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1 ÚVOD 

Veřejná správa je chápána jako správa veřejných záležitostí ve veřejném zájmu. Jejím 

základním úkolem je poskytování veřejných služeb občanům a veřejnosti dle platného 

právního řádu. Celý systém veřejné správy je dále dělen na dva subsystémy, kterými jsou 

státní správa a veřejná samospráva, kterou lze ještě dále rozdělit na územní samosprávu 

a zájmové skupiny. Členění České republiky je zakotveno již v Ústavě, ze které vyplývá, 

že základním územním samosprávným celkem je obec. Obec je veřejnoprávní korporací, která 

má vlastní majetek, hospodaří podle vlastního rozpočtu a realizuje samosprávu veřejných 

záležitostí. Většina obcí se snaží pomocí investičních projektů zpříjemnit život v obci, rozšířit 

škálu a dostupnost poskytovaných služeb pro občany, či vytvořit lákavé podmínky 

pro podnikatele.  

Tématem diplomové práce jsou možnosti financování investiční akce týkající se vybudování 

vodovodu a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Toto téma bylo zvoleno z důvodu zájmu 

o možnosti, které se obcím nabízí při financování tak investičně náročného 

vodohospodářského projektu a také z důvodu jeho širokého uplatnění v praxi. Výhodou 

zvoleného tématu je také jeho aktuálnost, jelikož podmínky o poskytnutí dotací z Evropské 

unie nesplňuje mnoho obcí. Otázkou tedy je, zda tyto obce nemohou využít i jiné varianty 

financování bez využití dotačních titulů z EU. Prostředky z Evropské unie jsou do budoucna 

ohroženy, proto je nutné již dnes vyhledávat i jiné možnosti financování a nespoléhat 

se pouze na finanční prostředky poskytnuté z EU. 

Téma je možné zařadit do politiky životního prostředí, respektive do oblasti vodohospodářské 

politiky. Toto téma spadá do základní úrovně realizace veřejné politiky, tedy do lokální 

veřejné politiky. Hlavním cílem lokální politiky je vytvořit a udržet dobré podmínky života 

obcí, zabezpečit jejich bezporuchové fungování a cílevědomě připravit podmínky pro jejich 

budoucí rozvoj. 

Hlavním cílem diplomové práce je nalézt, jaké možnosti mají obce při financování 

vodohospodářských projektů. Diplomová práce je především orientována na zhodnocení 

velmi využívané formy financování pomocí dotací ze strukturálních fondů Evropské unie, 

u níž jsou vyzdviženy negativa a následně navrženy jiné varianty financování bez využití 

dotací z EU. Možné varianty financování jsou naznačeny na praktické ukázce města Kostelec 
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na Hané, které se rozhodlo pro výstavbu vodovodu a kanalizace s ČOV. Dílčím cílem 

diplomové práce je zhodnotit a přiblížit hospodaření města Kostelec na Hané v letech 2007 – 

2011. 

Hypotézou diplomové práce je, že lze nalézt i jiné vhodné varianty financování 

vodohospodářských projektů bez využití dotačních titulů z Evropské unie. 

Diplomová práce je složena z pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola je teoretická, 

charakterizuje obce jako základní územní samosprávné celky, jejich působnost a orgány. 

V této části jsou také objasněny základní pojmy (rozpočet obce, rozpočtový proces, struktura 

územního rozpočtu, příjmy a výdaje územních rozpočtů, financování), které se týkají 

hospodaření územních samosprávných celků. Třetí, praktická kapitola diplomové práce, 

je věnována finanční analýze obce. V rámci této kapitoly je představeno město Kostelec 

na Hané, jeho samospráva a současnost. Další část kapitoly se zabývá analýzou hospodaření 

města Kostelec na Hané za rok 2007 – 2011. Analýza je provedena s ohledem na druhové 

třídění rozpočtové skladby, proto jsou jednotlivě rozpracovány daňové, nedaňové a kapitálové 

příjmy, přijaté dotace a také běžné a kapitálové výdaje města. V závěru kapitoly je uveden 

návrh rozpočtu pro rok 2012 a také rozpočtový výhled do roku 2015. Čtvrtá kapitola je také 

praktická. V jejím úvodu je představeno vodní hospodářství v České republice spolu 

se základními právními předpisy. Další část je věnována již samotnému vodohospodářskému 

projektu města Kostelec na Hané (zhodnocení současného a budoucího stavu vodovodu 

a kanalizace s čistírnou odpadních vod). Závěr této kapitoly je věnován rozboru jednotlivých 

zdrojů financování investiční akce a navržené variantě financování, která je orientována 

na situaci s využitím dotačních titulů z Evropské unie a na situaci bez využití dotačních titulů 

z EU. 

V diplomové práci je využita metoda komparace, pomocí níž je srovnáván vývoj hospodaření 

města Kostelec na Hané v letech 2007 – 2011. Tato metoda je použita ve třetí kapitole 

diplomové práce, v níž jsou porovnávány jednotlivé roky z pohledu nejvyšších či nejnižších 

příjmů a výdajů města. V této kapitole je dále použita metoda analýzy vývoje hospodaření 

města v pětiletém období 2007 – 2011. Analýza napomáhá rozložení hospodaření města 

na dílčí části, které se stávají předmětem dalšího zkoumání. Cílem analýzy je celkové poznání 

systému hospodaření města Kostelec na Hané. Nedílnou součástí analýzy je syntéza, která 

je taktéž využita ve třetí kapitole finanční analýzy obce. Pomocí syntézy jsou sledovány 

vzájemné souvislosti mezi jednotlivými typy příjmů a výdajů města Kostelec na Hané, 
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což napomáhá především hlouběji poznat jednotlivé složky rozpočtu obce jako celek 

a tím odhalit zákonitosti vývoje celkového hospodaření města. Poslední metodou, která 

je v práci použita, je metoda dedukce, pomocí níž jsou převedeny teoretické závěry do praxe. 

Pomocí posledních dvou uvedených metod jsou v závěru práce vytvořeny konkrétní možnosti 

financování výstavby vodovodu a kanalizace s čistírnou odpadních vod v obci. 

Při zpracování této práce byla použita odborná literatura a legislativa, zejména zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), která byla využita především v teoretické části. 

V praktické části byly použity interní zdroje poskytnuty městským úřadem Kostelec na Hané 

(rozpočty města, rozpočtový výhled), projektová dokumentace k investiční akci vodovod 

a kanalizace s čistírnou odpadních vod a také internetové zdroje. Internetové zdroje byly 

použity z důvodu aktuálních informací týkající se současné legislativy a dotačních programů 

v oblasti vodního hospodářství. 
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2 ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A JEJICH 
HOSPODAŘENÍ 

V dnešní době existují v České republice dva typy územně samosprávných celků. Základní 

jednotkou územní samosprávy jsou obce, které jsou upraveny zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a druhým, vyšším stupněm, jsou kraje, jejichž 

postavení je upraveno zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.  

Vývoj územně samosprávných celků je možno spojovat s vývojem a úlohou státu. V rámci 

státu začaly postupně vznikat menší útvary, a to ať již z pohledu potřeb lidí, kteří spolu chtěli 

blíže komunikovat, nebo pod vlivem kulturních, či jazykových faktorů, případně vlivem 

ekonomických podmínek. Způsoby, jak mohly územně samosprávné celky vznikat, jsou 

dva. Prvním z nich je přirozený vznik, takto vznikaly obce, města či municipality. Druhým 

způsobem je vznik územně samosprávných celků uměle, jako vyšší stupeň územní 

samosprávy na regionální či krajské úrovni. 

V České republice došlo v roce 1990 k přeměně místních a městských národních výborů 

na obecní a městské úřady. Tímto vznikla také tzv. samostatná působnost, která je oddělována 

od přenesené působnosti státní správy. Celé území České republiky je rozděleno na území 

jednotlivých obcí, jejichž počet k 1. lednu 2011 je 6246. 

Reálný vznik krajů v České republice je spojen s datem 1. 1. 2001, kdy na základě ústavního 

zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků bylo na území 

České republiky vymezeno 14 krajů.1 

2.1 Obec 

„Je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který 

je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje 

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.“2 

                                                 
1 PROVAZNÍKOVÁ, Romana.  Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 27 – 28. 
2 KRAFTOVÁ, Ivana. Finanční analýza municipální firmy, s. 15. 
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Obec jako taková může nést označení město, pokud splňuje zákonem stanovená kritéria. 

Městem se dle již výše zmíněného zákona o obcích může stát obec, která má alespoň 3 000 

obyvatel, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření 

vlády.3 Zvláštní kategorií měst jsou statutární města. Jedná se o významná města, která 

upravují své vnitřní poměry statutem a jejichž správa je odlišná od ostatních měst především 

samosprávou městských částí či městských obvodů. Statutárním městem je např. Ostrava, 

Karviná, Brno, Olomouc, Přerov a další. Zvláštností je hlavní město Praha, které je dokonce 

samostatným krajem. 

Obce se od sebe také liší působností, která se dělí na samostatnou a přenesenou. Samostatná 

působnost představuje decentralizaci veřejné správy a přenesená dekoncentraci. Výkon 

přenesené působnosti má různý rozsah, je možno rozlišovat přenesenou působnost 

se základním rozsahem, kterou vykonávají všechny obce a s širším rozsahem přenesené 

působnosti. Širší rozsah přenesené působnosti je dán obcím, které vykonávají státní správu 

v přenesené působnosti i na území druhých obcí, které spadají do jejich správního obvodu. 

Za plnění úkolů v přenesené působnosti náleží obcím příspěvek ze státního rozpočtu a správní 

poplatky a pokuty představují příjmy rozpočtu obce.4 

2.2 Orgány obce 

Samospráva obce či města je upravena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

Orgánem obce je zastupitelstvo obce, které obec samostatně spravuje. Dalšími orgány, které 

se podílejí na řízení obce, jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Pokud 

je obec městem, pak se jeho orgány od orgánů obce nikterak moc neliší. Orgánem města 

je opět zastupitelstvo města, které město samostatně spravuje, dále pak rada města, starosta, 

městský úřad a zvláštní orgány města. 

Nejvyšším voleným orgánem je zastupitelstvo obce, které zastupuje občany obce. Občané 

obce volí přímo zastupitele v komunálních volbách, které se konají jednou za čtyři roky. 

Volby do zastupitelstva obce probíhají podle zásad poměrného systému. Rada obce již není 

volena přímo občany obce, ale volí ji zastupitelstvo z řad svých členů. Dalším orgánem obce, 

který je volen přímo zastupitelstvem z jeho řad, je starosta, který zastupuje obec navenek. 

                                                 
3 § 3 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
4 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 27 – 29. 
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Tímto způsobem je volen také místostarosta. Takto volené orgány obce jsou zastupitelstvem 

nejen zřízeny, ale mohou být také zastupitelstvem odvolány. Ve srovnání zastupitelstva 

s orgány státní politiky lze dospět k závěru, že je velmi podobné poslanecké sněmovně. 

Odlišné postavení pak má obecní či městský úřad, který je tvořen úředníky a tajemníkem, 

jejichž vztah k obci je čistě a klasicky zaměstnanecký na základě uzavřeného pracovního 

poměru. Jejich odlišností od ostatních orgánů je především to, že nejsou voleni a tudíž 

nemohou být ani odvoláni zastupitelstvem obce.5 

2.2.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem města. Počet jeho členů se podle zákona o obcích, 

o který se práce neustále opírá, odvíjí od počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet 

členů zastupitelstva se pohybuje od 5 do 55 členů. Nejnižší počet zastupitelů může mít obec, 

která má méně než 500 obyvatel, naopak nejvyšší počet členů bude mít zastupitelstvo v obci, 

která má více než 150 000 obyvatel. Jak již bylo zmíněno, jsou zastupitelé voleni přímo 

občany. Počet zastupitelů, který má být zvolen, se oznámí nejpozději do 2 dnů od jeho 

stanovení a musí být vždy uveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Zvolený člen 

zastupitelstva poté vykonává veřejnou funkci. 

Pravomocí zastupitelstva je rozhodovat o věcech, které patří do samostatné působnosti obce. 

Mezi činnosti zastupitelstva patří např. schvalování programu rozvoje obce, schvalování 

rozpočtu obce a závěrečného účtu obce, zřizování a rušení příspěvkových organizací, 

organizačních složek obce a právnických osob, vydávání obecně závazných vyhlášek obce, 

rozhodování o vyhlášení místního referenda, volba či odvolání z funkce starosty, 

místostarosty a dalších členů rady obce, zřizuje a ruší obecní policii, zřizuje a ruší výbory 

atd. Zákon o obcích také vymezuje rozhodování zastupitelstva v otázkách majetkoprávních. 

Jednou z povinností zastupitelstva je zasedání, o kterém musí být občané obce předem 

informování a to nejméně 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Informace, které 

se občanům poskytují, jsou o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 

a musejí být uveřejněny na úřední desce obecního úřadu. Zasedání zastupitelstva obce jsou 

veřejná, konají se dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva 

svolává a zpravidla řídí starosta obce. 

                                                 
5 ŠIŠKA, Karel . Hlubocky.eu [online]. 2007 [cit. 2011-07-04]. Co znamenají orgány obce?. Dostupné z WWW: 

<http://www.hlubocky.eu/co-znamenaji-jednotlive-organy-obce/>. 
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Zastupitelstvo obce může také zřizovat výbory, které plní funkci iniciativních a kontrolních 

orgánů. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. 

Zákon o obcích ukládá zřídit nejméně dva výbory, a to: finanční výbor a kontrolní výbor. 

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva a počet celkových členů musí být nejméně 

tříčlenný a vždy lichý. Členem výboru nesmí být starosta, místostarosta, tajemník obecního 

úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. 

V působnosti finančního výboru je provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky obce. Dále také plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

V působnosti kontrolního výboru je kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady 

města, dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem 

na úseku samostatné působnosti a v neposlední řadě plní další kontrolní úkoly, jimiž 

jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Pokud je v obci po posledním sčítání lidu zjištěno alespoň 10 % občanů, kteří se hlásí k jiné 

národnosti než české, zřizuje obec výbor pro národnostní menšiny.6 

2.2.2 Rada obce 

Jedná se o výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti, který je ze své činnosti 

odpovědný zastupitelstvu obce. Možnost rozhodovat v oblasti přenesené působnosti radě 

přísluší v případě, stanoví-li tak zákon. Existují obce, kde se rada obce nevolí a to z toho 

důvodu, že zastupitelstvo takové obce má méně než 15 členů. Její pravomoci poté vykonává 

obvykle starosta obce. 

Rada obce je tvořena starostou, místostarostou a dalšími členy, kteří jsou voleni 

z řad zastupitelů. Počet členů rady je vždy lichý a pohybuje se v rozmezí od 5 – 11 členů, 

přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. 

Stejně jako zastupitelstvo, také rada zasedá ke schůzím dle potřeby. Jednou z odlišností 

od schůzí zastupitelstva je, že zasedání rady jsou neveřejné. Rada obce je schopna se usnášet, 

je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí platného usnesení 

či rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejich členů. 

                                                 
6 § 117 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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K činnosti rady obce patří především příprava návrhu pro jednání zastupitelstva obce 

a zabezpečování plnění jím přijatých usnesení. Dále je jí vyhrazeno např. zabezpečování 

hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádění rozpočtových opatření v rozsahu 

stanoveném zastupitelstvem obce, vydávání nařízení obce, projednává a řeší návrhy, 

připomínky a podněty předložené členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce, zřizuje 

či ruší odbory a oddělení obecního úřadu. Dle potřeby také zřizuje a ruší komise rady obce, 

stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce, 

ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti obce, stanovuje pravidla pro přijímání 

a vyřizování petic a stížností a v neposlední řadě plní také úkoly stanovené zvláštním 

zákonem.7 

Rada obce má možnost zřídit pro svoji potřebu komise. Jedná se o orgány, které mají 

iniciativní a poradní charakter. Jejich činnost je v podstatě stejná jako činnosti výborů, které 

zřizuje zastupitelstvo. Pokud mají komise určitá stanoviska a náměty, předkládají je radě 

obce. 

Komise může být také výkonným orgánem, a to v případě, že jí byl svěřen výkon přenesené 

působnosti podle zákona o obcích. Ze své činnosti je odpovědna radě obce, ve věcech 

přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. 

