 3. Kapitálové příjmy 644,06 622,85 162,32 557,58 802,20 

Tř. 4. Přijaté transfery 4 561,16 4 399,94 13 954,92 7 503,96 13 399,72 

PŘÍJMY CELKEM 42 091,93 40 836,32 47 958,83 43 323,66 49 873,86 

Tempo růstu příjmů - -2,98% 17,44% -9,66% 15,12% 

Tř. 5. Běžné výdaje 31 368,67 28 708,53 32 030,84 28 442,81 31 922,54 

Tř. 6. Kapitálové výdaje 11 978,53 2 581,15 21 306,57 3 480,57 10 219,76 

VÝDAJE CELKEM 43 347,20 31 289,68 53 337,41 31 923,38 42 142,30 

Tempo růstu výdajů - -27,82% 70,46% -40,15% 32,01% 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -1 255,27 9 546,64 -5 378,59 11 400,28 7 731,56 

Tř. 8. Financování 1 255,27 -9 546,64 5 378,59 -11 400,28 -7 731,56 

Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů obce Libina z let 2007 - 2011. 

Při hodnocení hospodaření obce nestačí pouhé izolované posouzení velikosti celkových 

příjmů a výdajů, případně jejich struktury, ale je nutné provést i komparaci těchto dvou 

veličin, tj. zjistit jejich rozdíl, tzv. saldo. Kladné saldo značí vyšší příjmy než výdaje, 

a tedy přebytkové hospodaření v daném roce. Přebytek může být uložen na účty obce, použit 

na splácení půjček nebo zapůjčen jinému subjektu. Záporné saldo znamená nižší příjmy 

než výdaje v daném roce a v tomto případě hovoříme o schodkovém nebo též deficitním 

rozpočtu. Deficit lze pokrýt snížením stavu peněžních prostředků na vlastních účtech obce, 

půjčkou, kterou však bude třeba splácet v následujících letech, anebo splátkami z půjček 

v minulosti poskytnutých obcí. Přebytkový rozpočet obce automaticky neznamená její dobré 

hospodaření, neboť nevypovídá nic o zadluženosti obce a stavu jejího majetku.53 Na druhé 

straně pokud obec provádí nějaký větší investiční projekt a rozpočet je tím pádem logicky 

deficitní, nemusí se zvyšovat zadluženost obce, je-li schodek pokryt naspořenými prostředky 

z minulých let. Saldo rozpočtu se promítá do třídy financování, protože vždy je nutné 

rozhodnout, jak bude přebytek využit nebo naopak schodek pokryt. V účetní formě má částka 

v položce financování vždy opačnou hodnotu než výsledné saldo rozpočtu. 

                                                
52 Celkové příjmy a celkové výdaje jsou uvedeny po konsolidaci 
53 Např. obec může odkládat nezbytné opravy majetku, který tak bude chátrat a v budoucnu si vyžádá mnohem 
více prostředků 
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Graf 3.1 přehledně zobrazuje salda rozpočtu i již komentované celkové příjmy a výdaje obce 

Libina v jednotlivých letech. Jak je z grafu patrné, saldo příjmů a výdajů má značně 

proměnlivý charakter, stejně proměnlivý jako výdaje kapitálové (investiční). Avšak výdaje 

kapitálové mají přesně opačný průběh než saldo a jejich křivka je vertikálním zrcadlovým 

odrazem křivky salda. Je zřejmé, že právě investiční výdaje mají zásadní vliv na vývoj 

schodku rozpočtu i jeho výši. Lze tedy říci, že pokud pozorujeme deficitní rozpočet obce 

v některém roce, je pravděpodobné, že obec v daném období realizovala nějaký významný 

investiční projekt např. výstavbu kanalizace. Obec Libina měla ve sledovaném období 

deficitní rozpočet pouze dvakrát a to v roce 2007 a 2009. Mírný schodek ve výši 1,2 mil. Kč 

v roce 2007 souvisí hned s několika investičními akcemi, jedná se: o rekonstrukci školní 

jídelny, opravy pozemních komunikací, budování přípojek kanalizace a vodovodu. O poznání 

vyšší schodek, přes 5,3 mil. Kč, vykázal rozpočet v roce 2009, kdy mj. došlo k rekonstrukci 

náměstí v obci v hodnotě investice přesahující 15 mil. Kč. V ostatních letech byl rozpočet 

Libiny výrazně přebytkový. V roce 2008 přebytek činil 9,5 mil. Kč, v roce 2011 7,7 mil. Kč 

a o rok dříve, kdyby byl nejvyšší dosáhl výše 11,4 mil. Kč. Součet schodků a přebytků 

rozpočtu za analyzované období je kladný ve výši 22 mil. Kč. Lze tedy říci, že obec Libina 

ve sledovaném období hospodařila dobře. 

Graf 3.1: Hospodaření obce v letech 2007 - 2011 (v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů obce Libina z let 2007 - 2011. 
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3.2.1 Příjmy obce 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy obce Libina tvoří daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických 

osob, daň z přidané hodnoty, poplatky a odvody z vybraných činností a služeb, odvod výtěžku 

z provozování loterií, správní poplatky a daň z nemovitostí. Daňové příjmy obce se pohybují 

ve výši od 27,3 mil. Kč do 28,5 mil. Kč a jsou tedy stabilním složkou obecního rozpočtu. 

I přes jejich stabilitu se však mění, jejich podíl na celkových příjmech obce, 

který v analyzovaném období varioval v rozmezí 54,7 - 67,8 % v závislosti na absolutní výši 

dotací obce v jednotlivých letech. Z tabulky 3.3 vyplývá, že největší položky v analyzované 

skupině jsou výnosy z daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a daně 

z příjmů fyzických osob. Výnosy ze jmenovaných položek se na celkových příjmech podílejí 

zásadním způsobem. Dohromady v jednotlivých letech se jejich podíl pohyboval od 84,1 

do 91,2 %, přičemž největší byl v roce 2008. Ve sledovaném období lze vysledovat postupný 

nárůst výše výnosu daně z přidané hodnoty, vyjma roku 2009, zapříčiněný růstem celostátních 

výnosů této daně. Pokles částky v roce 2009 vysvětluje hospodářská krize v zemi, 

která se více či méně promítla do výnosů většiny daní. Ačkoli tato daň tvoří velkou část 

obecního rozpočtu, obec v podstatě nemá žádnou možnost, jak její výnos ovlivnit.  Další 

položkou v řadě co do významnosti je daň z nemovitostí, která do obecního rozpočtu přispívá 

od 1,2 do 2,1 mil. Kč, což znamená podíl od 4 do 8 %. Celý výnos z daně z nemovitostí náleží 

do rozpočtu obce. V rozmezí od 1,1 do 1,4 mil. Kč se pohybují výnosy z poplatků spojených 

s životním prostředím. Do kategorie spadající poplatky za znečišťování ovzduší, Odvody 

za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 

lesa dosahují pouze jednotek tisíc korun. Mnohem zajímavější je výnos z poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů přesahující hranici jednoho milionu Kč. Z místních poplatků obec dále vybírá 

poplatek ze psů, jenž do rozpočtu přináší každoročně přes 50 tis. Kč, poplatek za užívání 

veřejného prostranství a poplatek ze vstupného přispívají zanedbatelnou částkou. Poplatek 

za provozovaný výherní hrací přístroj získává na velikosti, kdy jeho výnos se ve sledovaném 

období téměř zčtyřnásobil (z 54 tis. Kč v roce 2007 na 215 tis. Kč v roce 2011). Nicméně 

výherní hrací přístroje jsou spojeny s celou řadou negativních socioekonomických jevů, 

a proto nelze jednoznačně říci, do jaké míry je výnos z poplatku za provoz pro obec přínosem. 
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V rozmezí 73 až 277 tis. Kč se pohybuje výnos ze správních poplatků, jejichž výši obec 

nemůže ovlivnit. 

Tab. 3.3: Daňové příjmy obce v letech 2007 - 2011 (v tis. Kč) 

Položka Rok 
2007 2008 2009 2010 2011 

Daně z příjmů fyzických osob 6 558,99 6 467,95 5 697,98 5 802,27 5 975,08 
Daně z příjmů právnických osob 9 729,55 9 079,17 6 455,16 6 297,28 5 293,96 
Daň z přidané hodnoty 9 517,81 11 173,74 10 526,90 11 285,24 12 045,18 
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 125,14 1 112,32 1 445,20 1 426,95 1 412,01 
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 128,75 120,32 236,67 222,26 270,83 
Odvod výtěžku z provozování loterií 66,27 75,62 103,33 127,18 73,44 
Správní poplatky 73,09 109,65 277,14 171,55 125,16 
Daň z nemovitostí 1 334,18 1 224,99 2 232,27 2 228,45 2 093,58 
Celkem 28 533,78 29 363,76 26 974,65 27 561,18 27 289,24 
Podíl na celkových příjmech 67,79% 71,91% 56,25% 63,62% 54,72% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů obce Libina z let 2007 - 2011. 

Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy obce Libina tvoří příjmy z vlastní činnosti, odvody přebytků organizací 

s přímým vztahem, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku, přijaté sankční 

platby, ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů, 

příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, splátky půjčených prostředků 

od obyvatelstva. Tato kategorie příjmů do obecního rozpočtu přináší částku od 6,4 mil. Kč 

do 8,3 mil. Kč, což představuje podíl na celkových příjmech od 14,3 % do 19,8 %. 

Nejvýnosnější skupinou v rámci nedaňových příjmů jsou příjmy z vlastní činnosti, kam se 

řadí příjmy z poskytování služeb a výrobků. Od roku 2008 tyto příjmy stabilně rostou co do 

výše i podílu na výnosu na nedaňových příjmech (z částky 2,1 mil. Kč v roce 2008 

se vyšplhali až na 3,7 mil. Kč v roce 2011, tj. podíl 27,0 - 44,4 %). Příjmy z pronájmu 

majetku obce se vyznačují svojí stabilitou v jednotlivých letech a jejich výše osciluje kolem 

částky 2,3 mil. Kč (tj. podíl na nedaňových příjmech v rozmezí 30,1 - 34,7 %). Libina 

mj. pronajímá pozemky, obecní lesy, hrobní místa, obřadní síň a kulturní domy. Další položku 

v rámci nedaňových příjmů představují splátky půjčených prostředků od obyvatelstva, 

které narostly od roku 2007 z částky 780,4 tis. Kč až na 1,1 mil. Kč v roce 2011. Jedná se 

o splátky obyvatel za prostředky poskytnuté obcí z Fondu rozvoje bydlení. Libina z tohoto 

fondu půjčuje na opravu střech, zřízení plynu nebo el. topení, izolace domu proti spodní vodě, 

výměnu oken a dveří, vybudování kanalizačních a vodovodních přípojek, opravy podlah 
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a další. Výše poskytnutého úvěru se pohybuje od 30 do 120 tis. Kč zpravidla s úrokem 

do 4 %. V rámci výnosů z finančního majetku do obecního rozpočtu plynou prostředky 

z úroků, podílů na zisku a dividend. Obec Libina vlastní akcie České spořitelny, a.s., 

z nichž má dividendu kolem 80 tis. Kč ročně.54 Příjmy ze sankcí a pokut jsou pouze 

nahodilým příjmem v řádech desítek tis. Kč. 

Tab. 3.4: Nedaňové příjmy obce v letech 2007 - 2011 (v tis. Kč) 

Položka Rok 
2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy z vlastní činnosti 2 257,65 2 159,21 2 521,03 3 260,41 3 719,67 
Odvody přebytků organizací s přímým 
vztahem 100,00 250,00 - - - 

Příjmy z pronájmu majetku 2 674,31 2 237,94 2 237,82 2 315,68 2 830,70 

Výnosy z finančního majetku 340,61 388,00 408,84 209,89 253,06 

Přijaté sankční platby - 13,00 85,00 182,50 - 

Ostatní příjmy z finančního vypořádání 
předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 

1 786,42 72,57 49,85 93,19 - 

Ostatní nedaňové příjmy 398,41 367,55 394,51 538,86 375,02 

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z 
vydobytých nerostů 

15,09 2,24 2,24 2,24 95,17 

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 780,41 959,26 1 167,66 1 098,18 1 109,08 

Celkem 8 352,90 6 449,77 6 866,95 7 700,95 8 382,70 

Podíl na celkových příjmech 19,84% 15,79% 14,32% 17,78% 16,81% 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů obce Libina z let 2007 - 2011. 

Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy nespadají mezi nejvýnosnější skupiny příjmů, právě naopak. Jejich podíl 

na celkových příjmech za analyzované období pouze jednou přesáhnul 1,6 %. Kategorii tvoří 

příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí, příjmy 

z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, přijaté dary na pořízení dlouhodobého 

majetku. Obec Libina v letech 2007 - 2011 prodávala především byty a pozemky, přičemž 

výnos z prodeje činil od 162,3 do 802,2 tis. Kč. Cenné papíry, které obec vlastní, si zatím 

Libina ponechala. Kapitálové příjmy jsou alternativou k příjmům z pronájmu. Obec, resp. její 

zastupitelstvo se může rozhodnout, zda majetek bude pronajímat nebo jej prodá. V případě 

pronájmu obci plyne dlouhodobý stabilní příjem, naopak prodej znamená jednorázový výnos. 

Zachování obecního majetku a jeho projímání se může jevit jako lepší cesta, ovšem někdy 

                                                
54 Výjimkou byl rok 2009, kdy obec na dividendách získala 277 tis. Kč. 
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jsou s nemovitostí spojeny takové náklady na údržbu, že se vyplatí ji raději prodat. 

Tabulka 3.5 ukazuje kapitálové příjmy obce Libina v letech 2007 - 2011. 

Tab. 3.5: Kapitálové příjmy obce v letech 2007 - 2011 (v tis. Kč) 

Položka Rok 
2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a 
ostatní kapitálové příjmy 

644,06 622,85 162,32 557,58 802,21 

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního 
majetku - - - - - 

Celkem 644,06 622,85 162,32 557,58 802,21 

Podíl na celkových příjmech 1,53% 1,53% 0,34% 1,29% 1,61% 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů obce Libina z let 2007 - 2011. 

Přijaté transfery 

Transfery nebo též dotace jsou velmi důležitým příjmem obecního rozpočtu zejména 

pro financování velkých investičních projektů. Dotace lze rozdělit na nárokové a nenárokové. 

Z nárokových získává obec Libina každoročně dotaci na výkon státní správy, na školství 

a na volby. Výši příspěvku na výkon státní správy ovlivňuje rozsah výkonu přenesené 

působnosti vykonávané obcí. Protože je obec zřizovatelem mateřské i základní školy, náleží jí 

také dotace na školství. Výše dotace se odvíjí od počtu žáků a na příspěvku na jednoho žáka. 

Nenárokové dotace obec získává na základě předložených projektů. 

Tabulka 3.6 zobrazuje výši dotací a jejich podíl na celkových příjmech obce v jednotlivých 

letech. Jak je z tabulky patrné, výše přijatých dotací má značně proměnlivý charakter. 

Zatímco v roce 2007 činila celková částka přijatých dotací 4,5 mil. Kč, o dva roky později 

už to bylo 13,9 mil. Kč. Velkou měrou se na takovýchto skocích podílí investiční dotace, 

nicméně ke změnám dochází i u dotací neinvestičních. Např. v roce 2008 činily neinvestiční 

přijaté transfery z veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1,3 mil. Kč a v roce následujícím pak 

3,5 mil. Kč, což představuje nárůst o více než 100 %. Mimo ústřední veřejné rozpočty může 

obec získat neinvestiční dotace i od krajů nebo regionálních rad. Neinvestiční transfery 

od krajů za sledované období nepřesahují hranici 300 tis. Kč, neinvestiční transfery 

od regionálních rad jsou pak spíše ojedinělé. Převody z vlastních fondů zachycují např. 

převody z rezervního fondu na příjmový účet apod. Investiční dotace obec Libina získává 

ze státních fondů, od krajů a od regionálních rad. Nejvydatnějším zdrojem jsou v tomto směru 

investiční dotace ze státních fondů a regionálních rad, krajské investiční dotace jsou 

minimální. V roce 2007 obdržela obec dotaci ze Státního fondu životního prostředí 
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na kanalizaci ve výši 2,4 mil. Kč. V roce následujícím obdržela za stejným účelem 

a ze stejného fondu dalších 1,7 mil. Kč. Vůbec nejvyšší dotaci ze Státního fondu životního 

prostředí obec získala v posledním roce analyzovaného období, a to ve výši 5,5 mil. Kč 

na technologii kompostárny. Nicméně Libině se podařilo získat ještě vyšší prostředky 

z Regionálního operačního programu Střední Morava na projekt „Libina – veřejná 

prostranství a zeleň“ a to v celkové výši 11,2 mil. Kč za roky 2009 a 2010. V projektu 

se jednalo o komplexní rekonstrukci centra obce, tzv. náměstí. 

Tab. 3.6: Přijaté transfery obce v letech 2007 - 2011 (v tis. Kč) 

Položka Rok 
2007 2008 2009 2010 2011 

Neinvestiční přijaté transfery od veřejných 
rozpočtů ústřední úrovně  

1 303,95 1 333,83 3 594,16 2 753,67 4 683,02 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7,00 187,38 265,42 228,48 215,87 

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 
rad 

- - 169,63 520,86 - 

Převody z vlastních fondů 799,94 1 094,30 784,00 1 199,36 - 

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 450,27 1 784,43 - 39,28 7 221,14 

Investiční přijaté transfery krajů - - - - 75,00 

Investiční přijaté transfery od regionálních rad - - 9 141,72 2 762,31 - 

Celkem 4 561,16 4 399,94 13 954,93 7 503,96 12 195,03 

Podíl na celkových příjmech 10,84% 10,77% 29,10% 17,32% 24,45% 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů obce Libina z let 2007 - 2011. 

3.2.2 Výdaje obce 

Běžné výdaje 

Do třídy běžných výdajů se mj. řadí platy zaměstnanců, odstupné, náhrady platů 

zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby, povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění, nákup materiálu (potraviny, ochranné pomůcky, knihy 

atd.), hrazené úroky z půjček, nákup vody, paliv a energie, nákup služeb, nájemné a další. 

Jak již bylo řečeno dříve v této kapitole, běžné výdaje se vyznačují svojí stabilitou. Vzhledem 

k jejich charakteru se dá předpokládat jejich mírný růst v čase vzhledem k růstu cenové 

hladiny zboží i růstu mezd resp. platů. V analyzovaném období se běžné výdaje pohybovaly 

v rozmezí od 28,4 mil. Kč do 32,0 mil. Kč, viz tabulka 3.7. Nejvyšší byly v roce 2009 

a o necelých 100 tis. nižší byly v roce 2011. Je pozoruhodné, že právě v roce 2009, kdy byly 

běžné výdaje nejvyšší, byl jejich podíl na celkových výdajích naopak nejnižší, tj. 60,0 %. 
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Naopak v roce 2008 a 2009, kdy byly běžné výdaje na hranici svého minima, se jejich podíl 

na celkových výdajích blížil 90 %. Je patrné, že růst investičních výdajů sebou vždy nese 

i růst výdajů běžných, avšak nikoliv proporcionální. Běžné výdaje rostou pomaleji, 

proto jejich podíl na celkových výdajích klesá i přes jejich vyšší výnos v daném roce. 

Největší část běžných výdajů tvoří skupina veřejná správa. Na celkových běžných výdajích 

se v jednotlivých letech podílí téměř jednou třetinou. Významnými položkami jsou zde 

zejména výdaje na činnost místní správy (přes 5,8 mil. Kč) a na zastupitelstvo obce 

(1,2 mil. Kč). Druhou největší skupinu představují běžné výdaje v průmyslu. Jejich výše 

se pohybuje od 6,7 mil. Kč do 9,0 mil. Kč. Největší položky ve skupině jsou výdaje 

na odvádění a čištění odpadních vod, pitnou vodu a pozemní komunikace. V analyzovaném 

období se výše každé položky pohybovala v jednotkách mil. Kč. Výdaje na provoz veřejné 

silniční dopravy rovněž spadají do této kategorie. V roce 2007 jejich výše činila 599 tis. Kč, 

následoval průměrný růst 3,6 % každý rok až na 708 tis. Kč v roce 2011. Následující v pořadí 

co do podílu na celkových běžných výdajích, nikoliv důležitosti, jsou výdaje na vzdělávání. 

Částka na skupinu vyčleněná se v jednotlivých letech nejčastěji blížila 4,5 mil. Kč. 

Do skupiny spadají běžné výdaje na základní školu, které čerpají cca 65 % výdajů celé 

skupiny, a běžné výdaje na předškolní zařízení, jimž náleží zbývajících 35 %. Výdaje 

na nakládání s odpady a péči o vzhled obce a veřejnou zeleň tvoří skupinu výdajů na ochranu 

životního prostředí. Zatímco výdaje na nakládání s odpady se výrazně nemění, zpravidla 

nepřesáhnou částku 2 mil. Kč, výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň mají mnohem 

širší rozpětí od 583 tis. Kč až do 3,2 mil. Kč. Běžné výdaje obce na bydlení, komunální 

služby a územní rozvoj si z obecního rozpočtu pravidelně vyžádají kolem 3 mil. Kč. 

Např. Veřejné osvětlení, které do kategorie spadá, stálo Libinu v roce 2011 přes 870 tis. Kč. 

Ve stejném roce na rozvoj bydlení a bytové hospodářství obec vydala více než 1,3 mil. Kč. 

Poslední větší skupinou jsou běžné výdaje na kulturu, církve a sdělovací prostředky. 

V této oblasti se ročně na provoz vydává kolem 2 mil. Kč. Více než polovina z této částky 

směřuje na činnosti knihovnické, cca 300 tis. pak putuje na zájmovou činnost. 
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Tab. 3.7: Běžné výdaje obce v letech 2007 - 2011 (v tis. Kč) 

Položka Rok 
2007 2008 2009 2010 2011 

Zemědělství a lesy 13,90 19,29 12,43 46,02 83,21 
Průmysl 9 007,37 7 262,23 8 057,19 6 757,20 7 431,66 
Vzdělávání 4 956,90 4 452,47 4 449,96 3 918,78 4 688,55 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 856,59 1 713,37 2 083,23 1 878,34 1 949,47 
Tělovýchova a zájmová činnost 409,87 432,85 553,33 448,54 565,22 
Zdravotnictví - - - 5,00 9,00 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 874,81 3 010,56 3 083,45 3 021,27 3 117,91 
Ochrana životního prostředí 2 206,71 2 493,38 4 768,90 2 805,31 3 972,73 
Sociální věci 216,99 182,90 155,25 40,04 43,00 
Bezpečnost 137,33 403,30 528,49 390,21 379,46 
Veřejná správa 9 688,24 8 738,23 8 338,62 9 132,13 9 682,46 
Celkem 31 368,71 28 708,58 32 030,85 28 442,84 31 922,67 
Podíl na celkových výdajích 72,37% 91,75% 60,05% 89,10% 75,75% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů obce Libina z let 2007 - 2011. 

Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje jsou v jednotlivých letech velmi proměnlivé. Nejnižší byly v roce 2008, 

kdy jejich výše činila necelých 2,6 mil. Kč. Naopak nejvíce, tj. 22,3 mil. Kč, obec investovala 

hned v roce následujícím. Do třídy kapitálových výdajů se mj. řadí výdaje na pořízení 

nehmotného investičního majetku (programové vybavení, ocenitelná práva atd.), pořízení 

hmotného investičního majetku (mj. budovy, haly, dopravní prostředky, výpočetní technika), 

nákupy akcií nebo majetkových podílů a další. 

Jak je z tabulky 3.8 patrné, obec Libina nejvíce investovala do odvětví průmyslu, vzdělávání 

a ochrany životního prostředí. Za celé analyzované období obec proinvestovala téměř 50 mil. 