Jeden z členů komise je předseda, který musí mít zvláštní odbornou způsobilost v oblasti 

komisi svěřené přenesené působnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Tuto způsobilost musí 

prokázat. Na toto prokázání se vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů, které 

upravují takovéto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.8 

2.2.3 Starosta a místostarosta 

Starosta zastupuje obec navenek. Jak již bylo vícekrát zmíněno, je volen spolu 

s místostarostou zastupitelstvem obce. Starosta i místostarosta musí být občanem České 

republiky. Za výkon své funkce odpovídají oba zastupitelstvu obce. 

Jednou z pravomocí starosty je možnost jmenování a odvolání tajemníka. Takovéto jednání 

činí pouze se souhlasem ředitele krajského úřadu. Tajemník je poté odpovědný za plnění 

úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi obce. Mezi jeho činnosti 

                                                 
7 § 99 – 102a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
8 § 122 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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patří zejména zajištění výkonu přenesené působnosti svěřeného úřadu a plnění úkolů 

statutárního orgánu zaměstnavatele vůči pracovníkům úřadu. 

„Starosta: 

a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, 

b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr 

se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník 

obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada 

obce, 

c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti 

v určitých věcech, 

d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, 

e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, 

f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu, 

g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce, 

h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony, 

i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů 

vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.“9 

Zástupcem starosty je místostarosta. Není však dáno, že místostarosta musí být pouze 

jeden, zastupitelstvo může zvolit i více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Ze zvolených 

místostarostů se poté vybere jeden, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, nebo 

v době, kdy starosta nevykonává funkci. Úkolem obou, tedy starosty i místostarosty, 

je podepisování právních předpisů obce. 

2.2.4 Obecní úřad 

Zvláštním orgánem obce je obecní úřad, který tvoří starosta, místostarostové, tajemník obce 

a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost 

obce, nebo samostatnou působnost obce. Mezi činnosti obecního úřadu v samostatné 

působnosti patří plnit úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhat 

výborům a komisím v jejich činnosti a rozhodovat v případech, které jsou stanoveny zákonem 

                                                 
9 § 103 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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o obcích či zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává také přenesenou působnost s výjimkou 

věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce. 

Samostatná působnost znamená, že obec si spravuje své záležitosti samostatně. Pokud 

to nevyžaduje ochrana zákona, tak státní ani krajské orgány do činnosti samostatné působnosti 

obce nezasahují. Pokud však je shledán důvod zásahu, musí se zasáhnout způsobem, který 

je v souladu se zákonem. Do samostatné působnosti můžeme zařadit záležitosti, které jsou 

v zájmu obce a občanů obce, nebo také záležitosti, které jsou obci svěřeny na základě zákonů. 

Přenesená působnost obce je výkon státní správy, která byla orgánům obce svěřena státem. 

V podstatě se jedná o výkon činnosti jménem státu a plnění jeho úkolů. Pro výkon přenesené 

působnosti získávají obce příspěvky ze státního rozpočtu. 

Zákon o obcích také zmiňuje pověřený obecní úřad, který je stanoven zvláštním zákonem. 

Jako pověřený obecní úřad je označován obecní úřad, který vedle přenesené působnosti 

vykonává také v rozsahu jemu svěřenému zvláštními zákony přenesenou působnost 

ve správním obvodu.10 

2.3 Financování obcí 

Financování obcí je stále v popředí zájmu a nepřetržitého diskutování a to nejen ze strany 

představitelů obcí, tedy starostů. Hlavním problémem je nedostatek finančních prostředků 

na celkový rozvoj jednotlivých obcí. Rozvoj obcí je velmi důležitý, jelikož je spjatý 

s celkovým rozvojem státu. Existují faktory, mezi které patří například poloha, míra 

nezaměstnanosti a velikost obce, které nelze ovlivnit. Naopak máme také faktory, které 

ovlivnit lze a které přispívají k rozvoji. Abychom mohli tyto faktory, mezi které například 

patří dopravní dostupnost, kvalita životního prostředí a jiné, ovlivnit, je zapotřebí vybrat 

vhodnou strukturu finančních zdrojů a jejich následné účelné určení. Při výběru systému 

financování obcí musí být brána v úvahu individualita jednotlivých obcí. Jedním 

z nejvýznamnějších zdrojů příjmů jsou pro obce daňové příjmy, které tvoří téměř 

60 %, přičemž většinou platí, že čím menší obec, tím větší je podíl daňových příjmů 

                                                 
10 § 109 – 111 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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na celkových příjmech.11 Finanční prostředky jsou nutností pro správné fungování obcí. 

Bez příjmů by obec nemohla plnit svoji funkci, nemohla by existovat.  

2.3.1 Rozpočet obce 

Finanční systém obce je tvořen z územního rozpočtu a z mimorozpočtových fondů, 

označovaných často jako decentralizované peněžní fondy. Základním rozdílem mezi těmito 

dvěma pojmy je jejich zákonnost. Zatímco sestavování územního rozpočtu je ve všech 

vyspělých zemích ze zákona povinné, vytváření mimorozpočtových fondů je zpravidla 

v kompetenci územní samosprávy. Zřizování mimorozpočtových peněžních fondů 

je v pravomoci zastupitelstva, které může zřizovat jak účelové, tak také neúčelové fondy. 

Častěji se setkáváme se zřízením prvně jmenovaných, tedy účelových fondů, které sledují 

přímou vazbu na financování určitých potřeb. Výhodou mimorozpočtových fondů oproti 

územním rozpočtům je, že naspořené finanční prostředky nepropadají na konci rozpočtového 

období a lze je převést do následujícího roku. U většiny měst se můžeme setkat s fondem 

rezerv a rozvoje, který představuje specifický fond umožňující vytváření finančních 

prostředků na financování investic, financování neplánovaných potřeb, popřípadě 

je umožněno použít tyto prostředky na financování schodku obecního rozpočtu.12 

Územní rozpočet je možno charakterizovat jako „decentralizovaný peněžní fond, který 

se tvoří, rozděluje a používá primárně na principu nenávratnosti, nedobrovolnosti 

a neekvivalence.“13 Rozpočty územních samosprávných celků jsou součástí soustavy 

veřejných rozpočtů v ČR. Tyto veřejné rozpočty mají příznivý vliv na rozvoj území 

ČR, přičemž každý výdaj z veřejného rozpočtu je realizován v určitém území a ovlivňuje tedy 

příslušnou úroveň rozvoje území. Rozpočtem územně samosprávných celků mohou 

být rozpočty obcí, případně rozpočty dobrovolných svazků obcí a od roku 2000 k těmto 

rozpočtům přibyly ještě rozpočty krajů.14 

Rozpočet obce je vlastním prostředkem obce, prostřednictvím kterého je obec schopna plnit 

svou základní činnost. Rozpočet obce je označován jako decentralizovaný peněžní fond, který 

                                                 
11 ŠPELDA, Marek. Financování obcí a rozpočtové určení daní [online]. [s.l.], 2009. 198 s. Dizertační práce. 

Univerzita Pardubice. Dostupné z WWW: 

<http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/35031/1/SpeldaM_Financovani%20obci_LT_2009.pdf>. 
12 PROVAZNÍKOVÁ, ROMANA. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 75. 
13 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 200. 
14 TOMÁNEK, P., a kolektiv. Financování územních samosprávných celků v ČR, s. 6. 
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soustřeďuje příjmy. V rozpočtu nalezneme nejen příjmy, které obci náleží a jsou 

ji přerozděleny z rozpočtové soustavy, ale jsou zde zahrnuty také příjmy, které získá obec 

vlastní činností. Tyto příjmy se rozdělují a používají na financování veřejných a smíšených 

statků prostřednictvím veřejného sektoru územní samosprávy, nebo prostřednictvím 

soukromého sektoru. Důvodem, proč jsou příjmy pro obec důležité, je, že jsou základním 

zdrojem krytí veřejných výdajů. Obecní rozpočet má stejné charakteristické rysy jako ostatní 

veřejné rozpočty. Mezi tyto typické rysy se řadí nenávratnost, neekvivalentnost 

a nedobrovolnost způsobu financování. Nenávratné příjmy jsou příjmy, které náleží 

do rozpočtu obce natrvalo. Mezi takovéto příjmy lze zařadit např. daně, poplatky apod. 

Neekvivalentnost znamená, že za příjem, který je například v podobě daně zaplacen a náleží 

do rozpočtu obce, neexistuje nárok na adekvátní protihodnotu. Posledním rysem 

je nedobrovolnost, což se projevuje především u daní, jelikož jejich placení je nařízeno 

zákonem. 

Rozpočet může být chápán také jako plán příjmů a výdajů, nebo jako bilance. Lze ho chápat 

také jako „nástroj zabezpečení a financování obecní politiky, nástroj, který dává do souladu 

plánované příjmy a výdaje obce. Rozpočet je však toková veličina a na příslušném příjmovém 

a výdajovém účtu nikdy není stav rozpočtovaných příjmů a výdajů, jelikož v rozpočtovém 

období se z došlých příjmů plynule uhrazují výdaje. Během rozpočtového období tudíž běžně 

dochází k časovému nesouladu mezi vývojem příjmů a vývojem výdajů příslušného územního 

rozpočtu.“15 Rozpočtové období je v České republice shodné s kalendářním rokem, což však 

nemusí být pravidlem ve všech zemích, např. Velká Británie má fiskální rok, který 

je ohraničen daty 1. dubna – 31. března následujícího roku. Dle zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se v České republice zpracovávají roční 

rozpočty samosprávných územních celků na základě rozpočtového výhledu, což však 

neznamená, že musí být rozpočet striktně vázán na údaje uvedené v rozpočtovém výhledu. 

Rozpočtový výhled je rozpočtovou prognózou, která slouží pro střednědobé finanční 

plánování, což umožňuje obcím uvažovat o jejich finančních zdrojích a potřebách v delším 

časovém horizontu. Rozpočtový výhled se sestavuje alespoň ve čtyřech základních 

ukazatelích, kterými jsou celkové příjmy, celkové výdaje, celkové pohledávky a celkové 

závazky, přičemž zákon nezakazuje zpracování mnohem podrobnější.16 

                                                 
15 TOMÁNEK, P., a kolektiv. Financování územních samosprávných celků v ČR, s. 6. 
16 PROVAZNÍKOVÁ, ROMANA. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 73 – 75. 
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Na základě výše uvedeného lze říci, že rozpočet je decentralizovaným peněžním fondem, 

bilancí příjmů a výdajů, finančním plánem, nástrojem realizace koncepce municipální politiky 

na úrovni územní samosprávy, nástrojem řízení a ekonomickým vztahem, který souvisí 

se shromažďováním a rozdělováním peněžních prostředků. 

2.3.2 Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces je souhrn činností vykonávaných orgány obce. Jejich úkolem je sestavit 

návrh rozpočtu, jeho následné projednání, schválení, realizace a následná či průběžná kontrola 

plnění rozpočtu. Sestavování rozpočtu se řídí zásadami úplnosti, jednotnosti, reálnosti, 

každoročního sestavování a schvalování a zveřejňování. První zásada, zásada úplnosti 

znamená, že se v rozpočtu musí projevit všechny finanční operace obce. Zásada jednotnosti 

spočívá v tom, že příjmy a výdaje prochází jedním rozpočtem, znamená to, že existuje jeden 

rozpočet dané obce. Tato zásada přispívá také k lepší kontrole a ke zlepšení průhlednosti 

rozpočtu. Další zásadou je zásada reálnosti, která má za cíl zamezit záměrnému zkreslování 

očekávaných skutečností v dílčích kapitolách rozpočtu. Zásada každoročního sestavování 

a schvalování rozpočtu má odstranit neosvědčený princip víceletých rozpočtů. Již z názvu 

zásady vyplývá, že se rozpočet sestavuje každoročně a jak už bylo zmíněno výše, v některých 

zemích se rozpočtové období nekryje s kalendářním rokem a to v důsledku déletrvajících 

tradic souvisejících s požadavkem přizpůsobit hospodaření se státními finančními prostředky 

výrobnímu cyklu v zemědělství. Poslední zásada, zásada zveřejnění, má zabránit tajnému 

hospodaření a předcházet tak možnému bankrotu.17 

I přes to, že rozpočet je sestavován na jeden kalendářní rok, tak celý rozpočtový proces může 

trvat i déle. Zpravidla se jedná o dobu 1,5 až 2 roky. Mezi jednotlivé fáze rozpočtového 

procesu patří: 

• „analýza minulosti a stanovení priorit pro rozpočtové období; 

• sestavení návrhu rozpočtu; 

• projednání a schválení; 

• kontrola plnění rozpočtu; 

• přehled o skutečném plnění rozpočtu – závěrečný účet; 

• následná kontrola; 

                                                 
17 POSPÍŠIL, Richard. Finance a bankovnictví, s. 122. 
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• aktualizace programu rozvoje a rozpočtového výhledu.“18 

K celému procesu je zapotřebí, aby ti, kteří se na něm podílejí, měli velmi rozsáhlé teoretické 

znalosti v této oblasti. Jako jeden z prvních, výkonných orgánů obce, se na rozpočtovém 

procesu podílí finanční odbor. Jeho úkolem je sestavení návrhu rozpočtu a tvorba podkladů 

pro sestavení rozpočtu. Jako podklad pro zpracování návrhu rozpočtu slouží rozpočtový 

výhled, který musí být vypracován velmi podrobně. Vypracování pouze v základních údajích 

je nedostačující. V tomto prvním kroku se navazuje na údaje z rozpisu platného státního 

rozpočtu nebo rozpočtového provizoria. Při sestavování rozpočtu můžeme pozorovat také 

vztahy rozpočtu obce na jiné rozpočty, např. krajů, svazků obcí atd. Na celkovém návrhu 

se v konečné fázi podílí i jednotlivé požadavky vedoucích odborů a zastupitelů, popřípadě 

požadavky organizací, které řídí. Aby byl návrh rozpočtu co nejpřesnější a co nejlépe 

zpracovaný, doporučuje se vycházet z analýzy hospodaření nejméně dva roky zpět. Také 

odbory by měly svoji navrhovanou část rozpočtu rozdělit na příjmy, běžné a kapitálové 

výdaje, pokud se ještě určí pro jednotlivé odbory závazné limity na provozní výdaje. 

Dopomůže to ke zkrácení první fáze rozpočtového procesu a výkonné orgány tak dostanou 

větší prostor na samotné projednání rozpočtu. 

Projednání probíhá dle místních podmínek výkonnými orgány, kterými jsou finanční výbor 

a rada obce. Pokud představitelé těchto orgánů spatří nějaké nesrovnalosti, či mají k návrhu 

rozpočtu nějaké připomínky, vysloví je a finanční odbor je zapracuje do návrhu rozpočtu. 

Další částí rozpočtového procesu je schvalování rozpočtu. Tato část je ve výhradní pravomoci 

zastupitelstva obce. Schválený rozpočet může být vyrovnaný, přebytkový či schodkový, 

přičemž schodek musí být pokryt finančními prostředky a to buď z minulých let, nebo 

smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí, nebo výnosem 

z prodeje majetku či komunálních dluhopisů územního samosprávného celku. Jak již bylo 

výše zmíněno, rozpočet se musí držet předepsaných pravidel, tudíž musí být mimo jiné 

pravdivý, reálný a úplný. 

V neposlední řadě škály činností je kontrola plnění rozpočtu a její následné vyhodnocení, 

které probíhá během roku. Tuto fázi mají na starost výkonné orgány, které stanoví přehled 

o skutečném plnění a vypracují závěrečný účet. Jejich schválení pak náleží voleným orgánům. 

Pokud se jedná o územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, tak tito jsou 
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povinni nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Přezkum celkového 

hospodaření provádí krajský úřad anebo auditor či auditorská společnost, s tím, že pokud 

se jedná o druhou a třetí možnost, musí se podat oznámení krajskému úřadu, že přezkoumání 

se zadalo někomu jinému. Výsledkem přezkoumání je zpráva o přezkoumání hospodaření 

obce, která je velmi důležitou součástí projednání závěrečného účtu. Součástí zprávy by měla 

být analýza faktorů, které ovlivnily plnění příjmů a výdajů rozpočtu a návrh opatření, které 

by přispěly k jejich omezení. 

Posledním krokem je závěrečný účet, který by měl být stručný, přehledný, vypovídající 

a jednotlivé kroky by měly být logicky řazeny za sebou. V některých případech mohou 

být důležité části analyzovány ve větší podrobnosti. Aby se docílilo co největší přehlednosti 

a vypovídací schopnosti, ať už pro zastupitele obce či občany obce, je vhodné, aby závěrečný 

účet obsahoval tabulky, komentáře a grafické znázornění. Tento krok pak uzavírá 

zastupitelstvo, které se vyjádří k celoročnímu hospodaření. Jeho vyjádření může 

mít dvě podoby, jimi jsou „bez výhrad“ a s „výhradami“ a to v tom případě, pokud byly 

zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření. Vyjádření musí proběhnout nejpozději 

do 30. června. K vyjádření se mohou vyslovit také občané, jelikož je povinností jej vhodným 

způsobem zveřejnit a to nejméně 15 dnů před projednáním. 

Během rozpočtového roku může docházet k různým nesrovnalostem mezi rozpočtem 

a skutečností. Tyto nesrovnalosti jsou způsobeny organizačními změnami, změnami zákonů, 

nebo objektivně se opakujícími skutečnostmi, které nebyly při sestavování rozpočtu známy. 

Existují způsoby, kterými je nutno hradit rozpočtovou potřebu. Mezi způsoby patří změny 

rozpočtu, které schválí zastupitelstvo, využití prostředků z mimorozpočtových zdrojů 

a realizace rozpočtového opatření.19 

2.4 Struktura územního rozpočtu 

Ve většině zemí se můžeme setkat s rozpočtem, který je dělen na běžný a kapitálový rozpočet. 

Toto rozdělení napomáhá přesnější analýze, na co jsou vynakládány daňové i nedaňové 

příjmy. Umožňuje také analyzovat nutnost využívání návratných příjmů na financování 

investic a únosnou výši dluhové služby. 
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V běžném rozpočtu jsou zaznamenávány běžné příjmy a běžné výdaje. Slovo běžné nám říká, 

že se jedná o příjem či výdaj, který se každoročně opakuje a vztahuje se k danému 

rozpočtovému roku. Pomocí běžných příjmů jsou financovány neinvestiční tzv. provozní 

potřeby prostřednictvím běžných (neinvestičních) výdajů. Mezi běžné příjmy můžeme zařadit 

daňové (např. svěřené daně), nedaňové (např. uživatelské poplatky za služby) a přijaté 

transfery (např. běžné dotace ze státního rozpočtu). Za běžné výdaje jsou považovány 

např. všeobecné veřejné služby, bydlení, komunální služby aj.20 Běžný rozpočet 

by měl být stanoven jako vyrovnaný, popřípadě přebytkový. Pokud nastane, že rozpočet 

je vyrovnaný, znamená to, že běžné příjmy jsou rovny běžným výdajům. Pokud však nastane 

situace, kdy běžné příjmy převýší běžné výdaje, jedná se o druhou situaci a to takovou, 

že rozpočet se stává rozpočtem přebytkovým. Nežádoucí situace nastane, jestliže běžné 

výdaje převýší běžné příjmy, tato situace znamená, že je rozpočet schodkový a je nutné 

analyzovat příčiny, které vedly ke schodkovosti. Tento jev může být způsoben např. špatným 

hospodařením daného článku územní samosprávy. Nejpříznivější pro územní samosprávy 

je rozpočet dlouhodobě přebytkový, jelikož to pro obce znamená záruku splácení 

využívaných návratných příjmů na financování investic v budoucnu. 

U kapitálového rozpočtu platí stejná pravidla jako u rozpočtu běžného. Pokud tedy nastane, 

že kapitálové výdaje se rovnají kapitálovým příjmům, je rozpočet vyrovnaný. Stejně tak, jako 

běžný rozpočet, může být i kapitálový rozpočet deficitní či přebytkový. 

V případě, že územní samospráva využívá oddělené hospodaření, tedy, že hospodaří v rámci 

běžného a kapitálového rozpočtu, může převádět přebytek běžného rozpočtu do kapitálového 

rozpočtu a naopak schodek běžného rozpočtu může být krytý převodem z kapitálového 

rozpočtu. Pokud však nejsou v kapitálovém rozpočtu dostatečné peněžní prostředky, které 

by umožnily krytí deficitu u běžného účtu, musí územní samosprávy přistoupit ke kroku, 

kdy prodávají majetek, aby získaly potřebné finanční prostředky, nebo k nákladnějšímu 

řešení, kterým je využití úvěru nebo k emisím dluhopisů. Tyto příjmy jsou součástí 

kapitálového rozpočtu a běžný rozpočet je vyrovnán prostřednictvím vtahu ke kapitálovému 

rozpočtu.21 

 

 

                                                 
20 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 67 – 68. 
21 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 203 – 205. 
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2.4.1 Příjmy územních rozpočtů 

„Příjmy se dělí na dvě základní podskupiny, a to vlastní příjmy, jak běžné, tak kapitálové, 

a přijaté dotace. Jde o jejich začlenění do čtyř tříd: 

• Třída 1. Daňové příjmy 

• Třída 2. Nedaňové příjmy 

• Třída 3. Kapitálové příjmy 

• Třída 4. Přijaté dotace.“22 

Toto třídění vychází z druhového třídění, které představuje základní systém třídění 

v rozpočtové skladbě. Největší podíl v rozpočtu obcí tvoří vlastní příjmy, z nichž největší 

položkou jsou daňové příjmy, jelikož daně tvoří rozhodující příjem rozpočtu obcí. Nedaňové 

příjmy mají pro obec taktéž velký význam. Jsou za ně považovány takové příjmy, u nichž 

může územní samospráva svým rozhodnutím, nebo svými aktivitami ovlivnit strukturu i výši. 

Avšak nejen první dvě zmíněné třídy mají vliv na rozpočet obcí.23 Jeho nezastupitelnou 

součástí jsou také kapitálové příjmy a dotace, které rozpočet navyšují a napomáhají 

tak financování potřeb v oblasti zabezpečování jednotlivých veřejných statků. Kapitálové 

příjmy jsou v režii samotné obce, která je získá např. prodejem dlouhodobého majetku, 

naopak dotace jsou poskytnutým příjmem a to nejčastěji ze státního rozpočtu. 

a) Daňové příjmy 

Právní úpravu daňových příjmů lze nalézt v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon 

o rozpočtovém určení daní). Tento zákon upravuje určení daně z přidané hodnoty, daně 

z příjmů a daně z nemovitosti. Ostatní daňové příjmy obcí, které nejsou uvedeny v tomto 

zákoně, jsou upraveny zvláštními zákony. V zákoně je také uveden postup správce daně 

při převádění veškerých daňových příjmů do rozpočtů obcí. Daňový příjem převádí správce 

daně nejméně jedenkrát měsíčně, a to v tom případě, pokud je částka určená k převodu 

vyšší než 500 Kč.24 

                                                 
22 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 229. 
23 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 235 – 236. 
24 BUSINESSINFO[online]. 2011 [cit. 2011-08-01]. Daňové příjmy rozpočtů krajů a obcí dle zákona o 

rozpočtovém určení daní. Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/mfcr-dan-

vynosy-obci-zakon-urceni-dani/1000465/61215/>. 
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Daňové příjmy představují běžné, nenávratné a opakující se příjmy, které tvoří podstatnou 

část příjmů veřejných rozpočtů. Přesněji řečeno, daňové příjmy tvořily v roce 2010 

42,4 % veškerých příjmů obcí.25 V praxi rozeznáváme několik forem daňových příjmů obcí. 

Jedná se o příjmy lokální, nazývané také jako obecní, formu sdílených daní, svěřených daní 

nebo daní vybíraných vedle ústředních daní.  

Každé nakládání se státními finančními prostředky podléhá kontrole. Přímou kontrolu 

lze však uplatňovat pouze u lokálních daní, o kterých obec samostatně rozhoduje. Rozhodnutí, 

která mohou obce učinit, se týkají daňové základny, sazeb a osvobození od daně. Často 

se také setkáváme s tím, že je obec zodpovědná za výběr a správu těchto daní. Kritéria, která 

musí splňovat lokální daň, by měla být v souladu se záměry celkové politiky státu, které 

se týkají alokace, redistribuce a stabilizace příjmů. Lokální daň by v případě zdaňování 

jednotlivce, měla zohledňovat jeho schopnost platit a její výběr by neměl být finančně 

náročný a to jak pro samotného poplatníka, tak také pro obec. Existuje zde jedno nepsané 

pravidlo, které říká, že by obce měly preferovat spíše systém menšího počtu daní, které budou 

výnosnější před systémem mnoha méně výnosných daní. 

V České republice existuje také redukovanější forma lokální daně, která se nazývá svěřená 

daň. Tato daň je vybírána celostátně a plyne do rozpočtů obcí. Je taktéž upravena zákonem 

a výběr i správa daně je obvykle prováděna centrálně. U těchto daní mají obce omezené 

pravomoci, které se týkají především daňového základu (úlevy a osvobození od daně) a sazby 

daní. Obce je v některých případech mohou ovlivnit pouze z části, nebo se setkáváme 

i s tím, že je nemohou ovlivnit vůbec. Typickým příkladem svěřené daně je daň z nemovitosti 

a část daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.  

Dalším typem daňových příjmů obcí jsou sdílené daně. O těch hovoříme v tom případě, 

když obce i stát mají společnou daňovou základnu. Potom mají daňové příjmy obcí formu 

přirážek ke státním daním nebo formu již zmíněných sdílených daní. Jak již tedy bylo 

uvedeno, u tohoto typu daní mají stát i územní samosprávy stejnou daňovou základnu, 

konstrukce daně je stanovena celostátně na základě příslušných daňových zákonů a obec 

nemá možnost ji ovlivnit. Podíl obcí na celostátně vybíraných daních je předem určen 

na základě zákona. Přidělování daní pak může probíhat dvěma způsoby26, jedná 

                                                 
25 HÁNOVÁ, Irena. Zlínský kraj.cz [online]. 2011 [cit. 2011-08-03]. Daňové příjmy rozpočtů obcí. Dostupné z 

WWW: <http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=162185&docType=ART>. 
26 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 79 – 81. 
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se o „derivační typ, kdy se stanovené procento z celkového získaného objemu stanovené daně 

rozdělí nižším úrovním podle výnosu této daně v daném území a nederivační 

typ, kdy se stanovené procento z celkového získaného příjmu stanovené daně rozdělí podle 

počtu obyvatelstva, resp. jiného kritéria. První typ přerozdělení respektuje původ daně 

a daňový výnos se vrací do území, ve kterém vznikl. Nederivační typ rozdělení tuto zásadu 

nerespektuje a preferuje jiná hlediska.“27 U nás je využíván druhý, tedy nederivační 

typ přerozdělování výnosů. Jako kritérium pro rozdělení se od roku 2008 používá kombinace 

kritérií počtu obyvatel, velikostní koeficient a rozloha obce. Tento systém je využíván také 

např. v Německu, Rakousku či Belgii. 

Mezi daňové příjmy se v České republice řadí také správní a místní poplatky, jejichž příjem 

je těsně svázán s územím obce. Úhrada těchto poplatků je spojena s prováděním určité veřejné 

služby a jsou příjmem dané obce. Co se týče objemu na celkových daňových příjmech, 

nepatří správní ani místní poplatky mezi významnější zdroje příjmů obcí. Výběr správních 

poplatků je vymezen zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který obsahuje 

Sazebník správních poplatků, podle kterého se určí výše jednotlivých správních poplatků. 

Zákon upravuje např. způsob vyměření poplatků, následky nezaplacení poplatků, splatnost 

poplatků, možnost osvobození fyzické či právnické osoby od poplatku apod. Obce správní 

poplatky vybírají povinně a to v případě, že vykonávají vlastní či přenesenou územní 

samosprávu, při které se poplatek předepisuje. Tento druh poplatků je spjat s provedením 

správních úkonů, jako např. výpis z matrik, vydání cestovního pasu, vydání nového 

občanského průkazu, ověření výstupů z databáze CzechPOINT, povolení stavby apod. 

a povolení charakteru regulace např. provozování vybraných živností. 

Zákon, který obce zmocňuje k výběru místních poplatků, je zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, přičemž bližší úpravu výběru místních poplatků si upravují obce samy obecně 

závaznou vyhláškou. Obce si také samy stanoví, zda ten či onen poplatek uplatní nebo naopak 

neuplatní. O výši a případných výjimkách rozhodují v souladu se zákonem. Tento druh 

daňových příjmů má povahu obecních daní, což znamená, že poplatníkům nevzniká jejich 

zaplacením nárok na poskytnutí protislužby. Podíl místních poplatků na celkových daňových 

příjmech obce je poměrně malý a jejich výnos by měly obce použít na poskytování lokálních 

veřejných statků. Jako příklad místních poplatků mohou být uvedeny např. poplatek 
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ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek ze vstupného, poplatek za užívání 

veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity, atd.  

b) Nedaňové příjmy 

Odlišnost těchto příjmů, od ostatních uvedených příjmů, je spatřována v možnosti jejich 

ovlivnění územními samosprávnými celky. Tradičními nedaňovými příjmy, jejichž význam 

neustále roste, jsou příjmy z vlastního podnikání. Dalšími nedaňovými příjmy jsou příjmy 

z vlastní správní činnosti, pokuty, uživatelské poplatky, příjmy z mimorozpočtových fondů, 

ze sbírek, z darů a příjmy ze sdružování finančních prostředků. V posledních letech 

je zaznamenán růst především příjmů z vlastního podnikání. 

Tyto hlavní skupiny nedaňových příjmů jsou dále tvořeny jednotlivými typy příjmů. 

Například do skupiny příjmů z vlastního podnikání mohou být zařazeny zisky 

z municipálních a regionálních podniků, zde závisí především na jejich počtu a velikosti, 

ale také na konstrukci poplatku, který si účtují. Většinou však tyto podniky hospodaří 

na neziskovém principu, proto je jejich zisk spíše výjimečnou záležitostí. Další typ příjmů 

z vlastního podnikání jsou podíly na zisku podniků s majetkovým vkladem obcí a příjmy 

z prodeje nebo pronájmu majetku. U příjmů z prodeje či pronájmu obecního majetku je jejich 

výše závislá na tom, jaký majetek obec vlastní a v jaké kvalitě. S těmito příjmy je spojován 

poměrně nový druh spolupráce veřejného a soukromého sektoru, nazýván také jako Public 

Privat Partnership. Toto partnerství může zpravidla znamenat, že obec poskytne půdu 

a infrastrukturu a naopak soukromý sektor uhradí stavební náklady a správu. Příjem, který 

poté náleží obci, je příjem z nájemného. V neposlední řadě jsou mezi nedaňové příjmy 

zařazeny příjmy z obchodování s cennými papíry, které nebývají příliš významným příjmem 

rozpočtu obcí. 

Velmi důležitým příjmem pro obce jsou uživatelské poplatky, které jsou založeny na zásadě 

prospěchu a užitku ze spotřeby statku. Využívají se především u smíšených veřejných statků. 

Jejich užití je vhodné především tam, kde je plátce současně příjemcem služby. Jedním 

z předpokladů uživatelských poplatků je využití u těch statků či služeb, kde je možnost 

měření spotřeby uživatelem a možnost vyloučit uživatele ze spotřeby. Jedním z problémů 

však jsou vysoké transakční náklady, které mohou efekt z uživatelských poplatků snížit 

a učinit jejich zavedení neefektivní, zejména při elastické poptávce po statku. Tyto poplatky 

jsou lidmi známé především pod názvem vodné, což představuje poplatek za dodávku pitné 

vody, stočné neboli poplatek za čištění odpadních vod a další jako jsou svoz a likvidace 
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komunálního odpadu, za sportovní, kulturní či rekreační služby, za hřbitovní služby apod. 

Využití těchto poplatků je vhodné především tam, kde je plátce současně i příjemcem služby, 

a u nichž nedochází k problému přerozdělování.  Podíl, který zaujímají uživatelské poplatky 

v celkových příjmech, se zpravidla mezi jednotlivými zeměmi liší, obecně však lze říci, 

že nepřesahuje 10 %.28 

c) Nenávratné peněžní transfery 

Dotace představují nenávratné finanční prostředky, které jsou poskytovány vyšší úrovní 

správy místním správám a to za účelem stimulace poskytování vybraných statků. Je možné 

zaznamenat, že výdaje územních samospráv rostou rychleji než daňové příjmy. Proto 

je potřeba zabezpečit rovnováhu územních rozpočtů prostřednictvím dotací. Existují 

tři zásadní příčiny existence dotací, mezi které patří: 

• „existence tržního selhání – tzv. efektu přelévání, resp. externality, 

• existence nerovnováhy způsobené rozdíly mezi zdanitelnými kapacitami a potřebou 

výdajů – dotace k dosažení tzv. horizontální spravedlnosti, 

• obava ze zvyšování sazby místní daně – korekce tzv. vertikální nerovnováhy.“29 

Stejně jako u daňových příjmů se u dotací rozlišují formy. V praxi jsou rozeznávány 

dvě základní skupiny dotací, kterými jsou účelové a neúčelové dotace. Rozdíl mezi těmito 

dotacemi je ve vymezení použití poskytnutých finančních prostředků. Zatímco účelové dotace 

jsou poskytovány na konkrétní služby či statky, tedy na předem stanovený účel, tak neúčelové 

dotace mohou obce využít na financování statků a služeb, které si sami určí. Zde tedy záleží 

na samotném uvážení obcí. Oba typy dotací je možno využít na financování jak běžných 

tak kapitálových výdajů. Tyto dvě základní skupiny se dále dělí na podskupiny.  