Kč, z toho 30,1 mil. Kč šlo do průmyslu, 6,6 mil. Kč na vzdělávání a 7,8 mil. Kč na ochranu 

životního prostředí. V roce 2007 obec rekonstruovala jídelnu mateřské školy, proto výdaje 

na vzdělávání činily téměř 2,5 mil. Kč. Ve stejném roce Libina budovala kanalizační přípojky 

a také financovala napojení školky v Horní Libině na vodovod, což vysvětluje kapitálové 

výdaje v průmyslu přes 8,2 mil. Kč. Nejvyšší kapitálové výdaje měla obec o dva roky později, 

činily 21,3 mil. Kč. Hlavní příčinou byla rekonstrukce náměstí v rámci projektu „Libina – 

veřejná prostranství a zeleň“ za cca 15 mil. Kč. Došlo k rekonstrukci dvou lokalit: lokality 

u nákupního střediska Jednoty a před hasičskou zbrojnicí. V roce 2011 vysvětluje zvýšené 

investiční výdaje na vzdělávání zateplování základní školy. Rovněž v tomto roce obec 

investovala v oblasti ochrany životního prostředí výstavbou kompostárny. 
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Tab. 3.8: Kapitálové výdaje obce v letech 2007 - 2011 (v tis. Kč) 

Položka Rok 
2007 2008 2009 2010 2011 

Zemědělství a lesy - - - 39,28 - 

Průmysl 8 260,60 974,89 18 609,00 1 435,93 856,72 
Vzdělávání 2 496,95 655,13 675,68 59,40 2 715,16 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 224,80 - 139,26 672,43 - 

Tělovýchova a zájmová činnost 187,30 16,80 - - 19,62 
Zdravotnictví - - - - - 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 794,26 - 178,22 137,72 660,66 
Ochrana životního prostředí - 377,16 906,31 1 039,03 5 557,69 
Sociální věci - - - - - 

Bezpečnost - 12,00 - - 171,30 
Veřejná správa 14,61 545,18 798,10 96,77 238,63 
Celkem 11 978,52 2 581,16 21 306,57 3 480,56 10 219,78 
Podíl na celkových výdajích 27,63% 8,25% 39,95% 10,90% 24,25% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů obce Libina z let 2007 - 2011. 

3.2.3 Rozpočtový výhled obce 

V předchozích podkapitolách bylo uvedeno, jak obec Libina hospodařila v minulosti. V této 

části práce bude zodpovězeno na otázky ohledně budoucího hospodaření obce - jejích 

celkových příjmů, výdajů, plánovaných investičních projektech apod. Dokument, 

který podává informace o výše zmíněném, se nazývá rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled 

je podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů definován 

jako pomocný nástroj územních samosprávných celků pro střednědobé plánování. 

Rozpočtový výhled je sestavován na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých 

závazků na období 2 až 5 let (viz podkapitola Rozpočet). 

Tabulka 3.9 obsahuje rozpočtový výhled obce Libina na roky 2014 a 2015. Jak je z tabulky 

patrné, obec v roce 2014 v porovnání s rokem 2011 předpokládá navýšení celkových příjmů 

o více než 10 mil. Kč na 69,9 mil. Kč. O tento nárůst by se měly postarat především zvýšené 

daňové příjmy a také přijaté transfery. Přijaté transfery a dotace by se měly na celkových 

příjmech podílet téměř 90 %. I nadále zůstanou stabilní složkou rozpočtu nedaňové příjmy 

s výnosem 7,5 mil. Kč v roce 2014, resp. 7,6 mil. Kč v roce následujícím. Vzhledem k tomu, 

že obec Libina neplánuje žádný rozsáhlý prodej dlouhodobého majetku, příspěvek 

kapitálových výdajů do obecní kasy bude minimální (do 1 mil. Kč). Rozpočtový výhled 

plánuje výrazné navýšení celkových výdajů v letech 2014 a 2015 a to na 76,8 mil. Kč, resp. 
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68,4 mil. Kč. Nárůst celkových výdajů je způsoben promítnutím plánovaných investičních 

projektů obce do kapitálových výdajů. V tomto období chce obec dostavět splaškovou 

kanalizaci v Libině a vybudovat novou v Obědném s náklady do 45 mil. Kč. Dalším velkým 

investičním projektem má být přestavba domu čp. 204 na turistické informační centrum 

za 16,6 mil. Kč. Na oba projekty chce obec Libina získat dotaci. Ve stávajícím rozpočtovém 

období, tj. v roce 2013, se plánuje výstavba tělocvičny, která bude pokryta úvěrem ve výši 

33,3 mil. Kč.55 

Tab. 3.9: Rozpočtový výhled obce na roky 2014 a 2015 (v tis. Kč) 

Položka Rok 
2014 2015 

Tř. 1. Daňové příjmy 37 000,00 37 000,00 
Tř. 2. Nedaňové příjmy 7 500,00 7 600,00 
Tř. 3. Kapitálové příjmy 900,00 900,00 
Tř. 4. Přijaté transfery 24 545,00 22 000,00 
Příjmy celkem 69 945,00 67 500,00 
Tř. 5. Běžné výdaje 33 500,00 33 800,00 
Tř. 6. Kapitálové výdaje 43 375,00 34 680,00 
Výdaje celkem 76 875,00 68 480,00 
Tř. 8. Financování 6 930,00 980,00 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtového výhledu obce Libina na rok 2014 a 2015. 

Pro přípravu možností financování investičního projektu obce je mimo již zmíněné nutná 

znalost jednak zadlužení obce, jednak výše disponibilních prostředků. Poslední veřejně 

dostupná čísla lze vyčíst z rozvahy obce z prosince 2012, podle které má obec celkové 

závazky v hodnotě přes 18,8 mil. Kč z toho: 11,1 mil. Kč představují dlouhodobé závazky 

a 7,7 mil. Kč závazky krátkodobé. Na konci roku 2012 měla Libina na bankovních účtech 

dohromady 13,2 mil. Kč. 

 

 

 

 

 

 
                                                
55 Výše úrokové míry a doby splácení úvěru jsou předmětem jednání. 
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4 NÁVRH FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

OBCE 

Následující kapitola diplomové práce je zaměřena na nalezení vhodného způsobu financování 

investiční akce obce Libina. Jedná se o investiční projekt vybudování splaškové kanalizace 

v části obce Obědném. Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, obec Libina je tvořena 

katastrálními územními celky Dolní Libina, Horní Libina a Obědné. Dotyčný sídelní celek 

se nachází severozápadně od obce Libina a zástavba se soustřeďuje kolem místní komunikace 

směřující na Kamennou. V této části obce je minimální občanská vybavenost, včetně 

infrastruktury. Žije zde necelých 200 obyvatel v 80 domech. Do výhledu se uvažuje jen 

s velmi minimálním nárůstem v počtu obyvatel. 

První část kapitoly je věnována institucím působícím na úseku vodního hospodářství 

a legislativnímu rámci upravujícímu práva a povinnosti na tomto úseku.56 Dále je popsán 

současný a budoucí (plánovaný) stav odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Libina. 

V závěrečné části kapitoly jsou navrženy možné varianty financování investiční akce obce.   

4.1 Vodní hospodářství v ČR 

Vodní hospodářství v České republice patří mezi významné obory s dlouhou historií a tradicí. 

Mezi nejdůležitější úkoly vodního hospodářství se mj. řadí zajištění zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou, zmírnění důsledků jevů počasí jako jsou povodně nebo sucho, plánování 

pro optimální využití vodních zdrojů pro budoucí generace jako součást státní 

vodohospodářské politiky. 

„Vodní hospodářství je cílevědomá činnost směřující k ochraně, využití a rozvoji vodních 

zdrojů a k ochraně před škodlivými účinky vod. Jedná se o obecně prospěšnou činnost 

strategického významu, vyžadující výrazný regulační vliv státu. Hospodařením s vodou 

se rozumí vztah mezi subsystémy užívání vod a subsystémy povrchových a podzemních vod. 
                                                
56 Rozebrán je mj. zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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Za vodní zdroje je považována ta část povrchových a podzemních vod, které mohou být 

využívány pro krytí potřeb společnosti při respektování zásad trvale udržitelného využívání 

a zájmů životního prostředí a biodiverzity ve vodních systémech.“57 

Odvětví vodního hospodářství se dělí na dva obory:  

- obor vodních toků, 

- obor vodovodů a kanalizací. 

Obor vodních toků se zaměřuje na správu, provoz a rozvoj hydrografické sítě, tj. sítě vodních 

toků včetně jejich úprav, objektů a útvarů na nich, především přehrad, jezů, vodních nádrží, 

stupňů a dalších vodních staveb spojených s využíváním povrchových vod, regulaci jejich 

odtoku a ochranu před povodněmi. Vytváření příznivých podmínek pro obecné užívání vod, 

(např. vodní rekreaci, sportovní rybářství apod.), pro vodní dopravu a pro krajinotvorné 

využívání vod je rovněž jedním z úkolů v rámci oboru vodních toků. Tradičně se do tohoto 

oboru v České republice řadí i problematika generálního vodohospodářského plánování, 

hydrologických bilancí a péče o jakost povrchových vod. Dalším důležitým úkolem oboru 

vodních toků je vytváření podmínek pro odběry povrchové vody k užití ve vodárenství, 

průmyslu i zemědělství.58 

Obor vodovodů a kanalizací se zaměřuje na zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních 

vod včetně jejich čistění. Tento obor, resp. činnosti s ním spjaté, slouží jednak obyvatelstvu, 

tj. domácnostem, jednak průmyslu a dalším odvětvím národního hospodářství. Obor 

vodovodů a kanalizací je velice důležitý pro zajištění hygienicky nezávadného prostředí 

a příznivých (zdravých) životních podmínek, proto se někdy nazývá zdravotně 

vodohospodářským inženýrstvím.  Budování a provozování vodních zdrojů, úpraven vody, 

vodovodních distribučních sítí, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí jsou hlavními 

činnostmi v rámci oboru.59 

4.1.1 Instituce na úseku vodního hospodářství 

V oboru vodního hospodářství je v České republice uplatňována několikastupňová 

veřejná správa. Výkon státní správy zajišťují ze zákona vodoprávní úřady na těchto úrovních: 
                                                
57 SVAZ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR.  Základní informace [online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: 
http://www.svh.cz/zakladni_info.php 
58 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE. Principy a pravidla územního plánování [online]. [cit. 2013-03-18]. 
Dostupné z: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571 
59Tamtéž 
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obecní (obecní úřady, pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností), 

krajské (krajské úřady) a ústřední (ministerstva). Přičemž postavení ústředního vodoprávního 

úřadu je rozděleno mezi více ministerstev. Nejdůležitějšími jsou Ministerstvo zemědělství 

a Ministerstvo životního prostředí, nicméně ústředním vodoprávním úřadem je také 

Ministerstvo zdravotnictví, které se zaměřuje na řešení otázek hygienických (hodnocení 

jakosti pitné vody, hygiena koupališť apod.). Menší měrou se správou na ústřední úrovni 

zabývají též Ministerstvo dopravy v otázkách plavby na povrchových vodách a Ministerstvo 

obrany na území vojenských újezdů. Ministerstvo financí usměrňuje ceny vodného 

a stočného. 

Ministerstvo zemědělství mj. projednává a eviduje navrhované změny a aktualizace plánů 

rozvoje vodovodů a kanalizací pro území krajů a pro území státu, zajišťuje mezinárodní 

spolupráci v oblasti vodovodů a kanalizací, vede ústřední evidenci údajů o vodovodech 

a kanalizacích.60 

Ministerstvo životního prostředí se zejména stará o ochranu množství a jakosti povrchových 

a podzemních vod, ochranu před povodněmi, plánování v oblasti vod na národní 

a mezinárodní úrovni včetně programů opatření, mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany 

vod a řídí Českou inspekci životního prostředí.61 

Obce dbají o rozvoj vodovodů a kanalizací, odpovídající potřebám obce, zajištěním jeho 

zapracování do závazné části územně plánovací dokumentace obce v souladu s plánem 

rozvoje vodovodů a kanalizací.62 Na krajské úrovni probíhá především zpracovávání 

a schvalování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací, vedení evidence informací o vodovodech 

a kanalizacích, vydávání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace. 

Kromě již zmíněných působí v odvětví vodního hospodářství řada dalších subjektů. Zásadní 

funkci plní státní podniky Povodí, jejichž zakladatelem je Ministerstvo zemědělství. Hlavní 

činností s. p. Povodí je správa, údržba a rozvoj vodních toků včetně objektů na nich. Státní 

                                                
60 § 29 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
61 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Voda [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: 
http://www.mzp.cz/cz/voda 
62 § 26 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
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podniky Povodí spravují významné i drobné vodní toky a hydromeliorační infrastrukturu. 

Větší část drobných toků spravují také Lesy ČR a menší část drobných toků spravují obce.63 

4.1.2 Legislativa na úseku vodního hospodářství 

Základními právními normami na úseku vodního hospodářství jsou s účinností od 1. ledna 

2002 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) 

a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).  

Vodní zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických 

a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům 

a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 

užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. V rámci 

vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů 

na vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního prostředí 

a nákladů na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí. Účelem tohoto 

zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání 

vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit 

podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních 

děl v souladu s právem Evropských společenství.64 

Zákon o vodovodech a kanalizacích upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě 

a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost 

orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku.65 

Kromě zmíněných dvou zákonů upravujících právní vztahy na úseku vodního hospodářství 

v České republice existuje množství podzákonných předpisů vydávaných Ministerstvem 

zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, úřady na krajské a obecní úrovni, případně 

dalšími zmocněnými úřady. Jedná se o nařízení, vyhlášky, metodické pokyny apod., 

které upřesňují obsah právních norem obsažených v zákoně a slouží jako prováděcí předpisy.  

                                                
63 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE. Principy a pravidla územního plánování [online]. [cit. 2013-03-18]. 
Dostupné z: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571 
64 § 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
65§ 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
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Důležitým právním předpisem je nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Toto 

nařízení je projevem transpozice celé řady směrnic Rady, Komise i Evropského parlamentu 

a Rady do právního řádu České republiky. Zásadní je zejména Směrnice Rady č. 91/271/EHS, 

o čištění městských odpadních vod. 

Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod ze dne 21. května 1991 

se týká odvádění, čištění a vypouštění městských odpadních vod a čištění a vypouštění 

odpadních vod z určitých průmyslových odvětví. Cílem této směrnice je ochrana životního 

prostředí před nepříznivými účinky vypouštění výše uvedených odpadních vod.66 

Dle této směrnice mj. musí mít všechny obce v ČR s počtem ekvivalentních obyvatel vyšším 

než 2000 kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod se sekundárním čištěním a obce 

s nižším ekvivalentním počtem obyvatel musí mít kanalizaci zakončenou odpovídající 

čistírnou odpadních vod. Tyto požadavky měly být naplněny do konce roku 2010, jinak ČR 

hrozila finanční sankce. 

4.2 Současný stav kanalizace v obci Libina  

V roce 2012 bylo v Libině na veřejnou kanalizaci napojeno přes 3 tis. osob, z toho necelých 

500 osob v Dolní Libině, zbytek v Horní Libině. V Obědném není na veřejnou kanalizaci 

napojen nikdo. V obci Libina je průběžně po etapách budována splašková kanalizační síť. 

Odpadní vody jsou odváděny na mechanicko-biologickou čistírnu o kapacitě max. 3 040 m3/d 

situovanou v jižní části obce. Na čistírnu je napojena splašková kanalizace v Libině 

a již kompletně vybudovaná splašková kanalizace v Oskavě a v Mostkově. 

V rámci výstavby I. a II. etapy byly vybudovány hlavní kmenové stoky „A“ a „B“ v Dolní 

Libině a částečně v Horní Libině. Celková délka i s přivaděčem z Oskavy je 17 851 m. 

V rámci prvních dvou etap byla vybudována i čistírna odpadních vod. Recipientem 

                                                
66Článek 1 Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. 
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vyčištěných odpadních vod je tok Oskava. Vyprodukovaný kal je vyvážen k recyklaci 

na skládku Spreso Kralice. 67 

V lokalitě Dolní Libina je splašková kanalizace téměř dobudována a je již zakončená 

mechanicko-biologickou čistírnou. Obec v rámci této lokality připravuje výstavbu kanalizace 

pro stávající zástavbu. Jedná se o stoku C v délce 1 075 m a C-1 v délce 160 m, dále úsek 

Benešl-Pavlík - cca 450 m gravitační kanalizace a 500 m výtlaku s čerpací stanicí. 

Ve výstavbě je stoka A-1 o délce 32 m, A-1b o délce 290 m, stoka D-1 o délce 245m. 

Je třeba dokončit výstavbu kanalizace v obci – III. etapu týkající se převážně místní částí 

Horní Libina v délce 5 330 m a IV. etapu zaměřenou na výstavbu kanalizace v Obědné 

v délce cca 2 970 m, jejíž problematikou financování se zabývá tato práce. V současné době 

jsou odpadní vody z domovní zástavby v Obědném odváděny do žump a septiků na vyvážení, 

přepady z těchto objektů jsou zaústěny do otevřených rigolů a vodoteče. Značný počet těchto 

drobných zařízení, většinou ne příliš pečlivě provozovaných, způsobuje těžko kontrolovatelné 

znečištění místní vodoteče a značnou kontaminaci spodních vod.68 V Obědném v současné 

době není vybudovaný systém veřejné kanalizace, recipientem odpadních vod 

je Mladoňovský potok. 

Po vybudování výše popsaných etap bude celá obec odkanalizována gravitační oddílnou 

kanalizací zakončenou čistírnou odpadních vod. 

4.3 Navrhovaný stav kanalizace v obci Libina 

Účelem stavby je odvedení veškerých splaškových vod z obce Obědné na stávající 

kanalizační síť obce Libina a dále na čistírnu odpadních vod obce Libina. Návrh kanalizace 

je řešen v souladu s požadavky investora a organizací dotčených stavbou. Kanalizace 

je navržena tak, aby po stránce kapacitní i po stránce prostorového uspořádání mohla sloužit 

pro potřeby možného rozvoje a výstavby rodinných domků v lokalitách určených územním 

                                                
67OLOMOUCKÝ KRAJ. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací [online]. [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 
http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/ 
68Dokumentace pro územní rozhodnutí: Odkanalizování obce Libina - část Obědné. Šumperk, 15. 4. 2012. 
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plánem. Projekt řeší odvedení splaškových vod gravitační oddílnou (splaškovou) kanalizací 

na navržené čerpací stanice a výtlačnými řady do stávající kanalizace v obci Libina.69 

Konfigurace terénu neumožní gravitační napojení uvažované stavby. Jsou navrženy dvě 

čerpací stanice, z kterých budou splaškové vody čerpány a dopravovány výtlačným řadem 

do gravitační kanalizace. Podrobné parametry plánované kanalizace viz tabulka níže. 

Tab. 4.1: Základní údaje o kapacitě stavby 

Parametr Hodnota 

Délka gravitační kanalizace 3 082,60 m 

Délka výtlačných řádů 1 724,70 m 

Počet čerpacích stanic 2 ks 

Šířka ochranného pásma kanalizace po dobudování 

stavby 
2,5 m 

Počet ekvivalentních obyvatel 227 EO70 

Množství splaškových vod denní 33 930 l/den 

Množství splaškových vod roční 11 952 m3/rok 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dokumentace projektu Odkanalizování Libina – část Obědné 

Pro provádění stavby budou použity obvykle technologie a materiály. Použity budou 

materiály a výrobky dostupné na trhu v ČR. Nevyskytnou se požadavky na dovoz zařízení, 

stavebních kapacit nebo licencí. Předmětnou část stavby je schopno realizovat více 

dodavatelských organizací se sídlem v ČR. Nevyskytnou se zvýšené nároky na dodavatelské 

zajištění stavby – počty pracovníků a jejich kvalifikaci. Realizace stavby si nevyžádá 

rozsáhlejší přípravu území, nedojde k zásadním úpravám terénu v území.  

Trasy stok byly navrženy tak, aby případné střety se stávajícími investicemi pod i nad zemí 

byly omezeny na minimum. Přesto je nebezpečí, že se nebude možné vyhnout velmi těsným 

souběhům s trasami místy chaoticky položených kabelů. Po přesném vytýčení jejich tras lze 

oprávněně očekávat, že některá šikmá křížení budou natolik kolizní, že budou nezbytné 

přeložky. Vzhledem k nedostatečným podkladům o některých trasách stávajících investic, 

nelze rozsah přeložek přesně stanovit. Ze zkušenosti s obdobnými stavbami se odhaduje, 

                                                
69 Dokumentace pro územní rozhodnutí: Odkanalizování obce Libina - část Obědné. Šumperk, 15. 4. 2012. 
70 EO je definován produkcí znečišťování 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) za den. 
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že investiční náklady na tyto přeložky mohou dosáhnout cca 5 % celkových investičních 

nákladů stavby. 

Předpokládané zahájení stavby je již v roce 2013 a lhůta dokončení na konci roku 2015. 

Celkové náklady na tuto investiční akci by měly činit přes 25 mil. Kč, podrobněji viz tabulka 

níže. Současný a plánovaný stav kanalizace je přehledně zobrazen v příloze č. 5. 

Tab. 4.2: Rozpočet stavby 

Objekt Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH 
Splašková kanalizace 15 249 077,19 3 049 815,50 18 298 892,69 
Výtlačné řady 2 687 707,40 537 541,50 3 225 248,90 
Čerpací stanice 1 562 352,79 312 470,60 1 874 823,39 
Přípojky NN k čerpacím stanicím 351 973,00 70 394,60 422 367,60 
Veřejná část kanalizačních přípojek 1 349 630,15 269 926,10 1 619 556,25 
Celkem 21 200 740,53 4 240 148,30 25 440 888,83 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dokumentace projektu Odkanalizování Libina – část Obědné 

4.4 Možnosti financování dostavby kanalizace  

Rozhodování o realizaci investičního projektu je spojeno s nutností výběru vhodného způsobu 

financování. Obec, resp. odpovědné osoby, musí zvážit všechny možné a dostupné zdroje, 

které se pro financování dané akce nabízejí, a důkladně analyzovat případné dopady 

jednotlivých variant na rozpočet obce, zadluženost, cash-flow apod. Smyslem tohoto procesu 

je uspokojení potřeb občanů při respektování pravidel efektivního, hospodárného a účelného 

vynakládání veřejných prostředků. 

Zdrojů, z nichž může obec projekt financovat, je hned několik. V zásadě lze prostředky 

dle původu rozdělit na vlastní a cizí. Financování tak nákladné investiční akce 

jakou je výstavba kanalizace zcela z vlastních zdrojů, kdy jejich výnos tvoří především běžné 

příjmy opakující se v každém roce, případně prostředky naspořené v předcházejících 

obdobích, zpravidla není možné. Nabízí se proto užití zdrojů cizích, mezi něž patří dotace, 

návratné finanční výpomoci, bankovní úvěry, či komunální dluhopisy. Dotace může obec 

získat z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků (tj. krajů), ze státního rozpočtu 

(např. granty ministerstev), ze státních fondů nebo fondů Evropské unie 

(např. prostřednictvím regionální operačního programu Regionální rady regionu soudržnosti 

Střední Morava). Úvěry obcím poskytují komerční banky. Vzhledem ke své solventnosti mají 
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obce zvýhodněné podmínky oproti podnikům v podobě relativně nižší úrokové sazby. 

Financování prostřednictvím bankovního úvěru resp. dotace je obvykle spojeno s užitím 

vlastních prostředků obce. 

Jak bylo zmíněno dříve, obec Libina potřebuje na vybudování splaškové kanalizace v části 

obce Obědném přes 25,4 mil. Kč, následující část práce popisuje jednotlivé možnosti 

financování tohoto projektu. 

4.4.1 Financování vlastními zdroji 

První variantou, která se nabízí, je financování výstavby kanalizace zcela z vlastních 

prostředků obce. Jedná se o nejjednodušší formu financování, neboť obec využívá pouze 

vlastní zdroje a není nucena vyhledávat finanční prostředky jinde. Nicméně tato možnost 

závisí na finanční soběstačnosti obce, jež je dána objemem prostředků, kterými obec 

disponuje.  Ve většině případů je financování srovnatelných investičních projektů z vlastních 

zdrojů nereálné, neboť představují příliš velkou zátěž obecního rozpočtu. Prioritně obec 

zajišťuje základní služby pro obyvatelstvo, jako jsou: veřejné osvětlení, opravy a údržba 

komunikací, zeleně, budov, odvoz odpadů apod. V logice rozpočtové skladby ministerstva 

financí se jedná hlavně o běžné výdaje, tzn. platy a odvody zaměstnanců, náklady na energie, 

nájemné, nákupy materiálu apod., avšak i některé kapitálové výdaje lze považovat za základní 

a nezbytné např. údržbu a opravy místních komunikací.  