Neúčelové dotace se dále člení na paušální a výkonové dotace, které, jak z názvu vyplývá, 

jsou závislé na výkonu. Paušální dotace je fixní částka, u které není přímo určeno její použití, 

proto se mohou využít na financování jakýchkoliv statků či služeb. Výkonová dotace 

se vztahuje k příjmům z místních daní. Tento systém funguje tak, že čím vyšší je příjem 

z místních daní, tím větší finanční příspěvek může daná obec očekávat ze státního rozpočtu. 

Výkonová dotace je ale poněkud složitější, jelikož se ještě dále dělí na dvě různé formy. Jsou 

jimi dotace s uzavřeným koncem, kde je poskytnutá částka omezena stanoveným limitem 

a dotace s otevřeným koncem, kde není částka nijak limitována. 

                                                 
28 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 94 – 97. 
29 HALÁSEK, RUTTEOVÁ. Rozhodování ve veřejném sektoru, s. 181. 
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Účelové dotace se taktéž dále dělí a to na dotace se spoluúčastí a dotace bez spoluúčasti. První 

zmíněná dotace má formu určitého procentního podílu na celkové vynaložené částce, a stejně 

jako výše zmíněná dotace dle výkonu, se i tato dotace dále člení na dotaci s otevřeným 

a uzavřeným koncem. Její systém poskytování je analogický jako u předchozí dotace. Jedním 

z kritérií dotace se spoluúčastí je spoluúčast obce, kterou vyjadřuje určité procento podílu 

na financování předem určených statků či služeb. Naopak dotace bez spoluúčasti představuje 

pevnou (fixní) částku, která je poskytnuta vládou na předem určené statky či služby.30 Dotace 

bez spoluúčasti jsou poskytovány především na financování aktivit, které jsou prioritní 

pro ústřední vládu, ale méně prioritní pro územní samosprávu, nebo také na financování 

externalit. 

Dotace mohou být rozděleny také z jiného pohledu na dotace nárokové a nenárokové. Rozdíl 

mezi nimi spočívá ve způsobu, jakým je obce získávají. Má-li obec automatický nárok 

na dotaci a dostává ji pravidelně, aniž by o ni musela žádat, jedná se o nárokové dotace. 

Naopak, pokud o dotaci obec žádat musí a současně musí také splnit určitá kritéria, nevzniká 

obci na dotaci automatický nárok, a tudíž se jedná o dotaci nenárokovou. Dotace nejsou 

poskytovány obcím pouze ze státního rozpočtu, ale existují i případy, kdy dotace k obcím 

putují ze státních mimorozpočtových fondů, od krajů a v neposlední řadě se jedná o dotace 

poskytnuté Evropskou unií, které jsou vypláceny ze strukturálních fondů. Tyto dotace bývají 

zpravidla přísně účelové. 

V České republice představují dotace, respektive všechny přijaté transfery, jednu třetinu 

obecních příjmů. Tudíž lze říci, že se jedná o dosti využívané finanční prostředky, které však 

mají také svou negativní stránku, kterou je možno spatřovat zejména u účelových dotací. 

U těchto dotací je předem určen statek, na který se finanční prostředky používají, což má vliv 

na omezení autonomie obce. U neúčelových dotací je za negativní stránku považován sklon 

k neefektivním výdajům a zkreslení skutečných nákladů na služby. Většina zemí má tendenci 

spíše využívat neúčelové dotace a to z toho důvodu, že více respektují prvky decentralizace 

a demokratizace. Proto je nutné systém transferů a dotací konstruovat tak, aby vyhovoval 

cílům celého systému decentralizace. Lze nalézt země, kde převažují účelové dotace, je tomu 

tak např. v Belgii, Kypru (týká se venkovských obcí), v Irsku, Lotyšsku, Maďarsku apod. 

                                                 
30 HALÁSEK, D., RUTTEOVÁ, L. Rozhodování ve veřejném sektoru, s. 184 – 185. 



26 
 

V České republice jsou využívány účelové dotace, které jsou poskytovány nejvíce na podporu 

financování sociálních a kulturních služeb, vzdělávacích aktivit, dopravy a údržby silnic.31 

d) Úvěry a půjčky 

Každá obec se může dostat do situace, kdy ve svém rozpočtu nemá dostatečné množství 

nenávratných finančních prostředků na krytí potřeb, nemá ani vhodné finanční prostředky 

v účelových mimorozpočtových fondech. Tyto nenávratné peněžní prostředky lze za určitých 

podmínek nahradit návratnými zdroji, které musí obec vrátit svým věřitelům. Problémem však 

je spojitost návratných příjmů s úrokovým zatížením, které může významně zatěžovat 

budoucí hospodaření obce.32  

Mezi návratné příjmy jsou zařazeny úvěry a půjčky a to jak od domácích, tak také 

zahraničních peněžních ústavů, emise komunálních obligací a návratná finanční výpomoc 

a půjčky ze státních fondů.33 

Návratné příjmy jsou významným zdrojem příjmů územní samosprávy a to zejména 

v situacích, kdy se jedná o financování dlouhodobých investic. Pouze zřídka nastává situace, 

kdy je kapitálový rozvoj obce financován pouze z běžných příjmů či dotací, z čehož vychází 

také teorie veřejných financí, jejímž předpokladem je, že běžné výdaje by měly 

být financovány z běžných příjmů a kapitálové výdaje by měly být naopak financovány 

kapitálovými příjmy. Nejčastěji si peněžní prostředky obce půjčují na finančním trhu. Pokud 

však jde o lokalitu, která potřebuje v relativně krátkém čase obnovu a výstavbu nových 

investic, infrastruktury, kde je místní populace či příjmová základna poměrně malá, může 

těmto obcím půjčit také vyšší úroveň vlády. Obce mají možnost přijímat úvěry v české, 

ale také zahraniční měně, mohou si půjčovat od jakéhokoliv finančního ústavu, za jakýmkoli 

účelem a za jakýchkoli podmínek, úrokových sazeb a časových lhůt. 

Při úvaze půjčit si peněžní prostředky od některé z finančních institucí, musí obce brát v potaz 

dobu splatnosti úvěrů. Může se jednat o úvěr krátkodobý, střednědobý či dlouhodobý. Dále 

by se měly obce zajímat o podmínky splácení dluhové služby a způsob stanovení úrokové 

sazby. Pokud obec potřebuje finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů k překlenutí 

časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu, využije především krátkodobý úvěr. Další 

dva úvěry, střednědobý a dlouhodobý, by měla obec spíše využívat při financování investic 

                                                 
31 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 147 – 155. 
32 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 306. 
33 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 185. 
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a kapitálových výdajů. Samotné splácení úvěru probíhá ve dvou rovinách, z běžného rozpočtu 

je většinou hrazen úrok a z kapitálového rozpočtu splátka dluhu. Jednou z podmínek 

pro poskytnutí úvěru obcím je ručení, přičemž obce většinou ručí budoucími rozpočtovými 

příjmy nebo majetkem.34 

2.4.2 Výdaje územních rozpočtů 

Trendem, který lze vypozorovat i v České republice, je proces decentralizace veřejné správy 

a převádění výdajových kompetencí na zabezpečování veřejných statků a služeb na jednotlivé 

stupně územní samosprávy. Rozsah výdajů ovlivňují především dva komponenty, kterými 

jsou rozpočtové omezení ze strany příjmů a rozsah odpovědnosti i pravomocí obecní úrovně 

za zabezpečení veřejných statků a služeb.  

Existují faktory, které snižují samostatnost obcí při rozhodování o výdajích. Mezi tyto faktory 

patří to, že územní samosprávy jsou ovlivňovány mnoha národními smlouvami a také 

různými smlouvami odborových svazů, které ovlivňují výdaje. Dalším faktorem je fakt, 

že obec si nemůže dovolit stanovit mzdy a platy nižší, než jsou mzdy a platy uvedené 

v tarifech odsouhlasených na národní úrovni. Další problém je spatřován v povinnosti 

poskytovat určité statky a služby ze zákona, obce musí rovněž zabezpečit poskytování školní 

docházky. Jakmile je dosažen určitý standard služby, předpokládá se, že bude takovýto 

standard zachován i v budoucnu. Podstatný vliv na strukturu, úroveň a na změnu výdajů mají 

také demografické faktory a celková ekonomická situace, která se nejvíce odráží na výdajích 

místních vlád. 

Odborné literatury uvádí několik hledisek členění výdajů. Mezi nejužívanější hlediska patří 

ekonomické hledisko, které člení výdaje na běžné a kapitálové. Dále existuje členění podle 

rozpočtové skladby, nazýváno také jako druhové třídění, které je závazné a funkční, dalšími 

hledisky jsou hlediska podle infrastruktury, podle funkcí veřejných financí a podle 

rozpočtového plánování. Za základní hledisko je považováno hledisko rozpočtové skladby, 

které se věnuje podrobnějšímu členění běžných a kapitálových výdajů. 

a) Běžné výdaje 

Běžné výdaje se dále člení na neinvestiční nákupy, do kterých patří např. povinné pojistné 

placené zaměstnavatelem, nákup zboží a služeb, tyto výdaje představují opětované výdaje 

                                                 
34 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 101 – 103. 
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za zboží a služby neinvestiční povahy a náklady, které souvisejí s pracovní silou. Dále jsou 

to neinvestiční transfery, jako např. neinvestiční transfery do zahraničí, vlastním fondům 

apod. Poslední, třetí skupinou běžných výdajů jsou neinvestiční půjčky, jejichž členění 

je totožné jako členění neinvestičních transferů a jedná se o návratné poskytované prostředky 

jiným subjektům na neinvestiční účely. 

b) Kapitálové výdaje 

Druhou skupinou jsou kapitálové výdaje, které se taktéž člení a to na investiční výdaje, 

investiční transfery a investiční půjčky. Za investiční výdaj je považován investiční nákup, 

či nákup akcií a majetkových podílů, investiční transfery a investiční půjčky jsou dále členěny 

ve stejném duchu jako neinvestiční transfery. Za neinvestiční transfery jsou považovány 

neopětované výdaje charakteru dotací a příspěvků na investiční účely poskytovaných mimo 

rozpočtovou jednotku. 

Rozdíly mezi výdaji jsou také v tom, zda je jejich financování v rámci samostatné 

či přenesené působnosti. Do odpovědnosti obce za výdaje v samostatné působnosti patří 

školství. Jedná se především o provoz a údržbu budov mateřských a základních škol. Dále 

je to sociální péče, prostřednictvím které mohou některé obce zřizovat ústavy pro mládež, 

domovy důchodců aj. Mezi další výdaje, které vyplývají obci ze samostatné působnosti, patří 

zdravotnické služby, kultura a rekreace, veřejná bezpečnost a obecní policie, sanitární služby, 

pouliční osvětlení, hřbitovy a parky, vodovody a kanalizace, územní plánování, obecní byty 

a místní komunikace a městská doprava. U přenesené působnosti se na nákladech obce 

částečně podílí také ústřední vláda, jelikož na obce zákonem převádí některé funkce státní 

správy, o nichž však nadále rozhoduje.35 

2.4.3 Financování 

Financování je zařazeno dle druhového třídění rozpočtové skladby do třídy 8, která obsahuje 

stavové údaje. Její součástí jsou položky, jež vyjadřují změnu stavu finančních prostředků 

na bankovních účtech. Účelem této třídy je vyjádřit, jakým způsobem jsou příjmové 

a výdajové operace financovány. 

Třída 8 – financování má přímou návaznost na zajištění salda územního rozpočtu, které 

se zjistí jako rozdíl příjmů a výdajů. Tento rozdíl musí být vybilancován financováním. Pokud 

                                                 
35 PROVAZNÍKOVÁ, Romana.  Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 209 – 218. 
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jsou vyšší výdaje než příjmy, vznikne rozpočtový schodek. V tomto případě musí 

mít financování kladné znaménko, což vyjadřuje pokles stavu hotovosti, nebo přírůstek 

termínovaných závazků. V případě, že vznikne rozpočtový přebytek (příjmy jsou vyšší 

než výdaje), má financování znaménko záporné, což znamená splácení závazků, 

či poskytování půjček a finanční investování.36 

Prostřednictvím této druhové třídy se financování rozděluje na financování z tuzemska, které 

zahrnuje financování rezidentními bankami, domácnostmi, podniky a jinými organizacemi 

a jinými domácími rozpočty. Financování z tuzemska je dále rozděleno dle doby splatnosti 

na krátkodobé financování (doba splatnosti do jednoho roku) a dlouhodobé financování (doba 

splatnosti nad jeden rok). Další podskupinou této třídy je financování ze zahraničí, ve kterém 

je zahrnuto financování nerezidentními bankami, podniky a jinými organizacemi, 

mezinárodními institucemi a cizími vládami. Stejně jako předchozí skupina i tato je dále 

dělena dle doby splatnosti na financování krátkodobé a dlouhodobé. Poslední součástí třídy 

8 – financování jsou opravné položky k peněžním operacím. Jedná se o opravné položky 

k peněžním operacím, operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů 

a výdajů vládního sektoru a nerealizované kurzové rozdíly.37 

  

                                                 
36 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 118. 
37 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR: druhové třídění rozpočtové skladby [online]. 2012 [cit. 2012-01-05].  Třída 8 
- financování. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11430.html>. 
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3 FINANČNÍ ANALÝZA OBCE 

Třetí kapitola diplomové práce je věnována popisu města Kostelec na Hané, které je mimo 

jiné součástí mikroregionu Střední Haná, což dodává městu odlišnost od jiných měst České 

republiky a to zejména v lidových tradicích a kultuře, které se ve městech patřících do oblasti 

Hané stále dodržují. Tento region měl vliv taktéž na vznik hanáckého nářečí, kterým mluví 

lidé i dnes. Ani město Kostelec na Hané není v tomto výjimkou, tudíž i zde se nachází lidé, 

kteří stále mluví hanáčtinou. 

Tato kapitola je zaměřena především na historii města, samosprávu města, péči o seniory 

a školství ve městě a dále se práce také věnuje kulturnímu a sportovnímu vyžití ve městě. 

V další části této kapitoly je zachycen vývoj hospodaření města Kostelec na Hané, v rámci 

kterého je provedena analýza hospodaření zaměřena na období pěti let, jedná se o roky 2007 – 

2011. 

3.1 Město Kostelec na Hané 

Kostelec na Hané patří k nejstarším obývaným místům v okrese Prostějov a je součástí 

Olomouckého kraje. V okrese Prostějov jsou evidovány 2 obce s rozšířenou působností 

a 97 obcí. Tento stav je datován ke dni 23. 12. 2011.38 Kostelec na Hané se nachází 

v nadmořské výšce 241 m. n. m. zhruba 7 kilometrů od okresního města Prostějov. Území 

města se rozkládá na březích říčky Romže, ze severu je město chráněno dominantou rovinaté 

Hané, Velkým Kosířem, jehož součástí je světově proslulá geologická lokalita v devonských 

vápencích u Čelechovic. Celé území Velkého Kosíře bylo roku 1990, díky řadě vzácných 

druhů rostlin, které se zde nachází, vyhlášeno za chráněné.39 

První písemná historická zmínka o Kostelci na Hané byla nalezena až v listině z roku 1347. 

Kostelec na Hané dříve býval pouze obcí, městem se stal od 1. 7. 1970. V dřívějších dobách 

se obec jmenovala Kostelec nad říčkou Romží blíže Prostějova, poté Kostelec u Prostějova 

a od roku 1912 nese dnešní název Kostelec na Hané. Jméno města je odvozeno od latinského 

                                                 
38MINISTERSTVO VNITRA ČR [online]. 2012 [cit. 2012-01-05].  Adresy v České republice. Dostupné z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/adresa/okresy/prost.html>.  
39IDNES.CZ: Cestování [online]. 2007 [cit. 2012-01-05].  Velký Kosíř je vyhaslá sopka, učí chybně školáky. 
Dostupné z WWW: < http://cestovani.idnes.cz/velky-kosir-je-vyhasla-sopka-uci-chybne-skolaky-f5a-
/igcechy.aspx?c=A070111_120405_igcechy_tom>.  