Mezi vlastní zdroje se řadí daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, což jsou 

výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a v neposlední v řadě přebytky hospodaření 

z minulých let. Podle údajů z let 2007 až 2011 činily průměrné celkové příjmy obce Libina 

bez dotací a kapitálových příjmů 36 mil. Kč, zatímco průměrné běžné výdaje se pohybovaly 

v částce 30,5 mil. Kč. Pokud tak obec chce financovat nějakou investiční akci pouze 

z vlastních zdrojů, po uhrazení běžných výdajů ji v průměru na tuto činnost zůstává pouze 

5,5 mil. Kč. Není tedy reálné, že by obec byla schopna uhradit potřebných 25,4 mil. Kč 

v rámci jednoho roku, a nemusela prodávat nějaký majetek. Jelikož obecní rozpočet obvykle 

dosahoval přebytku, nabízí se možnost finanční prostředky naspořit. Tuto variantu vylučuje 

fakt, že by spoření financí trvalo minimálně 4 roky a realizace investičního projektu je 

naplánována již na období 2013 až 2015. Přesto s kladnými schodky rozpočtu lze kalkulovat 

i nadále. Z předchozí kapitoly je patrné, že obecní rozpočet se v letech 2007 - 2011 pohyboval 

většinou v kladných číslech, což po součtu všech přebytků a deficitů za dané období 
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znamenalo celkový přebytek 22 mil. Kč (avšak toto číslo nelze chápat jako prostředky, které 

obec naspořila, nebo je má k dispozici). Část těchto prostředků totiž posloužila k úhradě 

závazků Libiny. V analyzovaném období takto obec na splátkách uhradila 16,7 mil. Kč, 

nejvíce v prvním roce intervalu, téměř 3,6 mil. Kč. Naopak nejméně obec zaplatila v roce 

2011, necelých 2,9 mil. Kč. Stejnou částku za stejným účelem Libina vydala i v roce 

následujícím. Evidentně většina z přebytků v posledních letech posloužila ke splácení 

závazků obce, proto je třeba hledat jiný zdroj financování projektu.      

Prostředky spadající do kategorie vlastních zdrojů může obec získat také prodejem svého 

nepotřebného majetku. Dle rozvahy z roku 2012 vlastní Libina pozemky a stavby v celkové 

hodnotě 183,4 mil. Kč. Část z tohoto majetku tvoří nemovitosti, které jsou neprodejné, 

protože je obec využívá nebo je žádoucí, aby zůstaly v majetku obce. Jedná se o budovu 

obecního úřadu, hasičskou stanici, budovy mateřské školy, budovy základní školy, hřbitovy 

apod. Některé objekty, jako jsou obě zdravotní střediska, domy pro seniory, lékárna nebo 

obecní byty, přináší obci výnos v podobě nájmu. Nájem obvykle stačí na pokrytí nákladů 

na provoz a údržbu těchto nemovitostí, proto lze hovořit o určitém zisku pro obec plynoucího 

z vlastnictví. Obec se zcela jistě nebude zbavovat objektů sloužících široké veřejnosti, 

avšak obecní byty, kdy bydlení je moderní ekonomickou teorií považováno za čistý soukromý 

statek, ke zvážení prodeje vybízejí. Libina vlastní 64 bytů v celkové hodnotě přesahující 

8 mil. Kč. Většinou se jedná o byty v činžovních domech, které slouží jako sociální bydlení, 

čili obec od nájemníků za užívání těchto prostor vybírá pouze minimální částky. I přes nízkou 

výši činže se však objevily problémy s výběrem nájemného, což představitelé obce vyřešili 

uzavíráním smluv s nájemníky jen na dobu určitou např. 3 měsíce. Pro některé byty jsou 

společná sociální zařízení, což snižuje jejich hodnotu a zároveň i komplikuje případný prodej. 

Vhodnými kupci by tak mohli být především stávající nájemníci, kteří ovšem s nejvyšší 

pravděpodobností nedisponují potřebnými prostředky pro koupi. S ohledem na výši nákladů 

výstavby kanalizace by obec pro financování vlastními zdroji musela prodat všechny tyto 

byty a stále by měla pouze třetinu z celkové částky. Mimo obecní byty Libina vlastní 

nevyužívané nemovitosti přímo určené k prodeji. Jedná se o budovu bývalého kina a budovu 

dřívější mateřské školy v centru obce, která již 2. desetiletí chátrá. Obě nemovitosti byly 

nabídnuty k odprodeji, ale nikdo o ně neprojevil zájem. Zastupitelé sice kino před rokem 

uzavřeli, ale nyní se zvažuje možnost jeho digitalizace se zakoupením techniky v hodnotě 

do 200 tis. Kč. Také u MŠ se zvažuje rekonstrukce s využitím stavby na malometrážní byty 

pro seniory, což by znamenalo ponechání nemovitosti ve vlastnictví obce. Nicméně i kdyby se 
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obě dotyčné nemovitosti podařilo prodat, potenciální výnos by na pokrytí nákladů projektu 

v plné výši nestačil. 

Majetek obce netvoří pouze budovy, bytové domy apod., ale také inženýrské sítě jako jsou 

kanalizace a vodovod. Celková hodnota tzv. jiných inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, 

plyn, apod.) přesahuje 134 mil. Kč. Prodej např. kanalizační sítě by s rezervou pokryl náklady 

projektu, nicméně by se jednalo o zásadní změnu stávajícího vlastnického modelu 

v zajišťování odvodu a čištění odpadních vod v obci Libina, proto je tato eventualita 

rozebrána v samostatné části práce.  

Na základě výše uvedeného rozboru lze konstatovat, že ačkoli se jedná pouze o dostavbu části 

kanalizace, obec není při své současné ekonomické situaci schopna projekt financovat 

z vlastních zdrojů, a to ani při odložení všech ostatních investičních akcí. Přestože rozbor 

vlastních prostředků obce, řešení financování výstavby kanalizace nepřinesl, poskytnul cenné 

informace pro další návrhy variant finančního zajištění projektu, neboť vlastní zdroje, 

byť v mnohem menší míře, jsou potřebné i v případě úvěrového nebo dotačního financování. 

4.4.2 Financování prostřednictvím dotací 

Vzhledem k tomu, že vlastní prostředky obce na pokrytí nákladů vybudování kanalizace 

v části Obědném nestačí, je nezbytné zajistit spolufinancování také z jiných zdrojů. Mezi ně 

mj. patří návratné finanční výpomoci, úvěry a dotace. Právě dotacemi a jejich možností 

využití pro finanční zajištění investičního projektu se zabývá následující část práce. 

Obec může použít na úhradu části nákladů investiční akce účelové kapitálové dotace, jež lze 

získat ze státního rozpočtu, státních fondů, krajských rozpočtů nebo fondů Evropské unie.  

Jedná se o nenárokové dotace, tudíž je obec nedostává automaticky jako např. dotaci 

na výkon státní správy nebo příspěvek na školství, ale musí o ně žádat. Dotace jsou obvykle 

poskytovány jednotlivými ministerstvy, státními fondy apod., na základě jimi vyhlášených 

dotačních programů. Pro získání dotace musí obec splnit celou řadu stanovených podmínek, 

navíc je celková suma prostředků v každém programu omezena, proto je třeba předkládat 

kvalitně zpracované a odůvodněné projekty. Tato forma dotací je účelově i časově vázána 

a případné porušení pravidel je přísně sankcionováno (krácením příspěvku, v krajním případě 

i vrácením přidělené dotace). Prostředky z dotačních programů zpravidla nepokrývají celou 

výši nákladů a obvykle je zakázáno užití více dotací pro financování jednoho projektu, proto 
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obec vždy potřebuje pro finanční zajištění akce i vlastní zdroje. Spolufinancováním je 

zajištěna zainteresovanost obce na úspěšnosti projektu, neboť v něm má i vlastní prostředky.   

Dosavadní role dotací v rozpočtu obce Libina byla klíčová při finančním zajištění investic. 

Jak vyplývá z analýzy hospodaření obce v předchozí kapitole, výnosy z dotací 

se na celkových příjmech podílely v průměru téměř 20 %. Důležitost dotací při financování 

obecních projektů také dokládá porovnání sumy přijatých investičních transferů za 5 let 

se sumou kapitálových výdajů za stejné období. Zatímco suma přijatých investičních transferů 

dosáhla výše 24 mil. Kč, suma kapitálových výdajů činila 49 mil. Kč, což lze interpretovat 

tak, že se dotace na financování investic doposud podílely téměř z 50 %. Na základě těchto 

poznatků autor usuzuje, že dotační programy by mohly být cestou rovněž pro financování 

výstavby kanalizace v obci. Možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních programů 

jsou popsány v následující části práce.  

Podpora od Olomouckého kraje 

Olomoucký kraj poskytuje dotace prostřednictvím Fondu na podporu výstavby a obnovy 

vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje (dále jen Fond). Fond je 

víceletý a je určen na podporu realizace opatření v oblasti vodohospodářské infrastruktury 

v územním obvodu kraje. Zdrojem finančních prostředků naplňujících Fond jsou příjmy kraje 

z poplatků za odběr podzemních vod, jejichž využití je podle § 88 odst. 15 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vázáno 

na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. 

Cílem poskytování účelových dotací z tohoto fondu je mj. zvýšení vybavenosti sídel 

vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na kanalizaci 

a vyhovující čistírnu odpadních vod, zlepšení zásobování vodou, prevence a snížení následků 

povodní, ochrana vodních zdrojů, zlepšení kvality vod, omezení zdrojů bodového znečištění 

a další.71  

Dotace slouží k úhradě výdajů spojených:  

- s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“), 

                                                
71 OLOMOUCKÝ KRAJ.  Krajské příspěvky a dotace [online]. [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://www.kr-
olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace-do-25-tisic-korun-vyznamne-projekty-a-dalsi--cl-80.html 
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- s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona, 

- s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit. zákona. 

Podpora je vynakládána na 3 typy opatření. Investičního projektu výstavby kanalizace v části 

Obědném se týká opatření č 1. Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod včetně 

kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací. Jeden z upřesňujících bodů specifikuje 

zaměření opatření na výstavbu, případně rekonstrukci splaškové kanalizace sloužící veřejné 

potřebě ve stávající zástavbě s trvale bydlícími obyvateli, včetně rozestavěných staveb. 

U nové výstavby může být předmětem dotace pouze splašková kanalizace (tedy ne jednotná). 

Pouze v případě, že je již kanalizace vybudována jako jednotná, potom může být předmětem 

dotace rozšíření nebo rekonstrukce i jednotné kanalizace. Obec musí zajistit čištění odpadních 

vod v kvalitě, splňující požadavky příslušných právních předpisů.72 

Podpora je určena obcím do 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) nebo větším, pokud 

se projekt týká jejich místní části s méně než 2 000 EO a celkový počet EO je menší 

než 3 000 EO. U výstavby nové kanalizace musí být zajištěno napojení nejméně 50 EO. 

V případě dostavby či rozšíření kanalizace, musí být počet napojených EO vyšší než před 

realizací akce. Je patrné, že obec Libina nesplňuje podmínky této krajské podpory, neboť její 

počet EO je vyšší než 3 000. Podpora je určená také svazkům obcí, ovšem i zde je stanovený 

limit EO, který obec rovněž překračuje. I kdyby splňovala kritéria pro přiznání dotace, 

maximální výše, jež by mohla získat, je limitována částkou 5 mil. Kč. Autor proto obci 

nedoporučuje podávat žádost o dotaci z Fondu. 

Mimo zmíněný fond kraj poskytuje podporu z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 

2013. Ačkoli je jednou z oblastí podpory budování a obnova infrastruktury obcí, program není 

vhodný pro danou investiční akci, neboť je zaměřený pouze na obce do 2 000 obyvatel 

či místní akční skupiny. Navíc maximální výše příspěvku činí pouze 300 tis. Kč, což je 

vzhledem k celkovým nákladům projektu zanedbatelná částka. 

Podpora od regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 

„Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vznikla na základě novely zákona 

č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

                                                
72 OLOMOUCKÝ KRAJ. Pravidla pro poskytování dotací z Fondu na podporu výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje. 2007. Dostupné z: http://www.kr-
olomoucky.cz/clanky/dokumenty/938/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-z-fondu-na-podporu-vystavby-a-obnovy-
vodohospodarske-infrastruk.doc 
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č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných 

zakázkách. Hlavní její činností je realizace a administrace Regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP Střední Morava). Rozhoduje zejména 

o využití finančních prostředků na jednotlivá opatření a aktivity, odpovídá za efektivní 

využívání finančních prostředků určených pro ROP Střední Morava, odpovídá za kontrolu 

hospodaření s těmito prostředky a za realizaci přijatých kontrolních opatření.“73 

ROP Střední Morava je určen pro region soudržnosti Střední Morava sestávající 

z Olomouckého a Zlínského kraje. Program se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti 

a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje 

infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch 

a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění 

vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury a odstraňování ekologických zátěží.74 

Tento program spadá do cíle Konvergence a je pro něj z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj vyčleněno 672,24 mil. €. ROP Střední Morava je uskutečňován prostřednictvím 

4 prioritních os, které jsou dále členěny do 13 oblastí podpory. Projekt obce Libina by mohl 

být zařazen do podpory z prioritní osy 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu, na niž bylo 

alokováno 40,8 % z celkových prostředků programu. Konkrétně v rámci oblastí podpory 

2.3 Rozvoj venkova a 3.2 Veřejná infrastruktura a služby si lze představit čerpání prostředků 

na výstavbu kanalizace v obci. Proto je dále nezbytné podrobně prozkoumat, jaké typy 

projektů jsou v těchto oblastech podporovány. 