31 
 

slova castellum, což znamená zděný nebo dřevěný opevněný kostelík. Z toho je pak odvozen 

název Kostelec. 

Kostelec na Hané není vnitřně členěn do jednotlivých částí. V obci je ke dni 23. prosince 

2011 evidováno 40 ulic a 885 adres, přičemž všechny jsou evidovány pod stejným 

PSČ.40 Jeho celková rozloha činí 1386 ha a převážná část půdy je využívána jako orná půda. 

K 20. 2. 2012 žije v obci 2904 obyvatel. Průměrný věk obyvatelstva je 39 let. 

3.1.1 Samospráva města 

Město Kostelec na Hané je městem, které vykonává administrativně organizační činnost 

v oblasti samostatné i přenesené působnosti. Mezi orgány samosprávy města patří 

zastupitelstvo města, rada města, starosta, místostarosta, výbory a komise. 

Nejvyšším orgánem samosprávy města je zastupitelstvo města, které je složeno z 15 členů 

zvolených na aktuální volební období. Volby do zastupitelstva města proběhly v říjnu roku 

2010. Těchto voleb se zúčastnila zhruba polovina občanů města, přesněji řečeno, volební 

účast byla 47,82 %. Pro lepší přehlednost výsledků voleb do zastupitelstva města je uveden 

graf 3.1, který uvádí zastoupení zastupitelů z pohledu jednotlivých politických stran. 

Graf 3.1: Výsledky hlasování ve volbách do ZM Kostelec na Hané pro rok 2010 – 2014 

 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní zpracování. 

                                                 
40 MINISTERSTVO VNITRA ČR [online]. 2012 [cit. 2012-01-05].  Adresy v České republice. Dostupné z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/adresa/m/koste/index.html>. 
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Z grafu je patrné, že členové zastupitelstva jsou zástupci nejrůznějších politických stran. 

Největší počet zastupitelů tvoří zástupci strany ČSSD, dále jsou v zastupitelstvu členové, kteří 

jsou zástupci stran Sdružení nezávislých kandidátů Lepší Kostelec, TOP 09, ODS, KDU – 

ČSL a KSČM. Jak již bylo výše zmíněno, celková účast ve volbách do zastupitelstva města 

byla 47,82 %. Pokud by toto procento mělo být vyjádřeno čísly, tak se voleb účastnilo 1128 

voličů z celkového počtu 2359 oprávněných voličů.41  

Jako své iniciativní a kontrolní orgány si zastupitelstvo města Kostelec na Hané zřídilo 

finanční a kontrolní výbor. Jedním z úkolů finančního výboru je provádět kontrolu 

hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Úloha kontrolního výboru spočívá 

v kontrole plnění usnesení zastupitelstva města a rady města a kontrole dodržování právních 

předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti. Mimo 

uvedenou činnost provádí oba výbory také úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo města. 

Zastupitelstvo města Kostelec na Hané zřídilo obecně závaznou vyhláškou městskou policii, 

která je zřízena za účelem zabezpečení veřejného pořádku na území města. Hlavním cílem 

zřízení městské policie je zajišťovat ochranu životů, zdraví, majetku občanů a přiblížit 

policejní služby občanům. Z důvodu zlepšení činnosti městské policie je město rozděleno 

na 3 okrsky. K jednotlivým okrskům je přidělen konkrétní strážník, který má za tento okrsek 

osobní odpovědnost. Strážníci komunikují v rámci okrsku s občany, institucemi 

a organizacemi a společně s nimi řeší dané problémy. 

Výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti je rada města Kostelec na Hané. 

Počet členů rady, zvolených pro aktuální volební období, je pět. Stejně jako u členů 

zastupitelstva i zde jsou zvoleni zástupci nejrůznějších politických stran. Dva z pěti členů jsou 

zástupci strany Sdružení nezávislých kandidátů Lepší Kostelec, další dva členi jsou zástupci 

ČSSD a jeden člen rady města je zástupce politické strany ODS. Rada města Kostelec 

na Hané si na svém jednání zřídila komisi stavební a rozvoje města a bytovou komisi jako 

své poradní orgány. 

Městský úřad Kostelec na Hané provádí správu svých záležitostí samostatně, jedná se tady 

o samostatnou působnost. V rámci samostatné působnosti město zajišťuje hospodářský, 

sociální a kulturní rozvoj, dále pak ochranu a tvorbu životního prostředí, s výjimkou těch 

                                                 
41 WWW.VOLBY.CZ: Zastupitelstva obcí 2010 [online]. 2010 [cit. 2012-02-15].  Výsledky voleb. Dostupné z 
WWW:<http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=2&xnumnuts=7103&xobec=589632
&xobecnaz=Kostelec+na+Han%E9&xstat=0&xvyber=0>. 
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činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy. 

Městský úřad v Kostelci na Hané vykonává též přenesenou působnost státní správy 

a to na úseku stavebním a úseku územního řízení ve věcech matričních. Při výkonu 

samosprávné i přenesené působnosti se musí řídit mnoha právními předpisy. Městský úřad 

tvoří starosta, místostarosta, tajemník a ostatní zaměstnanci zařazeni do městského úřadu. 

3.1.2 Současnost města 

Město Kostelec na Hané zřizuje na svém území tři příspěvkové organizace, jimiž jsou 

základní a mateřská škola Kostelec na Hané, domov pro seniory Kostelec na Hané a služby 

města Kostelec na Hané. 

Velmi významnou příspěvkovou organizací města je základní a mateřská škola Kostelec 

na Hané, která je určena nejen pro děti bydlící přímo v Kostelci na Hané, ale slouží také 

dětem z blízkého okolí. V blízkosti centra města jsou umístěny tři budovy, které slouží 

k účelům preprimárního, primárního a nižšího sekundárního vzdělávání. V roce 1997 byla 

otevřena nová budova, kam byl přestěhován celý druhý stupeň základní školy. Součástí nové 

budovy je sportovní hala, venkovní sportovní areál, městská knihovna a školní jídelna.  

Péče o seniory je ve městě zabezpečena prostřednictvím domova pro seniory, jehož posláním 

je vytvoření bezpečného a důvěryhodného prostředí pro důstojné prožití stáří. Tato 

příspěvková organizace je určena pro starší obyvatele (nad 65 let věku včetně), kteří se díky 

nemoci, zdravotního stavu, postižení a jiných závažných příčin dostali do nepříznivé sociální 

situace. Domov pro seniory je situován v blízkosti centra města, v budově o celkové 

ubytovací kapacitě 58 obyvatel v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. 

Třetí příspěvková organizace, služby města Kostelec na Hané, byla zřízena v roce 2002. 

Hlavním předmětem činnosti této organizace je správa bytových a nebytových prostor města, 

správa a údržba místních komunikací a služby, které jsou potřebné pro zajištění čistoty města, 

dále také vodní hospodářství a veřejná zeleň. 

Město Kostelec na Hané v současné době nabízí širokou škálu kulturního a sportovního 

vyžití. V rámci podpory kultury a sportu vznikly ve městě nejrůznější spolky a oddíly, které 

se věnují právě této oblasti. 

V rámci zachování hanácké kultury byl ve městě, v roce 1982, založen hanácký folklórní 

soubor Kosíř, který se zaměřuje na zpracování lidových zvyků. Se svým vystoupením 
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se soubor účastní již několik let mezinárodních folklórních festivalů, různých soutěží a hodů. 

Se svým repertoárem vystupuje též na plesích, jarmarcích a svatbách. Celkový dojem 

z nejrůznějších vystoupení tohoto souboru je dokreslen hanáckým krojem, ve kterém účastníci 

vystupují. Hanácký kroj patří rovněž k tradicím této oblasti, jelikož ho dříve nosívali lidé 

po celé Hané.  

Město je také velice bohaté co do počtu sportovních oddílů. V současné době na území města 

fungují oddíly kopané, házené, lukostřelby a klub kuší SAVANA.42  

3.2 Analýza hospodaření města Kostelec na Hané 

Město Kostelec na Hané hospodaří na základě svého územního rozpočtu, který je sestavován 

pravidelně na každý rok. V práci jsou analyzovány jednotlivé rozpočty města od roku 2007 

do roku 2011. Při sestavování jednotlivých rozpočtů se musí město řídit předem danými 

pravidly. Nejdůležitější právní úpravou je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů.  

Při sestavování jednotlivých rozpočtů se město musí řídit také platnou rozpočtovou skladbou, 

která je závazná pro všechny územní samosprávné celky na území České republiky. 

Rozpočtová skladba upravuje podrobné členění příjmů a výdajů, přičemž jednotná pravidla 

napomáhají především k zajištění komplexního pohledu na finanční hospodaření. Rozpočtová 

skladba je upravena vyhláškou ministerstva financí České republiky č. 323/2002 

Sb., o rozpočtové skladbě, která byla v roce 2010 novelizována. Díky těmto pravidlům 

je umožněna komparace České republiky s jinými zeměmi, jelikož tato rozpočtová skladba 

vyhovuje požadavkům mezinárodního srovnávání. 

Hospodaření města Kostelec na Hané, v období let 2007 – 2011, je analyzováno v následující 

tabulce 3.1, v níž je znázorněno, jak se jednotlivé položky příjmů a výdajů pohybovaly 

ve sledovaných letech. V tabulce je mimo celkovou hodnotu jednotlivých položek příjmů 

a výdajů uvedeno také tempo jejich růstu a vzniklé saldo. 

 

                                                 
42 MĚSTO KOSTELEC NA HANÉ [online]. 2009 [cit. 2012-02-15].  Kultura a sport. Dostupné z WWW: 

<http://www.kostelecnh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=107>. 

 



35 
 

Tab. 3.1: Hospodaření města Kostelec na Hané v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč)43 

Položka 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tř. 1 - daňové příjmy 23 779 26 008 21 747 23 606 24 148 

Tř. 2 - nedaňové příjmy 4 760 4 339 4 810 5 055 5 084 

Tř. 3 - kapitálové příjmy 1 017 221 154 231 0 

Tř. 4 - přijaté dotace 6 921 12 533 24 105 6 582 16 959 

PŘÍJMY CELKEM 36 477 43 101 50 816 35 474 46 191 

TEMPO RŮSTU PŘÍJMŮ (v %) - 18 18 - 30 30 

Tř. 5 - běžné výdaje 24 949 27 165 28 698 26 469 26 987 

Tř. 6 - kapitálové výdaje 6 483 15 797 33 709 3 674 1 598 

VÝDAJE CELKEM 31 432 42 962 62 407 30 143 28 585 

TEMPO RŮSTU VÝDAJŮ (v %) - 37 45 - 52 - 5 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 5 045 139 - 11 591 5 331 17 606 

Tř. 8 – financování - 5 045 - 139 11 591 - 5331 - 17 606 

Zdroj: www.mfcr.cz, interní dokumenty města Kostelec na Hané, vlastní zpracování, 2012. 

Jak příjmy, tak výdaje měly v průběhu let rostoucí i klesající tendenci. Celkové příjmy města 

se pohybovaly v rozmezí od 35 do 50 mil. Kč. Rozdíly v jednotlivých letech jsou způsobeny 

nejrůznějšími vlivy jako např. změnou sazby daně z příjmu fyzických osob, změnou výše 

místních poplatků aj. Hodnota celkových výdajů se pohybovala v rozmezí 

od 28 do 62 mil. Kč. Jednotlivé položky příjmů a výdajů, jejich výše a důvody růstu 

či poklesu jsou podrobněji rozebrány v následující části této kapitoly 

Ve většině sledovaného období měly příjmy města rostoucí charakter, výjimkou byl rok 2010, 

kdy příjmy poklesly oproti roku 2009 o 15 342 tis. Kč a dostaly se tak na konečnou částku 

                                                 
43 Údaje, týkající se let 2007 – 2010, jsou čerpány z internetových stránek Ministerstva financí ČR, konkrétněji 

z aplikací ARISweb a ÚFIS. Údaje z roku 2011 jsou zpracovány na základě interních dokumentů města Kostelec 

na Hané a vycházejí ze schváleného rozpočtu pro tento rok, jelikož k datu 1. 3. 2012 nebyl ještě zpracován 

skutečný rozpočet za rok 2011. 
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ve výši 35 474 tis. Kč. Z tabulky je patrné, že tato změna byla zapříčiněna především 

poklesem položky přijatých dotací. Tímto se rok 2010 stal rokem, kdy město hospodařilo 

s nejnižšími příjmy. Jejich pokles, oproti předcházejícímu roku, činil 30 %. S nejvyššími 

příjmy město hospodařilo v roce 2009, kdy se do celkové částky promítly zejména přijaté 

dotace, které se oproti předcházejícímu roku zvýšily o 11 572 tis. Kč. Tato změna způsobila, 

že se hodnota celkových příjmů zvýšila na 50 816 tis. Kč. Příčinou tohoto nárůstu byla 

především realizace velkých investičních akcí města. Co se týká tempa růstu příjmů, 

tak nejvyšší nárůst příjmů oproti předchozímu roku byl zaznamenán v roce 2011, 

kdy se celkové příjmy města zvýšily o 30 %. 

Hodnota výdajů uvedených v Tab. 3.1 v prvních třech letech rostla. Obrat nastal až v roce 

2010, kdy je zaznamenán první a také nejvýraznější pokles celkového objemu výdajů, který 

se snížil o více než polovinu oproti předešlému roku. Celkový pokles výdajů v tomto roce 

činil 52 % a jejich souhrnná výše byla 30 143 tis. Kč. Snížení výdajů bylo zapříčiněno 

především úbytkem hodnoty kapitálových výdajů. I přesto, že pokles byl opravdu razantní, 

nestaly se tyto výdaje nejnižšími výdaji ve sledovaném období. Nejnižší výdaje byly dosaženy 

v roce 2011 a jejich suma byla 28 585 tis. Kč. Rok 2009 byl stejně jako u příjmů, rokem, 

kdy výdaje dosáhly nejvyššího objemu, který se pohyboval v částce 62 407 tis. Kč. Tento 

rok byl také rokem, kdy měly výdaje nejvyšší tempo růstu a to 45 % oproti roku 2008. 

Pro lepší přehlednost údajů uvedených v předchozí tabulce, je znázorněn graf 3.2, který 

graficky představuje vývoj hospodaření města Kostelec na Hané v jednotlivých letech. 

Graf 3.2: Vývoj hospodaření města Kostelec na Hané v letech 2007 – 2011 

 
Zdroj: www.mfcr.cz, rozpočet města Kostelec na Hané pro rok 2011, vlastní zpracování. 
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Graf lépe zachycuje vývoj příjmů a výdajů města. Lze z něj vypozorovat, že ve většině 

případů jsou příjmy města vyšší než výdaje, tedy až na výjimku v roce 2009. Proto lze říci, 

že se financování města pohybuje především v kladných hodnotách. Hodnota deficitu, kterého 

město dosáhlo v roce 2009, byla 11,5 mil. Kč. 

3.3 Analýza příjmů rozpočtu města 

Pro všechny obce, ať už velké, či malé, jsou příjmy velmi důležitou položkou v rozpočtu. 

Proto se většina měst a obcí snaží, aby své příjmy co možná nejvíce každoročně navyšovaly. 

Jak již bylo zmíněno, do celkových příjmů rozpočtu města se promítají čtyři druhové třídy 

příjmů, jejichž podíl na celkových příjmech se v jednotlivých třídách velmi liší. Procentní 

podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech města Kostelec na Hané jsou 

uvedeny v příloze č. 1.  

Největší část z celkových příjmů města tvořily daňové příjmy, jejichž podíl na celkových 

příjmech byl v průměru 57 %. V prvních třech sledovaných letech měly daňové příjmy 

klesající tendenci, což se změnilo v roce 2010, kdy je poprvé zaznamenán jejich nárůst. 

Druhou nejvyšší položkou v objemu příjmů města byly přijaté dotace, jejichž procentní podíl 

na celkových příjmech města se pohyboval od 19 % do 47 %. Nedaňové a kapitálové příjmy 

neměly na celkovém objemu příjmů takový podíl, v průměru se nedaňové příjmy podílely 

na celkových příjmech 11 % a kapitálové příjmy se průměrně promítaly do celkového objemu 

příjmů pouhým 1 %. 