Dle prováděcího dokumentu k ROP Střední Morava se oblast podpory 2.3 zaměřuje na rozvoj 

území obcí s méně než 5 000 obyvateli a s více než 500 obyvateli. Cílem je mj. zvýšení 

kvality života prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území. Podporována je 

mj. výstavba, resp. stavební úpravy místních komunikací, rozvoj sociální, vzdělávací, 

zdravotní nebo krizové infrastruktury, nikoliv výstavba kanalizační sítě. Proto obec v rámci 

této oblasti o prostředky na svůj projekt žádat nemůže.75 

                                                
73 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava [online]. [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://www.rr-
strednimorava.cz/rr 
74 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Strukturální fondy: Regionální operační program NUTS II 
Střední Morava [online]. [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-
EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Stredni-Morava 
75 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. Prováděcí dokument: Regionální 
operační program regionu soudržnosti Střední Morava [online]. 2007 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: 
http://www.rr-strednimorava.cz/file/940/ 
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Oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby nabízí dotaci až 25 mil. Kč, avšak 

prostředky jsou poskytovány na projekty kulturní, sportovní infrastruktury, objekty 

cestovního ruchu a stavební úpravy kulturních památek. Libina by proto finanční pomoc 

na výstavbu kanalizace v části Obědném neobdržela.76   

Podpora od Ministerstva zemědělství 

Ministerstvo zemědělství poskytuje státní finanční podporu na výstavby vodovodů 

a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení menších obcí České 

republiky v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury 

vodovodů a kanalizací“. Podmínky programu (účel programu, podmínky pro zařazení 

do programu, formy a limity finanční podpory apod.) upravuje dokument Pravidla 

pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 (dále jen 

Pravidla).77 

Dle pravidel je k podpoře výstavby kanalizací a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění 

potřebné úrovně čištění městských odpadních vod určen podprogram 129 253. Článek II. 

Pravidel explicitně uvádí, že prostředky mohou být poskytnuty takto: 

- na výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen 

ČOV), v obcích do 1 000 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti 

vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě 

budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % 

obyvatel obce), 

- na výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů 

spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 253), 

- na dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně 

pro 100 obyvatel v obcích do 1000 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou 

odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV.78 

                                                
76 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava [online]. [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://www.rr-
strednimorava.cz/rr 
77 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. EAGRI: Dotace ve vodním hospodářství [online]. [cit. 2013-03-21]. 
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-
kanalizace/ 
78 Tamtéž.  



61 
 

Maximální výše dotace z tohoto programu činí 50 mil. Kč, což by k pokrytí nákladů projektu 

výstavby kanalizace v obci stačilo. Nicméně výše uvedené podmínky značí, že podpora je 

určena menším obcím, což Libinu s téměř 3 500 obyvateli vylučuje. 

Dřívější dotační program Ministerstva zemědělství 129 180 „Výstavba a obnova 

infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, který se v rámci podprogramu 129 183 zaměřoval 

na výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod, a to i ve větších obcích, byl již definitivně 

naplněn a finančně vyčerpán v roce 2012. Proto již nyní nelze o podporu z tohoto programu 

žádat.79 

Ministerstvo zemědělství je také řídícím orgánem Programu rozvoje venkova České republiky 

na období 2007 – 2013. „Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 

1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem 

rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.“80 

Program rozvoje venkova je realizován prostřednictvím čtyř prioritních os a jejich skupin 

opatření. Na kvalitu života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova 

se zaměřuje osa III. Jedno z opatření této osy je určeno k podpoře obnovy a rozvoje vesnic, 

občanské vybavenosti a služeb. Dle programového dokumentu má zmíněné opatření 

podporovat investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí do 2 000 obyvatel 

(vodovody, kanalizace, ČOV). Dále pak budování a obnovu místních komunikací do 5 mil., 

obnovu či výstavbu inženýrských sítí do 5 mil., zlepšení vzhledu obcí – úpravu veřejných 

prostranství. Opatření má rovněž zajistit zvýšení kvality života obyvatelstva venkova 

prostřednictvím zlepšení místního občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel.81 

Přestože je opatření mj. zaměřeno na podporu výstavby kanalizací, obec Libina nemá nárok 

na veřejné prostředky z toho programu, neboť svým počtem obyvatel nevyhovuje stanoveným 

kritériím.  

 

                                                
79 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. EAGRI: Dotace ve vodním hospodářství [online]. [cit. 2013-03-21]. 
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-
kanalizace/ 
80 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. EAGRI: Program rozvoje venkova 2007-2013 [online]. [cit. 2013-03-21]. 
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/ 
81 Tamtéž 
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Podpora ze Státního fondu životního prostředí  

Státní fond životního prostředí (dále jen Fond) je významným finančním zdrojem při ochraně 

a zlepšování stavu životního prostředí. Jedná se o jeden ze základních ekonomických nástrojů 

pro plnění státní politiky životního prostředí a závazků vyplývajících z mezinárodních smluv 

a členství v Evropské unii. Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí České 

republiky. Fond poskytuje dotace v oblasti životního prostředí jak z národních zdrojů, 

tak ze zdrojů Evropské unie, nicméně v rámci podpory z prvního jmenovaného zdroje není 

pro rok 2013 Ministerstvem životního prostředí vyhlášena žádná oblast, do které by se dal 

projekt výstavby kanalizace v části Obědném zařadit. 

Fond nabízí do konce roku 2013 finanční prostředky prostřednictvím Operačního programu 

Životní prostředí (dále jen OPŽP). Program je zaměřený na zlepšování kvality životního 

prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší 

problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání 

obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Program 

je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. 

OPŽP spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a jedná se o druhý 

největší český operační program, neboť je pro něj z fondů EU vyčleněno 4,92 mld. €, 

což představuje přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou 

republiku. K financím z fondů EU má být z veřejných zdrojů ČR připojeno dalších 

0,87 mld. €. OPŽP tvoří 8 prioritních os, jež jej rozdělují na logické celky, které jsou dále 

konkretizovány prostřednictvím oblastí podpor, případně ještě podoblastí podpor, čímž jsou 

vymezeny typy podporovaných projektů v rámci jednotlivých prioritních os.82  

Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě 

v aglomeracích nad 2 000 EO jsou podporovány v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Globálním cílem prioritní osy 1 

pro období 2007 - 2013 je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti 

a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo a snižování rizika povodní. Na tuto prioritní osu bylo 

z fondů EU vyčleněno 40,4 % prostředků OPŽP. 

                                                
82 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Businessinfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a 
export [online]. [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs.html 
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Podpora v rámci této prioritní osy je poskytována formou dotace, kdy konkrétní výše podpory 

je stanovena na základě finanční analýzy u projektů generujících příjmy nebo v závislosti na 

charakteru projektu z hlediska veřejné podpory. Podpora v rámci prioritní osy 1 je 

poskytována z prostředků Fondu soudržnosti s maximální hranicí do 85 % celkových 

způsobilých veřejných výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty. K dodržení 

principu adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování 

projektu nejméně 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Spolufinancování projektů 

z národních veřejných zdrojů ČR zajišťují převážně veřejnoprávní subjekty (tj. žadatelé), 

dále pak SFŽP, a to v úhrnu 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Podporovány jsou 

individuální a velké investiční akce, čemuž odpovídají minimální přímé výdaje na projekt 

ve výši 5 mil. Kč. Příjemci dotace mohou být obce a města, jejich organizační složky 

a příspěvkové organizace, svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % 

obcemi.83 

Tento dotační program je jako jediný vhodný pro financování projektu výstavby kanalizace 

v části Obědném. 

4.4.3 Financování prostřednictvím úvěru 

Další možným způsobem financování výstavby kanalizace v části Obědném je využití 

bankovního úvěru od některého peněžního ústavu. Úvěr je spojen s úrokovým zatížením, 

jež se negativně projevuje na hospodaření obec, neboť mimo splátky jistiny je třeba uhradit 

i úrok, který představuje dodatečné náklady na realizaci dané investiční akce. Vzhledem 

k větší jistotě návratnosti úvěru, jsou obce pro banky méně rizikovými klienty, a proto jim 

nabízejí výhodnější úrokové podmínky, oproti podnikům či fyzickým osobám. 

V České republice se obcím nabízí hned několik typů úvěrů dle jejich účelu, resp. doby 

splatnosti. Nejčastěji municipality využívají krátkodobý úvěr se splatností do jednoho roku, 

který slouží k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v průběhu rozpočtového 

období. Pro financování investičních akcí, u nichž se do budoucna předpokládá jejich 

zhodnocení, se využívá střednědobý úvěr se splatností do 10 let. Dlouhodobý úvěr 

se splatností nad 10 let obce využívají k zajištění financování investičních akci s nepřímou 

návratností. 

                                                
83 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Životní prostředí – Implementační 
dokument. 2012. Dostupné z: http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/46/13892-ID_v%2022%2012%202012.pdf 
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Užití úvěru k financování projektu schvaluje zastupitelstvo obce. V případě schválení úvěru 

uzavře obec s daným peněžním ústavem úvěrovou smlouvu, která obsahuje podmínky, práva 

a povinnosti spojené s tímto právním vztahem. Získání úvěru je zpravidla podmíněno ručením 

obce buď svým vlastním majetkem, budoucími příjmy, třetí osobou, nebo cennými papíry 

z portfolia. 

Pro financování výstavby kanalizace v části Obědném se jeví jako vhodné užití úvěru 

od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., nebo Komerční banky, a.s., případně 

od České spořitelny, a.s. Všechny tyto peněžní ústavy nabízí speciální finanční produkty 

přímo určené k finančnímu zajištění investičních akcí obcí, navíc u posledních dvou 

jmenovaných má Libina běžné účty. Proto právě na zkoumání nabídek těchto bank 

se zaměřuje následující část práce. 

Úvěrové produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 

Jedním z vhodných produktů je municipální úvěr v programu OBEC 2. Program je vyhlášen 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., a jeho financování je zabezpečováno 

ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy. Cílem programu je financování investic 

sloužících k zachování a rozvoji infrastruktury obcí zvyšujících kvalitu života obyvatel. 

V programovém dokumentu jsou explicitně uvedeny podporované projekty, mezi něž patří 

i výstavba či rekonstrukce vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Výše úvěru 

se pohybuje od 8 do 250 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splácení úvěru. 

Doba splatnosti činí 10 až 15 let od data podpisu smlouvy o úvěru. Úvěr lze čerpat až po dobu 

30 měsíců od data podpisu smlouvy. Příjemci podpory mohou být města a obce na území 

České republiky a svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

a vodohospodářské akciové společnosti s kapitálovou účastí obcí. Výhodou tohoto produktu 

je nízká úroková sazba, možnost odkladu splátek jistiny úvěru až o 36 měsíců a možnost 

předčasného splacení úvěru či jeho části bez sankce a poplatků.84 

Úvěrové produkty Komerční banky, a.s. 

Komerční banka, a.s. nabízí hned několik finančních produktů zaměřených na investiční 

potřeby obcí. Municipální úvěr nad 10 let je dlouhodobý úvěr v české měně určený 

pro samosprávné celky. Tento úvěr umožňuje financování pořízení hmotného či nehmotného 
                                                
84 ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. Produkty a služby  [online]. [cit. 2013-03-
22]. Dostupné z: http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby  
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majetku, případně jeho obnovu, včetně projektů. Poskytované prostředky jsou účelově 

vymezeny k přímé úhradě dodavatelům, pouze výjimečně je lze převést na běžný účet klienta. 