3.3.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy patří mezi nejvýznamnější zdroje rozpočtu obcí a do značné míry ovlivňují 

jejich finanční stabilitu. Tyto příjmy v sobě zahrnují příjmy z daní svěřených a sdílených 

a dále také příjmy z místních a správních poplatků. 

Pro lepší přehlednost je uvedena tabulka 3.2, ve které je zobrazena analýza daňových příjmů 

v letech 2007 – 2011. Daňové příjmy uvedené v tabulce jsou analyzovány ve čtyřech 

skupinách, a to výnosy z daní, místní poplatky, správní poplatky a majetkové daně. 
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Tab. 3.2: Daňové příjmy města Kostelec na Hané v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Výnosy z daní 20 447 22 520 17 909 19 465 19 475 

Místní poplatky 1 486 1 628 1 872 1 967 1 639 

Správní poplatky 475 445 266 93 74 

Majetkové daně 1 371 1 415 1 700 2 081 2 960 

CELKEM 23 779 26 008 21 747 23 606 24 148 

Podíl na celkových příjmech (v %) 65 60 42,7 66,3 52 

Zdroj: vlastní zpracování dle rozpočtů města Kostelec na Hané. 

Největší podíl na celkových daňových příjmech měly výnosy z daní, které tvoří daň z příjmů 

fyzických osob, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Daň z příjmů 

fyzických osob se ve sledovaném pětiletém období pohybovala v rozmezí od 4 828 

tis. Kč do 6 683 tis. Kč, přičemž nejnižší hodnoty dosáhla v roce 2009 a nejvyšší v roce 2008. 

Od roku 2008 činí sazba této daně 15 % ze základu daně. Další částí výnosu z daní 

je daň z příjmů právnických osob, jejichž hodnoty se pohybovaly od 4 577 tis. Kč (rok 2009) 

do 6 806 tis. Kč (rok 2008). Sazba této daně se za analyzované období neustále měnila. 

V roce 2008 se tato sazba změnila z původních 24 % na 21 %, v roce 2009 se sazba opět 

snížila o jedno procento na 20 % a od roku 2010 je sazba z daně z příjmů právnických osob 

ustálená na 19 %. Poslední daní je daň z přidané hodnoty, jejichž část se pohybovala 

v rozmezí od 7 953 tis. Kč do 9 220 tis. Kč. Nejnižší hodnoty daň dosáhla v roce 2007 

a naopak nejvyšší v roce 2011. Stejně jako dvě předchozí daně, se sazba daně z přidané 

hodnoty v jednotlivých letech měnila. Poměrný podíl těchto daní, který náleží obcím, určuje 

platné rozpočtové určení daní pro Českou republiku. 

Mezi místní poplatky, které tvoří další část příjmů rozpočtu města, jsou řazeny, např. poplatek 

za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek ze vstupného, poplatek za užívání 

veřejného prostranství a další. Celkový úhrn místních poplatků se pohyboval v průměru 

v hodnotě 1 718 tis. Kč. Nejvýznamnějším zdrojem příjmu v oblasti místních poplatků 

byl ve všech sledovaných letech poplatek za likvidaci komunálního odpadu, jehož výše 

dosahovala v průměru 74 % z celkových místních poplatků. V roce 2007 – 2010 byla sazba 
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poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů pro fyzickou osobu stanovena na 450 Kč. Od roku 2011 

je poplatek zvýšen o 50 Kč na celkovou sumu 500 Kč. 

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní 

řízení. Jako jediné, z daňových příjmů rozpočtu města, měly v průběhu let klesající tendenci 

a jejich výše v průměru činila 270 tis. Kč 

Posledním daňovým příjmem, který je uveden v tabulce, je daň z nemovitosti. Jedná 

se o svěřenou daň, což znamená, že je svěřena plně do rozpočtu města. Daň z nemovitosti 

měla v průběhu sledovaných let rostoucí tendenci, přičemž její výše se pohybovala v rozmezí 

od 1 371 tis. Kč do 2 960 tis. Kč a patří k druhému nejvyššímu typu daňových příjmů města. 

Hodnota majetkových daní v rozpočtu města každoročně roste. Nárůst této položky příjmů 

v roce 2010 souvisí mimo jiné s novelizací zákona o dani z nemovitosti, kterou došlo 

k ukončení osvobození od platby daně pro majitele novostaveb a k dvojnásobnému zvýšení 

základní sazby daně z nemovitosti. Novinkou pro obce byl také rok 2009, který přinesl 

možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficienty. Této možnosti využilo 

i zastupitelstvo města Kostelec na Hané, které dne 23. 6. 2010 vydalo obecně závaznou 

vyhlášku, kterou byl stanoven nový místní koeficient ve výši 2. 

Daňové příjmy patří bezesporu mezi nejdůležitější finanční zdroje města Kostelec na Hané. 

Kromě roku 2009, tvořily tyto příjmy více než polovinu z celkových příjmů města. Pro lepší 

přehlednost je uveden graf 3.3, který zobrazuje, jak se daňové příjmy podílely na celkových 

příjmech města Kostelec na Hané v letech 2007 – 2011. 

Graf 3.3: Podíl daňových příjmů na celkových příjmech města (v tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle rozpočtů města Kostelec na Hané. 
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Daňové příjmy dosáhly nejvyššího podílu v roce 2010, kdy jeho výše činila 66,3 %. Takto 

vysoký podíl byl způsoben především výrazným snížením celkových příjmů města. Rok 2009 

byl z hlediska daňových příjmů nejhorší. Nejen, že byla částka daňových příjmů ve výši 

21 747 tis. Kč nejnižší, ale také podíl na celkových příjmech byl nižší než v ostatních letech.  

Tato situace byla způsobena především velkým nárůstem celkových příjmů města. Možnou 

příčinou však může být též finanční krize ve světě, která vyústila v ekonomickou recesi 

v roce 2009.  

3.3.2 Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy nepatří mezi významné peněžní zdroje rozpočtů města a jejich poměr 

na celkových příjmech se v průběhu let spíše snižuje. Mezi nedaňové příjmy se řadí příjmy 

z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, přijaté sankční platby 

a vratky transferů, příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 

a přijaté splátky půjček. Výhoda nedaňových příjmů je spatřována především 

v tom, že je města mohou plně ovlivňovat. 

Výše nedaňových příjmů v rozpočtech města Kostelec na Hané se v průběhu sledovaných 

let pohybovala v rozmezí od 4 339 tis. Kč do 5 084 tis. Kč. Objemově největší položku těchto 

příjmů tvoří příjmy z poskytování služeb a výrobků, které jsou součástí příjmů z vlastní 

činnosti. Druhou nejvýznamnější položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z prodeje 

nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy. Do tohoto typu příjmů jsou zařazeny 

především přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, přijaté neinvestiční dary a příjmy 

z prodeje krátkodobého majetku.  

Mezi nejvýznamnější nedaňové příjmy města Kostelec na Hané patří příjmy z vlastní činnosti 

a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, jejichž podíl na celkových nedaňových 

příjmech činil v průměru 91 %. Do tohoto typu příjmů se řadí především příjmy 

z poskytování služeb a výrobků, jako např. kultura, knihovna, rozhlas aj. Dále se na těchto 

příjmech účastní příjmy ze vstupného (např. z festivalu), příjmy, které plynou městu 

ze sportovního areálu, příjmy z pronájmu haly a venkovního hřiště, ale také příjmy 

za hrobová místa, odvody odpisů příspěvkových organizací a příjmy z úroků. 

Pro lepší představu, jak se jednotlivé složky nedaňových příjmů pohybovaly ve sledovaných 

letech, jsou data z rozpočtů města Kostelec na Hané za roky 2007 – 2011 zpracována 

do následující tabulky 3.3. 
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Tab. 3.3: Nedaňové příjmy města Kostelec na Hané v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy z vlastní činnosti a odvody 

přebytků organizací s přímým 

vztahem 4 493 3 906 4 421 4 566 4 656 

Přijaté sankční platby a vratky 

transferů 35 9 50 55 90 

Příjmy z prodeje nekapitálového 

majetku a ostatní nedaňové příjmy 191 362 249 351 264 

Přijaté splátky půjček   41 62 90 83 74 

CELKEM 4 760 4 339 4 810 5 055 5 084 

Podíl na celkových příjmech (v %) 13 10 9 14 11 

Zdroj: www.mfcr.cz, rozpočet města Kostelec na Hané, vlastní zpracování. 

V Tab. 3.3 není zobrazen pouze hodnotový vývoj nedaňových příjmů v letech 2007 – 2011, 

ale je v ní uveden také jejich podíl na celkových příjmech města. Nedaňové příjmy měly 

v jednotlivých letech velmi podobnou úroveň. Nejvyšší podíl byl dosažen v roce 2010, 

kdy se nedaňové příjmy na celkových příjmech podílely 14 %. Pro lepší představu, 

jak se podíl nedaňových příjmů pohyboval v jednotlivých letech, je uveden graf 3.4. 

Graf 3.4: Podíl nedaňových příjmů na celkových příjmech města (v tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle rozpočtů města Kostelec na Hané. 
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Podíl, který měly nedaňové příjmy na celkových příjmech, se v průměru pohyboval mezi 

11 %. Oproti předcházející analýze daňových příjmů je to velmi nízké procento. Nejnižší 

hranice, která činila 9 %, byla dosažena v roce 2009 a to především z důvodu nárůstu 

celkových příjmů. 

3.3.3 Kapitálové příjmy 

 Kapitálové příjmy mohou být rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvoří příjmy 

z prodeje investičního majetku a ostatní investiční příjmy a druhou příjmy z prodeje akcií 

a majetkových podílů. Kapitálové příjmy nepatří mezi příjmy, které by se pravidelně 

každoročně opakovaly, spíše se jedná o příjmy nahodilé, které městu plynou při prodeji 

majetku. Tento typ příjmů je velmi vhodný pro financování investičních akcí především 

z důvodu, aby městu neklesala hodnota majetku. Podrobná analýza kapitálových příjmů 

je uvedena v následující tabulce 3.4. 

Analýza, která je  uvedená v tabulce 3.4 prokázala, že všechny kapitálové příjmy města 

Kostelec na Hané byly dosaženy v rámci příjmů z prodeje investičního majetku a ostatních 

investičních příjmů. 

Tab. 3.4: Kapitálové příjmy města Kostelec na Hané v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy z prodeje investičního 

majetku a ostatní investiční příjmy 1 017 221 154 231 0 

CELKEM 1 017 221 154 231 0 

Podíl na celkových příjmech (v %) 3 0,5 0,3 0,7 0 

Zdroj: www.mfcr.cz, rozpočet města Kostelec na Hané, vlastní zpracování. 

Objemově nejvýznamnějším příjmem byl příjem z prodeje pozemků. Tento příjem 

byl nejvyšší v roce 2010, kdy jeho podíl na kapitálových příjmech byl celých 100 % a v roce 

2009 byl tento podíl 96 %. Dalšími příjmy, které se podílely na výši celkových kapitálových 

příjmů, byly příjmy z prodeje ostatních nemovitosí a příjmy z prodeje ostatního hmotného 

investičního majetku. Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech města je zobrazen 

v grafu 3.5. 
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Graf 3.5: Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech města (v tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle rozpočtů města Kostelec na Hané. 

Kapitálové příjmy patří k nejmenším příjmům města. Ve většině uvedených let tyto příjmy 

nedosáhly ani 1 % podílu na celkových příjmech. Výjímkou byl rok 2007, kdy se kapitálové 

příjmy podílely na celkových příjmech 3 %. V tomto roce mělo město příjmy především 

z prodeje ostatních nemovitostí, čímž se tento rok taktéž lišil od ostatních. Kapitálové příjmy 

roku 2011 vykazují nulový přínos, což je dáno tím, že jsou data čerpána ze schváleného 

rozpočtu, ve kterém město neplánovalo žádný prodej nemovitostí. 

3.3.4 Přijaté dotace 

Dotace patří k velmi významným zdrojům, které slouží k financování výdajů města. 

Po daňových příjmech jsou to druhé nejvyšší příjmy v rozpočtu města Kostelec na Hané. 

V České republice jsou vypláceny převážně účelové dotace, které se dále dělí na běžné 

(neinvestiční) a kapitálové (investiční) dotace. Pomocí tohoto dělení je zpracována analýza 

přijatých dotací, která je uvedena v následující tabulce 3.5. 

Prostřednictvím běžných dotací byly každoročně městu poskytnuty dotace ze státního 

rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Tento typ dotace je poskytován především 

jako dotace na výkon státní správy a dotace na školství. Mezi další dotace, které byly městu 

každoročně poskytovány patří dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu a dotace 

přijaté od kraje. V rámci běžných dotací byly poskytnuty také dotace, které se každoročně 

neopakovaly. Byly jimi dotace na aktivní politiku zaměstnanosti, které byly poskytnuty 

v roce 2007, 2009 a 2011 a také dotace přijaté od obcí na úhradu provozních výdajů 

spojených s přijetím dětí do školy. 
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Tab. 3.5: Přijaté dotace města Kostelec na Hané v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Běžné dotace 3 421 3 494 4 620 6 405 16 959 

Kapitálové dotace 3 500 9 039 19 485 177 0 

CELKEM 6 921 12 533 24 105 6 582 16 959 

Podíl na celkových příjmech (v %) 19 29,5 47 19 37 

Zdroj: www.mfcr.cz, rozpočet města Kostelec na Hané, vlastní zpracování. 

Hodnota přijatých dotací se v průběhu let výrazně měnila. Zhruba polovina této částky byla 

přijatá v podobě neinvestičních dotací. V roce 2007 patřila hodnota přijatých dotací ke druhé 

nejnižší a pohybovala se ve výši 6 921 tis. Kč. V tomto roce byla městu poskytnuta investiční 

dotace v rámci operačního programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základy reionálního školství“ v celkové výši 3 500 tis. Kč, která byla určena na rekonstrukci 

budovy ZŠ. Dotaci město obdrželo ze všeobecné pokladní správy. 

V roce 2008 vzrostla hodnota dotací o 81 % na částku 12 533 tis. Kč. Na tomto vzrůstu 

se podílely především kapitálové dotace, prostřednictvím kterých město obdrželo finanční 

prostředky v celkové výši 9 000 tis. Kč, které byly určeny na rekonstrukci areálu kina. 

Nejvyšší hodnota dotací byla městu poskytnuta v roce 2009, tento rok město obdrželo dotace 

v hodnotě 24 105 tis. Kč. Částku tvořily převážně investiční dotace, které se podílely 

81 % na celkových dotacích. Nejvyšší dotace byla městu poskytnuta ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury ve výši 13 500 tis. Kč, tato dotace byla určena na projekt „Cyklistická 

stezka Kostelec na Hané – Prostějov.“ Cílem tohoto projektu bylo vybudování nové 

cyklostezky, která vede z Kostelce na Hané do Prostějova a její následné napojení na stávající 

úsek cyklostezky vedoucí v opačném směru. Vybudování díla přineslo především zvýšení 

bezpečnosti účastníků silničního provozu. Dále město obdrželo dotace od všeobecné pokladní 

správy v rámci operačního programu „Podpora pořízení, obnovy a provozování majetku obcí, 

sdružení a svazu“. Tato dotace byla určena na investiční akci týkající se další etapy 

rekonstrukce areálu kina. Město taktéž obdrželo dotaci od Ministerstva životního prostředí, 

prostřednictvím operačního programu Životní prostředí, která byla určena na projekt 

„Revitalizace objektu mateřské školy.“ Rozdílem, oproti předcházejícím rokům, byla dotace 
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poskytnuta na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu, která 

byla městu poskytnuta v objemu běžných dotací. 

Výjimkou ve sledovaném období byl rok 2010, kdy poprvé hodnota přijatých dotací klesla 

oproti předcházejícímu roku a přijaté neinvestiční dotace převýšily hodnotu investičních 

dotací. Kapitálové dotace byly přijaty v částce 177 tis. Kč, z nichž 167 tis. Kč bylo 

poskytnuto Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím operačního programu Životní 

prostředí na revitalizaci objektu Mateřské školy. 

Podíl, který zaujímaly dotace na celkových příjmech města, zobrazuje následující graf 3.6. 

Graf 3.6: Podíl dotací na celkových příjmech města (v tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle rozpočtů města Kostelec na Hané. 