Výše úvěru závisí na skutečně vynaložených nákladech a úroková sazba může být stanovena 

jako pohyblivá, pevná po dobu trvání obchodu nebo pevná po dobu splatnosti úrokových 

podmínek. Banka umožňuje jednorázové nebo postupné splácení i čerpání úvěru. Výhodou 

úvěru je možnost změny úrokové sazby a možnost splacení celého úvěru bez sankce vždy 

na konci úročícího období.85 

Pro financování projektů podporovaných z fondů EU má banka speciální program PONTE II, 

jež je rovněž určen městům, obcím, svazkům měst a obcí, krajům a jimi zřízeným 

příspěvkovým organizacím nebo jimi založeným právnickým osobám. Program umožňuje 

získání dvou typů úvěru, z nichž jeden slouží k předfinancování projektu dotovaného z EU, 

druhý pak má formu standardního úvěru na spolufinancování projektu. Úvěr určený 

k předfinancování projektu slouží k řešení časového nesouladu mezi potřebou hradit výdaje 

projektu a čerpáním dotace z fondů EU. Jedná se o krátkodobý až střednědobý typ úvěru 

s pohyblivou úrokovou sazbou. Jistinu může obec splácet z dotace čerpané z fondů EU 

nebo z vlastních zdrojů. Standardní úvěr na spolufinancování projektu slouží k financování 

těch výdajů projektu, které nejsou kryty z dotací z fondů EU. Jedná se o střednědobý 

až dlouhodobý úvěr s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou. Splácení jistiny probíhá dle 

splátkového kalendáře, stanoveného smlouvou mezi obcí a bankou. Oba základní typ úvěrů 

lze čerpat jednorázově nebo postupně, k přímým platbám na účet dodavatele 

a v odůvodněných případech mohou být prostředky převedeny na účet obce.  Splácení úroků 

probíhá měsíčně nebo čtvrtletně, případně dle termínů sjednaných v úvěrové smlouvě, u obou 

druhů úvěrů.86 

Úvěrové produkty České spořitelny, a.s. 

Česká spořitelna, a.s. má podobně jako Komerční banka, a.s. celou řadu finančních produktů 

určených speciálně pro financování investičních akcí obcí. Banka poskytuje pro pokrytí 

nákladů investičních potřeb standardní, investiční úvěr. Předmětem úvěrování mohou být 

stavby, stroje a zařízení, nákup cenných papírů a další investice. Smyslem úvěru je překlenutí 

časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů na kapitálové výdaje. 

                                                
85 KOMERČNÍ BANKA, a.s. Veřejná správa: Financování.  [online]. [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 
http://www.kb.cz/cs/verejna-sprava/financovani/index.shtml 
86 Tamtéž 
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Splatnost úvěru je variabilní dle potřeb obce, klient si tedy může zvolit formu krátkodobého, 

střednědobého i dlouhodobého úvěru. Úvěrové prostředky lze čerpat jednorázově i postupně. 

Banka umožňuje pravidelné nebo nepravidelné splácení úvěru dle splátkového kalendáře, 

včetně možnosti jednorázového splacení. Podmínkou získání úvěru je mj. vedení účtu u České 

spořitelny, a.s. 87 

Klientům veřejného sektoru, zejména pak obcím, městům a krajům, je určen také 

dodavatelský úvěr, coby způsob moderního financování komunálních projektů formou 

komplexní dodávky stavby, se zajištěným financováním a následným odkupem pohledávek. 

Financování po dobu realizace stavby zajišťuje dodavatel, obec hradí závazek 

až po dokončení stavby. Dodavatel se před zahájením projektu dohodne s Českou spořitelnou 

na podmínkách financování v souladu s potřebami investora. Banka od dodavatele odkoupí 

pohledávky a investor, tj. obec je poté splácí dle dohodnutého splátkového kalendáře. Doba 

splatnosti je až 15 let s možností odložení první splátky. Po celou dobu splatnosti je pevná 

úroková sazba.88 

Forma úvěrového financování je u investic s dlouhou předpokládanou životností vhodnou 

formou finančního zajištění, neboť umožňuje rozložení nákladů celé akce na delší období 

a tím pádem i zapojení budoucích generací, které budou mít z úspěšné realizace užitek, 

do financování projektu. Na druhou stranu jsou s úvěrem spojeny dodatečné náklady 

v podobě úroků. Rozhodování zastupitelstva o využití úvěru k financování výstavby 

kanalizace v části obce Obědném by tak mělo vycházet z analýzy ekonomické situace obce, 

především pak míry zadlužení a plánů dalšího rozvoje obce. Vzhledem ke stávající výši 

závazků obce Libina (krátkodobé i dlouhodobé činily v roce 2012 celkem 18,8 mil. Kč) 

a za předpokladu přijetí úvěru v hodnotě 33,3 mil. Kč k pokrytí nákladů na výstavbu 

tělocvičny, nelze úvěr doporučit jako hlavní zdroj financování dotyčné investiční akce. 

Eventuální přijetí úvěru by vedlo k přílišnému zadlužení obce, což by mohlo v konečném 

důsledku znamenat omezený přístup Libiny k dotacím a zastavení rozvoje municipality. 

Splácení takto vysokého úvěru by obec mohla pokrýt pouze prodejem majetku nebo 

navýšením poplatků za vodné a stočné. Nicméně úvěr, jakožto doplňkový zdroj 

na spolufinancování, případně dočasné překlenutí nedostatečných prostředků dotačně 

zajištěného projektu, je vhodným finančním nástrojem. 

                                                
87 ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. Produkty a služby.  [online]. [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 
http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=segment02 
88 Tamtéž 
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4.4.4 Alternativní formy finančního zajištění 

Mimo zmíněné možnosti financování se nabízí i jiná řešení, jak zajistit realizaci výstavby 

kanalizace v Obědném. Jak již bylo zmíněno dříve, obec by mohla prodat stávající vodovodní 

a kanalizační síť soukromé obchodní společnosti, čímž by získala dostatek prostředků 

na výstavbu kanalizace. Případně by Libina mohla danou odkupující společnost zavázat 

k realizaci celého projektu (a tedy i jeho finančnímu zajištění) a prodejní cenu pak ponížit 

o náklady této investiční akce. Obě tyto alternativy by znamenaly, že se obec vzdá vlastnictví 

vodovodní a kanalizační infrastruktury ve prospěch kupujícího, který by se tak stal jejím 

vlastníkem a provozovatel. Za údržbu a provoz vodovodní a kanalizační sítě má daná 

společnost nárok na výběr uživatelského poplatku – vodného a stočného. Právě tyto poplatky 

platí občan coby zákazník, resp. konečný spotřebitel. Výdaje na vodné a stočné lze započítat 

do nákladů domácností na bydlení a bydlení je považováno za jednu ze základních potřeb, 

která musí být uspokojena. Proto je nezbytné, aby se tyto poplatky pohybovaly v sociálně 

únosné výši. Dále se autor zaměří na porovnání výše těchto poplatků u obcí, 

jež si infastrukturu i provoz ponechaly s obcemi, jež správu a provoz svěřily soukromé 

společnosti. Srovnání je proveditelné pouze na základě výše poplatku bez ohledu na kvalitu 

vody v kohoutcích domácností a kvalitu jejího následného čištění, neboť tyto jsou stanoveny 

právními předpisy, a proto autor přepokládá jejich vyhovující úroveň ve všech srovnávaných 

obcích.  

Libina není v současnosti jedinou obcí na Šumpersku, která zajišťuje dodávky vody, odvod 

a čištění odpadních vod pro své obyvatelstvo sama. Např. nedaleké obce Nový Malín 

a Nová Hradečná si své kanalizační a vodovodní sítě také raději nechaly, než by provoz 

svěřily soukromé společnosti. 27 obcí a měst v šumperském regionu svou vodovodní 

a kanalizační infrastrukturu vložilo do společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

(VHZ Šumperk), která se stará o jejich správu a modernizaci. Konkrétní správu 

a provoz majetku společnosti zajišťuje na základě dlouhodobých smluv akciová 

společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Ta platí za provozování 

vodohospodářské infrastruktury společnosti VHZ Šumperk nájemné. Do společnosti vložili 

majetek větší města, jako jsou Šumperk nebo Zábřeh, ale i malé Hraběšice se 130 obyvateli, 

či s Libinou populačně srovnatelný Bludov. Přes velké rozdíly v počtu obyvatel 

a pravděpodobně i životní úrovni v těchto obcích, platí jejich občané všichni za vodu i její 

odvod a následné čištění stejně. Podobná situace je na nedalekém Uničovsku. Zde města 
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a obce vložili majetek do VHS Olomouc, a.s., provoz vodovodů a kanalizací pro společnost 

pak zajišťuje Středomoravská Vodárenská a.s. Následující graf přehledně ukazuje rozdílnou 

úroveň poplatků ve vybraných obcích v roce 2013. 

Graf. 4.1: Vodné a stočné vybraných obcí a provozovatelských společností v regionu v roce 2013 

(v Kč/m3) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek obcí Libiny a Nového Malína, provozovatelských společností 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. a Středomoravská Vodárenská a.s.  

Z grafu je jasně patrné, že zatímco v Libině a Novém Malíně, kde si provoz vodovodu 

a kanalizace obce zajišťují samy, zákazníci za vodu z veřejného vodovodu a její odvod 

a následné čistění zaplatí kolem 50 Kč/m3, v obcích na Uničovsku a Šumpersku, jež provoz 

svěřili akciovým společnostem, obyvatelé zaplatí téměř 80 Kč/m3, což je téměř o 60 % více. 

Eventuální převod majetku obce Libina a svěření jeho údržby a provozu některé akciové 

společnosti by znamenal vysoké navýšení poplatků vodného a stočného. Proto s ohledem 

na veřejný zájem autor toto řešení nedoporučuje. 

Další variantou finančního zajištění investiční akce by mohla být moderní spolupráce 

soukromého a veřejného sektoru, tzv. PPP89.90 Soukromý investor by postavil kanalizaci 

v části Obědném na svoje náklady, zajišťoval by její provoz a vybíral uživatelský poplatek, 

který by pro něj představoval výnos. Vodné a stočné by tak investorovi postupně splácelo 

výdaje vynaložené na realizaci projektu, kdy po splacení nákladů a vytvoření určitého 

přiměřeného zisku pro danou společnost, by kanalizace přešla do vlastnictví obce Libina 

(např. po 15 letech od dokončení stavebních prací a zahájení provozu). Výhodou tohoto 

způsobu zajištění provedení investiční akce je fakt, že by se obec nemusela ani vzdávat 

žádného svého majetku, ani vynakládat v podstatě žádné vlastní prostředky, a projekt by byl 

                                                
89 Zkratka anglického výrazu Public Private Partnership 
90 FLYNN, Norman. Public sector management. Los Angeles, 2007. 
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přesto realizován. Navíc po ukončení spolupráce se soukromým investorem by obec získala 

funkční infrastrukturu do svého vlastnictví. Bohužel plánovaná kanalizace se týká pouze něco 

málo přes 200 obyvatel a dle projektové dokumentace by roční množství splaškových vod 

nemělo přesáhnout 12 tis. m3. Při těchto parametrech kanalizace, celkových nákladech 

na investiční akci a nutnosti udržet vodné a stočné na sociálně únosné úrovni, by návratnost 

investice zcela jistě přesáhla 15 let. Obec by tak s nejvyšší pravděpodobností v soukromém 

sektoru partnera pro realizaci tohoto projektu nenašla. 

4.5 Navržené varianty financování investiční akce 

V předchozí podkapitole byl proveden podrobný rozbor možných zdrojů financování 

investiční akce. Na základě tohoto rozboru autor dochází k závěru, že výstavba kanalizace 

v části Obědném by měla být finančně zajištěna především z dotačních prostředků, z menší 

části potom z vlastních zdrojů obce, případně úvěru. Jediným programem, ze kterého by obec 

Libina mohla získat dotaci, je Operační program Životní prostředí. Daná investiční akce 

by rovněž vyhovovala podmínkám pro přiznání státní finanční podpory v rámci programu 

Ministerstva zemědělství – Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II, 

bohužel prostředky v tomto dotačním titulu byly vyčerpány již v roce 2012. U ostatních 

dotačních programů obec nesplňuje stanovená kritéria pro přiznání dotace. Vlastní zdroje 

obce s k zajištění takto nákladného investičního projektu ukázaly jako nedostatečné, 

a to i v kombinaci s úvěrovým financováním. Převážně úvěrové financování celé akce autor 

nemůže doporučit s ohledem na stávající úroveň závazků obce a plánu představitelů obce 

přijmout úvěr na výstavbu tělocvičny v roce 2013. Další zadlužování by mohlo Libinu 

předem vyloučit z možnosti ucházet se o dotace, a tím pádem obec připravit o cenný zdroj 

financování kapitálových výdajů, což by ohrozilo její budoucí rozvoj. Realizace výstavby 

kanalizace v části Obědném tak dle názoru autora závisí na schválení žádosti obce o finanční 

podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Celkové náklady investiční akce činí 25,4 mil. Kč. Ze zmíněného programu je poskytována 

podpora až do výše 90 % celkových způsobilých veřejných výdajů projektu, z toho: 85 % 

prostředků lze získat z Fondu soudržnosti a dalších 5 % ze Státního fondu životního prostředí. 