V roce 2009 dosáhly dotace 47 % podílu na celkových příjmech města, tento rok byl také 

rokem, kdy byly městu poskytnuté dotace nejvyšší. Naopak nejnižší částka v rámci dotací 

byla městu poskytnuta v roce 2007 a 2010. V těchto letech podíl dotací na celkových 

příjmech města činil 19 %. 

3.4 Analýza výdajů rozpočtu města 

Výdaje rozpočtu města jsou oproti příjmům finanční prostředky, které se město snaží 

každoročně snižovat. V rozpočtu města lze nalézt dva druhy výdajů. První druh tvoří výdaje, 

které mají opakující se charakter a financují se z nich běžné potřeby města, tyto výdaje jsou 

označovány jako běžné výdaje. Druhé výdaje slouží především na financování investičních 

potřeb a na rozdíl od běžných výdajů přesahují období jednoho rozpočtového roku, tyto 
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výdaje jsou označovány jako kapitálové výdaje. Podrobná analýza vývoje výdajů města 

Kostelec na Hané za rok 2007 – 2011 je uvedena v příloze č. 2. 

3.4.1 Běžné výdaje 

Běžné výdaje mohou být označeny též jako neinvestiční výdaje. V rámci těchto výdajů jsou 

financovány např. platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, nákup materiálu, 

nákup služeb, energií a jiné výdaje, které jsou spojeny s neinvestičními nákupy. Jakou 

strukturu a jak se pohybovala výše běžných výdajů města Kostelec na Hané ve sledovaném 

období, zobrazuje následující tabulka 3.6. 

Tab. 3.6: Běžné výdaje města Kostelec na Hané v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Výdaje na platy a pojistné 7 747 8 412 8 390 8 925 8 553 

Neinvestiční nákupy  8 663 9 521 9 371 7 560 7 456 

Neinvestiční transfery podnik. 

subjektům a NO 701 870 983 760 668 

Neinvestiční transfery 

veřejnoprávním subjektům 7 184 8 096 9 730 8 768 9 836 

Neinvestiční transfery obyvatelstvu 72 94 44 314 394 

Neinvestiční půjčené prostředky 60 115 45 80 80 

Ostatní neinvestiční výdaje 522 57 135 62 0 

CELKEM 24 949 27 165 28 698 26 469 26 987 

Podíl na celkových výdajích (v %) 79 63 46 88 94 

Zdroj: www.mfcr.cz, rozpočet města Kostelec na Hané, vlastní zpracování. 

Z tabulky je patrné, že hodnota celkových výdajů se pohybovala od 24 949 tis. Kč do 28 698 

tis. Kč. Nejvíce se na běžných výdajích podílely neinvestiční transfery veřejnoprávním 

subjektům, které se pohybovaly v průměru okolo 8 722 tis. Kč. Do této částky se nejvíce 

promítly neinvestiční příspěvky právnickým osobám, jejichž zřizovatelem je právě město 

Kostelec na Hané. Neinvestiční příspěvky město poskytovalo každoročně ve výši od 6 145 



47 
 

tis. Kč do 9 420 tis. Kč. Tyto výdaje se staly nejvyššími a jejich podíl na běžných výdajích 

byl v průměru 30 %. 

Další významnou položkou v celkových výdajích byly neinvestiční nákupy, jejichž hodnota 

se v průměru let pohybovala okolo 8 514 tis. Kč. Nejvíce finančních prostředků tohoto typu 

výdajů směřovalo na sběr komunálního odpadu ve výši od 2 579 tis. Kč do 3 094 tis. Kč. 

Značný podíl na výdajích měly také výdaje na platy a pojistné, které se v průměru 

pohybovaly okolo 8 405 tis. Kč. Na této částce se nejvíce podílely výdaje vynaložené na platy 

zaměstnanců v pracovním poměru, které kolísaly od 4 333 tis. Kč do 4 895 tis. Kč, tato částka 

byla velmi ovlivněna výdaji na místní správu. Z běžných výdajů bylo v průměru vynaloženo 

17 % na hrubé mzdy zaměstnanců. Druhá nejvyšší částka, jejíž výše dosahovala od 1 195 

do 1 691 tis. Kč, byla vynaložena na odměny členům zastupitelstva. 

Pohyb procentního podílu běžných výdajů na celkových výdajích města je zobrazen 

v následujícím grafu 3.7. 

Graf 3.7: Podíl běžných výdajů na celkových výdajích města (v tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle rozpočtů města Kostelec na Hané. 

Z grafu je patrné, že běžné výdaje dosahovaly v průběhu let velmi podobných hodnot. 

Co se však lišilo, byl jejich poměr vůči celkovým výdajům města, který se pohyboval 

od 46 do 94 %. Nejvíce se běžné výdaje podílely na celkových výdajích v roce 2011, jelikož 

v tomto roce město nepředpokládá tak velké kapitálové výdaje, jako v předchozích letech. 

Naopak nejnižší poměr měly běžné výdaje v roce 2009, což bylo způsobeno především 

vysokým nárůstem kapitálových výdajů. Tento jev se odrazil v růstu celkových výdajů. 
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3.4.2 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje mohou být označovány taktéž jako investiční výdaje. Tyto výdaje jsou 

vynakládány především na investiční nákupy, investiční transfery, na nákup akcií 

či majetkových podílů a jiné. Analýza kapitálových výdajů města Kostelec na Hané 

je zobrazena v následující tabulce 3.7. 

Tab. 3.7: Kapitálové výdaje města Kostelec na Hané v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Investiční výdaje 5 698 14 670 32 924 3 674 1 598 

Kapitálové transfery 785 1 127 785 0 0 

CELKEM 6 483 15 797 33 709 3 674 1 598 

Podíl na celkových výdajích (v %) 21 37 54 12 6 

Zdroj: www.mfcr.cz, rozpočet města Kostelec na Hané, vlastní zpracování. 

Kapitálové výdaje města se v letech 2007 – 2011 pohybovaly od 33 709 tis. Kč do 1 598 

tis. Kč. Nejvýznamnější položkou byly investiční výdaje, jejichž podíl na celkových 

kapitálových výdajích byl zhruba 96 %. V roce 2010 a 2011 byl podíl investičních výdajů 

na celkových kapitálových výdajích dokonce 100 %. Kapitálové transfery v sobě zahrnovaly 

vždy výdaje na investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně a dobrovolným 

svazkům obcí. 

V roce 2007 se na investičních výdajích nejvíce podílela částka v hodnotě 4 412 tis. Kč, která 

byla určena na rekonstrukci budovy ZŠ. Objemově nejvíce se na kapitálových výdajích 

podílely výdaje vynaložené na služby pro obyvatelstvo, jejichž hodnota byla 5 022 

tis. Kč, procentuálně se na celkových výdajích tyto výdaje podílely 77 %. 

V roce 2008 vzrostly celkové kapitálové výdaje o 143 % oproti předchozímu roku, což bylo 

způsobeno především částkou 12 040 tis. Kč, která byla vynaložena na projekt „Rekonstrukce 

areálu kina“. V tomto roce byly výdaje na služby pro obyvatelstvo vyčísleny na 12 880 

tis. Kč. 

Nejvyšší kapitálové výdaje mělo město v roce 2009 a to ve výši 33 709 tis. Kč. V tomto roce 

město začalo s realizací tří investičních akcí. První z nich byla „Revitalizace objektu mateřské 
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školy“, kdy celkové výdaje, které město hradilo ze svých zdrojů, činily 5 232 tis. Kč. Druhou 

akcí byla pokračující „Rekonstrukce areálu kina“, kdy celkové výdaje z finančních zdrojů 

města byly 3 457 tis. Kč. A třetí akcí byla „Cyklistická stezka Kostelec na Hané – Prostějov“, 

na kterou šlo z rozpočtu města 22 778 tis. Kč, což představovalo 68 % veškerých 

kapitálových výdajů pro daný rok. 

Nejnižší kapitálové výdaje mělo město v roce 2010 a 2011. V roce 2010 klesly kapitálové 

výdaje oproti předchozímu roku zhruba o 30 000 tis. Kč. Investiční výdaje tohoto roku 

směřovaly opět na cyklostezku, ale také na revitalizaci náměstí. Rok 2011 se stal rokem, 

kdy byly kapitálové výdaje nejnižší, jejich částka činila pouze 1 598 tis. Kč. 

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města Kostelec na Hané zobrazuje 

následující graf 3.8. 

Graf 3.8: Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města (v tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle rozpočtů města Kostelec na Hané. 

Celková hodnota kapitálových výdajů byla v průběhu sledovaných let velmi různorodá. 

Nejvíce se kapitálové výdaje podílely na celkových výdajích v roce 2009, kdy jejich podíl 

činil 54 %.  

3.5 Rozpočet 2012 a rozpočtový výhled města  

a) Rozpočet 2012 

Na začátku roku 2012 byl zastupitelstvem města schválen rozpočet na rok 2012. V údajích 

o plánované výši příjmů a výdajů, které byly městem poskytnuty, je uvedeno pouze druhové 
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třídění příjmů města, nikoliv však výdajů. Celková výše příjmů města pro rok 2012 je 33 992 

tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 to znamená, že město očekává snížení objemu příjmů 

o 12 199 tis. Kč. Nejvyšší snížení hodnoty je předpokládáno u třídy 4 – přijaté dotace. 

Naopak očekávaná hodnota výdajů by se měla oproti roku 2011 zvýšit na částku 38 588 

tis. Kč. Největší položky budou vynaloženy na činnost místní správy, komunální služby 

a územní rozvoj. Hodnota třídy 8 – financování by tak měla být 4 596 tis. Kč. 

b) Rozpočtový výhled města 

Rozpočtový výhled města je pomocný nástroj, který slouží pro střednědobé finanční 

plánování rozvoje hospodaření. Sestavování rozpočtového výhledu je povinností, kterou 

ukládá zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tuto povinnost 

lze nalézt v § 3 uvedeného zákona, kde jsou stanovena základní pravidla pro vypracování 

rozpočtového výhledu územně samosprávných celků. V následující tabulce 3.8 je zobrazen 

rozpočtový výhled města Kostelec na Hané zpracovaný pro období 2013 – 2015. 

Tab. 3.8: Rozpočtový výhled města Kostelec na Hané na rok 2013 – 2015 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2013 2014 2015 

Tř. 1 - daňové příjmy 24 976 25 279 25 587 

Tř. 2 - nedaňové příjmy 4 779 5 627 5 675 

Tř. 3 - kapitálové příjmy 62 62 63 

Tř. 4 - přijaté dotace 21 475 6 941 7 010 

PŘÍJMY CELKEM 51 292 37 909 38 335 

Tř. 5 - běžné výdaje 27 405 27 132 26 861 

Tř. 6 - kapitálové výdaje 22 634 4973 4826 

VÝDAJE CELKEM 50 039 32 105 31 687 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 1 253 5 804 6 648 

Tř. 8 – financování - 1 253 - 5 804 - 6 648 

Zdroj: rozpočtový výhled města Kostelec na Hané, vlastní zpracování. 
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Rozpočtový výhled města Kostelec na Hané podává informace o předpokládaném 

hospodaření města do roku 2015. Město si klade za cíl zvýšit příjmy a naopak snížit výdaje. 

Daňové příjmy by se měly navýšit alespoň o 1,3 % ročně a ostatní příjmy o 1 % ročně. 

Naopak výdaje by měly být sníženy každý rok o 1%. Daňové příjmy se město snaží zvýšit 

pomocí změny sazby daně z nemovitosti. Tato změna by měla znamenat roční navýšení 

daňových příjmů zhruba o 1,6 mil. Kč. 

Při srovnání jednotlivých let lze vypozorovat, že nejvyšší hodnota příjmů i výdajů by měla 

být dosažena v roce 2013. V tomto roce je plánováno především navýšení příjmů města 

prostřednictvím přijatých dotací. U výdajů je takto vysoká hodnota zapříčiněna především 

částkou kapitálových výdajů, z nichž nejvyšší položka, 19 398 tis. Kč, bude vynaložena 

na výstavbu vodovodu a kanalizace s ČOV. 
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4 NÁVRH FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ AKCE 

V poslední kapitole diplomové práce jsou zpracovány možnosti financování investiční akce 

města Kostelec na Hané. Zdrojů, ze kterých může být investiční projekt financován, 

je několik. Je zde uvedeno použití finančních prostředků z vlastních a také cizích zdrojů. 

Investiční akce, na kterou je tato práce zaměřena, se týká výstavby vodovodu a kanalizace 

s čistírnou odpadních vod. Tato kapitola se také zabývá vodním hospodářstvím České 

republiky a jeho legislativním prostředím. Dále je uveden současný a budoucí stav kanalizace 

ve městě Kostelec na Hané. Závěr práce je věnován nastínění možných variant financování 

vodohospodářských projektů. 

4.1 Vodní hospodářství ČR 

Voda je jednou ze základních složek životního prostředí a zároveň také základní potřebou 

lidské společnosti, proto je nutné věnovat této oblasti velkou pozornost. Hlavním 

národohospodářským odvětvím, které se zabývá problematikou vody, je vodní hospodářství. 

Toto odvětví je velmi významné a má v České republice dlouholetou tradici. Jedním 

z nejdůležitějších úkolů vodního hospodářství je zajištění zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou a zmírnění důsledků extrémních jevů počasí, mezi které mohou patřit např. povodně 

nebo sucho. Vodní hospodářství se dělí na dva obory. Jedná se o obor vodních toků a obor 

vodovodů a kanalizací. 

Vodní zákon vymezuje výkon státní správy, který je svěřen vodoprávním úřadům na úrovni 

obecní (obecní úřady obcí s rozšířenou působností), dále pak krajské (krajské úřady) 

a ústřední (ministerstva). Na území vojenských újezdů je tato činnost zajišťována újezdními 

úřady. Státní správa je tedy, na úseku vodního hospodářství, organizována jako třístupňová 

a jejím základním úkolem je poskytovat službu veřejnosti.44 Mimo vodoprávní úřady přísluší 

výkon státní správy též České inspekci životního prostředí a krajské hygienické stanici, která 

provádí kontrolu nad jakostí povrchových vod stanovených vyhláškou ke koupání.45 

                                                 
44 EAGRI: Voda [online]. 2012 [cit. 2012-03-12]. Státní správa ve vodním hospodářství. Dostupné z WWW: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/>. 
45 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
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V České republice jsou kompetence centrální úrovně státní správy rozděleny mezi 

pět ministerstev. Tento model je nazýván jako tzv. systém sdílených kompetencí. Ústředním 

vodoprávním úřadem je Ministerstvo zemědělství, které vykonává své kompetence ve vodním 

hospodářství prostřednictvím správců lesních toků. Dalším důležitým ministerstvem 

je Ministerstvo životního prostředí, které ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství dozírá 

v rámci vrchního vodoprávního dozoru, jak vodoprávní úřady a Česká inspekce životního 

prostředí dodržují vodní zákon a předpisy podle něho vydané. Mezi další ministerstva, 

působící v oblasti vodního hospodářství, patří Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 

dopravy a Ministerstvo obrany. 

Stát se také podílí na finanční podpoře vodního hospodářství, kterou poskytuje v rámci státní 

finanční podpory. Tato podpora může být poskytnuta prostřednictvím programů vyhlášených 

Ministerstvem zemědělství, dále mohou být finanční prostředky poskytnuty Ministerstvem 

životního prostředí, které poskytuje podporu v rámci národních programů a programů 

spolufinancovaných z fondů EU (např. Operační program Životního prostředí). Specifickou 

institucí, která představuje významný finanční zdroj pro podporu realizace opatření k ochraně 

a zlepšování stavu životního prostředí, je Státní fond životního prostředí. Mezi další státní 

finanční podpory je řazena podpora ze zahraniční spolupráce a Evropské unie.46 

4.1.1 Základní právní předpisy v odvětví vodního hospodářství 

Mezi dva základní právní předpisy, které upravují problematiku vodního hospodářství, patří 

vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Smyslem vodního 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.47 Poslední změna tohoto zákona proběhla v roce 2010, kdy došlo k jeho velké 

novele. Mezi nejvýznamnější změny, které velká novela přinesla, lze zařadit např. princip 

dvojí prevence a úprava změn povolení k nakládání s vodami, podpora revitalizace vodních 

                                                 
46 EAGRI: Voda [online]. 2012 [cit. 2012-03-14]. Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR. Dostupné z WWW: 
˂ http://eagri.cz/public/web/file/134470/Modra_zprava_2010_small.pdf˃. 
47 § 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
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toků, zrušení působnosti pověřených obecních úřadů jako vodoprávních úřadů, zjednodušení 

vodoprávního řízení, nová úprava sankcí ve vodním hospodářství aj.48  

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. 