K dodržení principu adicionality se obec musí na financování projektu podílet vlastními 

prostředky alespoň z 10 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Je patrné, že v případě 
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pozitivního vyřízení žádosti o dotaci, bude částka, kterou obec obdrží, záviset na hodnotě 

způsobilých výdajů. Obvykle nejsou výdaje akceptovány jako „uznatelné“ v plné výši, 

proto lze předpokládat, že obdržená dotace pokryje méně než uvedených 90 % celkových 

nákladů investiční akce. Následující tabulka zobrazuje příklady finančního zajištění projektu 

při vybraných úrovních přiznané dotace. 

Tab. 4.3: Varianty financování výstavby kanalizace v části Obědném 

Zdroj 
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Podíl (v %) Částka (v Kč) Podíl (v %) Částka (v Kč) Podíl (v %) Částka (v Kč) 

OPŽP 90 22 896 799,95 75 12 720 444,42 60 15 264 533,30 

Úvěr 0 0,00 15 3 816 133,32 30 7 632 266,65 

Vlastní prostředky 10 2 544 088,88 10 2 544 088,88 10 2 544 088,88 

Celkem 100 25 440 888,83 100 25 440 888,83 100 25 440 888,83 

Zdroj: Vlastní zpracování dle projektové dokumentace 

Z tabulky vyplývá, že obec se bude na financování výstavby kanalizace v Obědném podílet 

vždy 10 %, což představuje částku 2,5 mil. Kč. Libina může tuto částku uhradit z přebytků 

hospodaření z minulých let, jak vyplývá z rozboru vlastních zdrojů provedeného 

v této kapitole. První varianta optimisticky předpokládá, že obec obdrží dotaci z OPŽP 

v nejvyšší možné výši, tj. v případě tohoto projektu 22,9 mil. Kč. V tomto krajním případě 

by obec mimo nezbytných 2,5 mil. Kč v dalších letech nic neplatila. Jedná se o ideální 

možnost avšak velmi nepravděpodobnou. Další dvě varianty realističtěji předpokládají 

přiznání dotace v nižší výši, ta by se pak na financování celé investiční akce měla podílet 

ze 75 %, resp. 60 %. Na uhrazení zbývající části nákladů by si Libina musela vzít dlouhodobý 

úvěr. Výše splátek je vypočtena podle vzorce 4.1. 

 

  
          

    
       (4.1) 

Kde S je splátka úvěru, U je hodnota úvěru, q je dáno jako úroková míra navýšená o hodnotu 

jedna, n představuje počet let. V obou případech se bude jednat o úvěr na dobu 10 let a počítá 

se s relativně nízkou úrokovou mírou 2,5 %, neboť je potřeba brát v potaz současnou situaci 

na finančním trhu, kdy Česká národní banka provádí monetární expanzi. U varianty číslo 2 

by si obec vzala dlouhodobý úvěr na 3,8 mil. Kč. Roční splátka by činila necelých 440 tis. Kč 

ročně, což by Libině při ročních příjmech přesahujících 40 mil. Kč nemělo způsobit žádné 

finanční problémy. Poslední varianta vyžaduje na financování investice doplňující úvěrové 
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prostředky v hodnotě 7,6 mil. Kč. V tomto případě by obec ročně splácela přes 870 tis. Kč, 

což je vzhledem k rozpočtovým možnostem Libiny stále přijatelná částka.  

Pokud by byla žádost obce o dotaci z Operačního programu Životní prostředí zamítnuta, autor 

doporučuje odložení realizace projektu. Doba široké podpory podobných projektů z veřejných 

rozpočtů již pravděpodobně skončila, přesto Operační program Životní prostředí by měl 

v určité formě pokračovat i v programovém období 2014 - 2020. Proto v případě negativního 

vyřízení žádosti autor doporučuje opětovné podání žádosti o podporu právě z tohoto 

programu v nadcházejícím programovém období. 
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ZÁVĚR 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, 

jejímž hlavním posláním je péče o všestranný rozvoj jejího území a potřeby jejích obyvatel. 

Správně fungující obec by měla přispívat ke zvyšování kvality života svých obyvatel, čehož 

může mj. dosáhnout zlepšováním své stávající infrastruktury, případně budováním 

infrastruktury zcela nové. Jedná se o opravy a budování chodníků, vodovodů, kanalizací, 

cyklostezek, sportovišť, zateplování obecních budov apod. Projektů, které by mohly být 

přínosem pro obyvatelstvo, je tedy velké množství, nicméně prostředky obce jsou omezené. 

Proto musí odpovědné osoby při rozhodování o tom, který projekt se uskuteční, 

a který nikoliv, mít vždy na zřeteli nákladnost a užitečnost jednotlivých investičních akcí. 

Tématem diplomové práce bylo financování investičního projektu obce. Konkrétně byla 

vybrána investiční akce výstavby kanalizace v obci Libina části Obědném s celkovými 

náklady 25,4 mil. Kč. Tento projekt byl zvolen z důvodu nepochybné prospěšnosti vybrané 

investiční akce pro místní obyvatelstvo a potřeby najít finanční prostředky na realizaci 

této nákladné investice. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo navržení řešení finančního zajištění výstavby 

kanalizace v obci Libina části Obědném. Autor pracoval s hypotézou, že financování vybrané 

investiční akce je bez dotačních prostředků obtížné a spojené s negativními dopady na cenu 

veřejné služby, majetek obce, případně zadlužení obce. 

K dosažení cíle a ověření hypotézy bylo mj. nezbytné zjistit ekonomickou situaci Libiny, 

čehož bylo docíleno provedením analýzy hospodaření obce v letech 2007-2011. Na základě 

tohoto rozboru bylo zjištěno, že celkové příjmy obce se pohybují od 40 do 49 mil. Kč, 

přičemž jejich značné kolísání v jednotlivých letech způsobují především přijaté dotace, 

které ač nejsou nejvýznamnější položkou na příjmové straně, mají zásadní vliv na celkovou 

výši rozpočtu. V letech 2009 a 2011, kdy byly celkové příjmy nejvyšší, dosahovaly i dotace 

výrazně vyšších hodnot než v letech ostatních. Jednoznačně nejdůležitějším zdrojem 

pro obecní rozpočet jsou daňové příjmy, které se na celkových příjmech podílí téměř ze 70 %. 

Příjmy nedaňové plní obecní kasu z 20 %, příjmy kapitálové pak mají při své zanedbatelné 

výši spíše doplňkový charakter. Celkové výdaje se v hodnoceném časovém intervalu pohybují 

v rozmezí 42 až 53 mil. Kč. Jejich převážnou část tvoří výdaje běžné, které se v průběhu let 
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nijak výrazně nemění, oscilují kolem částky 30 mil. Kč. Zbývající část pak tvoří výdaje 

investiční, jež se projevují značnou variabilitou v čase, a jsou tak hlavní příčinou změn trendu 

celkových výdajů. Komparací celkový příjmů a výdajů byl zjištěn proměnlivý vývoj salda 

rozpočtu v jednotlivých letech. Hospodaření obce bylo častěji přebytkové nežli schodkové 

a jednotlivé přebytky dosahovaly i vyšších částek než schodky. Autor došel k závěru, že saldo 

příjmů a výdajů má stejně proměnlivý charakter jako investiční výdaje, avšak s opačným 

průběhem. Investiční výdaje, tak dle názoru autora, mají zásadní vliv na vývoj schodku 

rozpočtu i jeho výši. Celkový přebytek lze chápat jako projev dobrého hospodaření obce.  

Dále byl proveden rozbor možných vlastních i cizích zdrojů pro financování vybrané 

investiční akce. Bylo zjištěno, že běžné příjmy obce, které se opakují v každém roce, nejsou 

na finanční zajištění takto nákladného projektu dostačující. Přebytky hospodaření z minulých 

let byly z větší částí využity na úhradu závazků obce a prodej nepotřebného majetku 

by nepřinesl dostatečně velkou částku. Financování realizace výstavby dotyčné kanalizace 

čistě z vlastních zdrojů proto autor vyloučil. Úvěr od některé komerční banky by obci 

poskytnul dostatek prostředků na finanční zajištění projektu, avšak je spojen s dodatečnými 

náklady v podobě úroku. Čistě úvěrová forma financování dané investiční akce je sice možná, 

nicméně s ohledem na stávající úroveň závazků Libiny (celkem 18,8 mil. Kč v roce 2012) 

a plánu obce přijmout půjčku v hodnotě 33,3 mil. Kč na výstavbu tělocvičny v roce 2013, 

autor toto řešení nedoporučuje. Možnosti financování výstavby kanalizace prodejem stávající 

infrastruktury nebo formou PPP byly rozebrány v podkapitole Alternativní formy finančního 

zajištění. Všechny varianty byly vždy spojeny s negativními dopady na cenu vodného 

a stočného nebo nebyly rentabilní pro případného partnera ze soukromého sektoru. Z analýzy 

dotačních titulů vyplynulo, že obec Libina by na daný projekt mohla získat prostředky 

z Operačního programu Životní prostředí. V ostatních dotačních programech obec nesplňuje 

kritéria pro přiznání dotace. Na základě dříve uvedeného autor došel k závěru, že výstavba 

kanalizace v části Obědném by měla být finančně zajištěna především z dotačních prostředků 

Operačního programu Životní prostředí, z menší části potom z vlastních zdrojů obce, případně 

úvěru. 

Celkové náklady investiční akce činí 25,4 mil. Kč. Ze zmíněného programu je poskytována 

podpora až do výše 90 % celkových způsobilých veřejných výdajů projektu. K dodržení 

principu adicionality se obec musí na financování projektu podílet vlastními prostředky 

alespoň z 10 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Obvykle nejsou výdaje akceptovány 

jako „uznatelné“ v plné výši, proto autor předpokládá, že obdržená dotace pokryje méně 
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než uvedených 90 % celkových nákladů investiční akce. Z tohoto důvodu autor uvádí 

3 varianty finančního zajištění projektu při různých úrovních přiznané dotace. U všech 

možností se obec na financování podílí vlastními zdroji z 10 %, tj. 2,5 mil. Kč. Libina může 

tuto částku uhradit z přebytků hospodaření z minulých let, jak vyplývá z rozboru vlastních 

zdrojů provedeného v této kapitole. První varianta optimisticky předpokládá, že obec obdrží 

dotaci z OPŽP v nejvyšší možné výši, tj. v případě tohoto projektu 22,9 mil. Kč. V tomto 

krajním případě by obec mimo nezbytných 2,5 mil. Kč v dalších letech nic neplatila. Další 

dvě varianty realističtěji předpokládají přiznání dotace v nižší výši, ta by se pak 

na financování celé investiční akce měla podílet ze 75 %, resp. 60 %. Na uhrazení zbývající 

části nákladů by si Libina vzala úvěr na 10 let ve výši 3,8 mil. Kč, resp. 7,6 mil. Kč. 

Při úrokové sazbě 2,5 % by pak obec ročně splácela 440 tis. Kč, resp. 870 tis. Kč, což jsou 

vzhledem k rozpočtovým možnostem Libiny přijatelné částky. Pokud by byla žádost obce 

o dotaci z OPŽP zamítnuta, autor doporučuje odložení realizace projektu a opětovné podání 

žádosti v nadcházejícím programovém období, tj. 2014-2020. 

Hypotézu, že financování vybrané investiční akce je bez dotačních prostředků obtížné 

a spojené s negativními dopady na cenu veřejné služby, majetek obce, případně zadlužení 

obce, autor potvrdil na základě poznatků uvedených v kapitole č. 4. V závěru stejné kapitoly 

autor splnil hlavní cíl diplomové práce navrhnout řešení finančního zajištění výstavby 

kanalizace v obci Libina části Obědném, neboť vypracoval 3 varianty financování 

investičního projektu.  

Diplomovou práci lze využít jako podklad pro rozhodování odpovědných orgánů obce Libina 

o způsobu finančního zajištění realizace nejen výstavby kanalizace v části Obědném, 

ale i dalších investičních projektů, jelikož analýza hospodaření obce v kapitole 3 a rozbor 

možných zdrojů financování v kapitole následující obsahují poznatky univerzální, 

tj. neomezené pouze na jednu konkrétní investiční akci. Diplomová práce se rovněž dotýká 

problematiky vlastnických modelů uplatňovaných při zajištění odvodu a čištění odpadních 

vod, kdy závěry uvedené v podkapitole Alternativní formy finančního zajištění, by mohly být 

přínosem při rozhodování obcí na Šumpersku i v celé České republice o privatizaci jejich 

kanalizací či vodovodů.  
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