Záměrem tohoto zákona je upravovat některé vztahy, které vznikají 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. Podle tohoto 

zákona se vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu zřizují a provozují ve veřejném 

zájmu.49 

Kromě této základní legislativy existují v České republice i jiné prováděcí právní předpisy, 

kterými jsou vyhlášky, nařízení vlády a metodické pokyny. Tyto podzákonné normy jsou 

vydávány především Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství a slouží 

k upřesňování významu právních norem obsažených v zásadě přímo v zákoně. Výčet těchto 

právních předpisů je uveden v příloze č. 3. 

Česká republika je jedním z členských států Evropské unie a proto je povinna dodržovat 

požadavky, které jsou vymezeny ve směrnicích EU v oblasti zásobování pitnou vodou, 

odkanalizování a čistění odpadních vod. Jedním z významných právních předpisů Evropského 

parlamentu a Rady je Rámcová směrnice vodní politiky č. 2000/60/ES. Mezi hlavní cíle této 

směrnice patří prevence a omezování znečišťování, podpora udržitelného užívání 

vod, ochrana životního prostředí, zlepšení stavu vodních ekosystémů a zmírnění povodní 

a období sucha. Konečným cílem této směrnice je dosáhnout dobrého ekologického 

a chemického stavu veškerého vodstva v rámci Společenství, přičemž tento 

cíl by měl být dosažen do roku 2015. 

Důležitou směrnicí se také stala směrnice Evropské Rady č. 91/271/EHS o čištění 

městských odpadních vod. K implementaci této směrnice se ČR zavázala již před vstupem 

do EU. Pro naplnění požadavků bylo nutné zajistit do roku 2010, aby všechny obce na území 

                                                 
48 EAGRI: Voda [online]. [cit. 2012-03-14]. Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR. Dostupné z WWW: ˂ 
http://eagri.cz/public/web/file/134470/Modra_zprava_2010_small.pdf˃. 
49 § 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích). 
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ČR s počtem ekvivalentních obyvatel větším než 2 000, byly vybaveny stokovými soustavami 

městských odpadních vod.50 

Mezi další směrnice, vydané Evropskou unií pro oblast vodního hospodářství, lze zařadit 

např. Směrnice Rady č. 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, 

Směrnice Rady č. 98/83/EHS, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod, Směrnice Rady 

91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobené dusičnany ze zemědělských zdrojů 

a jiné. 

4.2 Současný stav vodovodu a kanalizace s ČOV ve městě 

Město Kostelec na Hané leží severozápadně od města Prostějov v nadmořské výšce 

cca 241 m. n. m. Na západě je území města chráněno výběžky Drahanské vysočiny, 

Kosteleckou Horou a Bílovským Hájem, na severu Kosířem. Katastr Kostelec na Hané 

o rozloze 1 388 ha leží ve velké míře na úrodné půdě, která je výhodná pro efektivní 

zemědělství. 

Ve městě je vybudován vodovod, který je napojen na systém vodovodu Pomoraví, splašková 

kanalizace s napojením na ČOV a je zde i dešťová kanalizace. Ve stávající zástavbě města 

Kostelec na Hané jsou v současnosti lokality bez možnosti napojení na vodovodní řady 

veřejné vodovodní sítě pitného vodovodu. Provozovatelem vodovodu ve městě je společnost 

INSTA Prostějov, s.r.o., vlastníkem vodovodu je Sdružení obcí vodovodu Pomoraví a město 

Kostelec na Hané. Stávající systém zásobování pitnou vodou vyhovuje i budoucím 

podmínkám. Město však musí vyřešit problém lokalit, kde není možnost napojení na stávající 

vodovodní síť. 

Nynější kanalizace města Kostelec na Hané je provozována jako jednotná stoková 

síť o celkové délce 9,1 km. Tato kanalizace byla ve městě budována ve třech etapách. První 

proběhla v roce 1920, další v 60. a 70. letech minulého století. V současné době je část 

kanalizační sítě stavebně a kapacitně nevyhovující, proto je nutné tyto úseky rekonstruovat. 

Technický stav stokové sítě odpovídá jejímu stáří. Odpadní vody jsou svedeny do mechanicko 

– biologické čistírny odpadních vod (dále jen ČOV), která se nachází v severovýchodní části 

                                                 
50 EUROPA: Přehledy právních předpisů EU [online]. [cit. 2012-03-14]. Životní prostředí. Dostupné z WWW: 
˂http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/index_cs.htm˃. 
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města uprostřed zástavby. Hlavním nedostatkem je, že současná ČOV nemá dořešenou 

kalovou koncovku a proto je její funkce problematická a vyžaduje neustálou pozornost 

obsluhy. Dlouhou dobu byly na vtok do ČOV sváženy také odpadní vody z firmy Makovec, 

což bylo pro provoz silně nevyhovující. Kvůli neuspokojivým podmínkám bude současná 

ČOV ve městě zrušena a nahradí ji nová ČOV, která bude vybudována za městem. 

4.3 Budoucí stav vodovodu a kanalizace s ČOV ve městě 

Z důvodu nevyhovujícího stavu se zastupitelstvo města rozhodlo začít přípravu díla 

„Vodovod a kanalizace s ČOV“. Práce byly zahájeny vypracováním projektové dokumentace, 

která je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je v souladu 

s obecnými požadavky na výstavbu. Technické parametry nových úseků kanalizace 

a vodovodu musí dodržet příslušné technické normy a předpisy. 

Investiční akce zahrnuje dobudování kompletní hlavní vodovodní sítě města, výstavbu nových 

kanalizačních stok, výstavbu odboček, znovuobnovení místních komunikací po překopech, 

uvedení vozovek do původního stavu a stavbu ČOV a s tím souvisejících objektů. Investiční 

akce naopak neobsahuje vybudování domovních vodovodních a odpadních přípojek 

k jednotlivým nemovitostem a parcelám. 

Nová ČOV bude umístěna na východním okraji zastavěné části města, v těsné blízkosti 

vodního toku Mlýnský potok. ČOV bude pracovat v plně automatickém provozu a bude 

zajišťovat biologické čištění pro 960 až 3 200 EO51, krátkodobě může vzrůst látkové zatížení 

ČOV až na 3 500 EO. Do budoucna se počítá s napojením všech rozvojových ploch města 

a spádových oblastí. Plánovaná výhledová kapacita je pro 8 500 EO. K dosažení bude potřeba 

dostavby některých zařízení a objektů ČOV, jejichž dostavba není vzhledem k možné fyzické 

a morální zastaralosti v cílovém roce možná. 

Výstavba kanalizační sítě bude probíhat na většině území města, výjimkou budou lokality 

nad stávající ČOV, kde je již kanalizace vybudována. Pro vybudování kanalizace je město 

rozděleno do dvou částí. V historické zástavbě městského typu bude volena jednotná 

kanalizace, pro část území s novou zástavbou rodinných domů je vybrána oddílná kanalizace. 

V rámci akce bude vybudována také splašková kanalizace a do budoucna i dešťová 

                                                 
51 EO = ekvivalentní obyvatel. Jedná se o jednu osobu, která představuje produkci odpadní vody 150 l/den. 
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kanalizace. Cílem je dobudovat kompletní kanalizační soustavu pro odvedení odpadních 

vod novou kanalizací. Celková délka nové kanalizační sítě činí 9 502,30 m. 

4.3.1 Předpokládané náklady projektu 

Celkové výdaje vynaložené na výstavbu díla mohou být rozděleny na způsobilé výdaje 

(uznatelné náklady) a nezpůsobilé výdaje (neuznatelné náklady). Předpokládané náklady 

na realizaci výstavby vodovodu a kanalizace s ČOV ve městě Kostelec na Hané jsou 

zobrazeny následující tabulce 4.1. 

Tab. 4.1: Předpokládané výdaje výstavby vodovodu a kanalizace s ČOV (v Kč) 

Výdaje Částka 

Celkové nezpůsobilé výdaje 75 511 134 

Celkové způsobilé výdaje 141 409 369 

Celkové výdaje na projekt 216 920 503 

Zdroj: vlastní zpracování dle projektové dokumentace vodovod a kanalizace s ČOV. 

Celkové předpokládané náklady na výstavbu vodovodu a kanalizace s ČOV ve městě 

Kostelec na Hané činí 216 920 503 Kč, z toho byly nezpůsobilé výdaje vyčísleny v hodnotě 

75 511 tis. Kč a způsobilé výdaje v hodnotě 141 409 tis. Kč.  

Rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé výdaje je velmi důležité, jelikož mezi těmito výdaji 

je významný rozdíl. Nezpůsobilými výdaji se rozumí výdaje, které nemohou 

být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Tyto výdaje musí být vykázány ve finančním 

plánu projektu a jsou vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele.52 Do nezpůsobilých 

výdajů v rámci realizace projektu výstavby vodovodu a kanalizace s ČOV ve městě Kostelec 

na Hané jsou zahrnuty např. výdaje na obnovu státní komunikace, výstavbu chodníků, 

zařízení staveniště aj. 

Naopak způsobilými výdaji se rozumí výdaje, které jsou v souladu s evropskou a českou 

legislativou a s operačními programy včetně navazujících dokumentů. Tyto výdaje, nazývané 

též uznatelnými náklady, mohou být hrazeny z finančních prostředků strukturálních fondů 

EU na programové období 2007 – 2013. Takovéto výdaje musí být přiměřené a musí 

                                                 
52 FONDY EVROPSKÉ UNIE: Slovník pojmů [online]. 2010 [cit. 2012-03-19]. Nezpůsobilé výdaje (neuznatelné 
náklady). Dostupné z WWW: ˂http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/N/Nezpusobile-vydaje-(neuznatelne-
naklady)˃. 
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být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Než dojde 

k proplacení z Fondů EU, musí být výdaje zaplaceny a zaplacení řádně doloženo. Aby byly 

výdaje způsobilé pro příspěvek z fondů, musí vzniknout a být skutečně uhrazeny mezi 

1. lednem 2007 – 31. prosincem 2015.53 

4.4 Zdroje financování investiční akce 

Následující kapitoly jsou věnovány celkové podstatě diplomové práce, neboť jsou v nich 

řešeny otázky, jaké možnosti má město při financování výše popsané investiční akce. 

Rozhodnutí, jak bude město Kostelec na Hané celou akci financovat, je velmi zásadní 

a vzhledem k investiční náročnosti díla musí být předem vhodně zvoleno a to především 

z důvodu, aby nedošlo k dalšímu zadlužování města. Finanční prostředky na výstavbu 

vodovodu a kanalizace s ČOV lze získat z vlastních nebo z cizích zdrojů.  

Prvním zdrojem financování investičního záměru je použití vlastních zdrojů města. Při této 

variantě se musí věnovat pozornost především rozpočtu města, ze kterého bude patrné, 

zda je tento předpoklad vůbec reálný. Co se týká cizích zdrojů, mohou města žádat 

o poskytnutí dotace či úvěru. Dotace může být městu poskytnuta z národních i evropských 

zdrojů. Podmínkou poskytnutí dotačního titulu je vyplnění žádosti na předepsaný formulář 

a příprava všech povinných příloh. V neposlední řadě mohou města čerpat úvěry 

od komerčních bank, pro které jsou města a obce velice atraktivní klientelou, jelikož je tento 

typ financování pro banky méně rizikový. 

4.4.1 Financování projektu z vlastních zdrojů města 

Pokud by se město Kostelec na Hané rozhodlo, že veškeré náklady spojené s investiční akcí 

vodovod a kanalizace s ČOV bude financovat z vlastních zdrojů, znamenalo by to, že finanční 

prostředky budou čerpány pouze z jeho rozpočtu. Město by tedy v takovéto situaci použilo 

na úhradu výdajů pouze své příjmy. Financování tak náročného investičního záměru 

by pro město znamenalo velký zásah do hospodaření, který by se negativně promítl na dalších 

investicích. Město by na výstavbu vodovodu a kanalizace s ČOV muselo šetřit a tudíž 

na danou dobu zastavit ostatní plánované investiční akce. Předchozí analýza hospodaření 

                                                 
53 FONDY EVROPSKÉ UNIE: Slovník pojmů [online]. 2010 [cit. 2012-03-19]. Způsobilé výdaje (uznatelné 
náklady). Dostupné z WWW: ˂http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/Z/Zpusobile-vydaje-(uznatelne-
naklady)˃. 
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města uvádí, že celkové kapitálové výdaje dosahovaly v průměru 13,5 mil. Kč (viz Tab. 3.9). 

Pokud by bylo v možnostech města tuto částku každoročně ušetřit, znamenalo 

by to, že by na danou investiční akci šetřilo 21 let. Tato situace by nastala za předpokladu, 

že dnešní plánované náklady na investiční akci se nebudou v průběhu let zvyšovat. Tento 

model je velmi zjednodušený, jelikož město může navýšit každoročně své příjmy a tak zvýšit 

částku, kterou by spořilo, nebo se naopak objeví situace, která bude vyžadovat rychlý zásah 

ze strany města a tím se částka určená na úspory může snížit. Kvůli výše zmíněným 

okolnostem se tato varianta jeví jako zcela nereálná.  

Další možnost, jak financovat výstavbu vodovodu a kanalizace s ČOV prostřednictvím 

vlastních zdrojů, je prodej nebo pronájem nepotřebného majetku města. Výhodou této 

varianty je, že město získá poměrně rychle potřebné finanční prostředky pro dané rozpočtové 

období, aniž by došlo k zadlužení města. Většina staveb ve vlastnictví města je plně 

využívána, proto je reálnější variantou prodej pozemků. Hodnota pozemků města činí pouze 

17 mil. Kč54 a tato částka je proto nedostačující k financování příslušné investiční akce. 

Z výše popsaných skutečností plyne, že nelze tak rozsáhlý investiční záměr jako je výstavba 

vodovodu a kanalizace s ČOV plně financovat z vlastních zdrojů města. V praxi to znamená, 

že město musí využít k financování takto nákladné investiční akce i cizí zdroje v podobě 

úvěru či dotace. 

4.4.2 Financování projektu z dotačních titulů 

Další možností, kterou může město Kostelec na Hané aplikovat při financování investičního 

záměru, je využití dotací, které jsou poskytovány z rozpočtu vyšší vládní úrovně nižším 

úrovním. V současné době může být městu přidělena dotace ze státního rozpočtu, 

z rozpočtových kapitol některých ministerstev, ze státních mimorozpočtových fondů. Dále 

může město získat dotaci od kraje a po vstupu ČR do EU také ze strukturálních fondů 

Evropské unie. 

Existují nejrůznější grantové programy, ze kterých mohou města čerpat dotace. Tento 

typ dotací není pro města nárokový. Pokud se však město rozhodne tuto dotaci získat, musí 

podat řádně vyplněnou žádost. Dotační tituly v sobě zahrnují nejrůznější podmínky přidělení 

dotace, mezi něž patří např. spolufinancování obcí, které je jedním z kritérií při poskytnutí 

dotací ze státních mimorozpočtových fondů a strukturálních fondů EU. 
                                                 
54 Tento údaj je uveden z rozvahy města Kostelec na Hané za rok 2010. 



60 
 

Nevýhodou této možnosti financování projektu je, že nemůže být zvolena jako jediný zdroj 

finančních prostředků na realizaci dané investiční akce, jelikož dotační tituly jsou vždy 

poskytovány v limitních částkách a nikdy nepokryjí veškeré náklady spojené s provedením 

investičního záměru. 

Následující část podkapitoly se věnuje možnostem čerpání finančních prostředků z národních 

a evropských dotačních programů, které by bylo možné získat na realizaci projektu vodovod 

a kanalizace s ČOV města Kostelec na Hané. 

a) Dotace Olomouckého kraje 

Olomoucký kraj poskytuje účelové dotace ze svého rozpočtu prostřednictvím Fondu 

pro podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji. 

Tento fond je víceletý a je určen převážně na podporu realizace opatření v oblasti 

vodohospodářské infrastruktury. 

Žadatelem o dotaci mohou být obce a svazky obcí, které žádají finanční prostředky 

na výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních 

vod a kanalizací, výstavbu a modernizaci vodovodů a úpraven vod nebo na obnovu 

environmentálních funkcí území.  

V případě obcí se žadatelem může stát pouze obec do 2 000 EO, respektive i větší, pokud 

se investiční akce týká jejích místních částí s méně než 2 000 EO a s celkovým počtem 

EO obce menším než 3 000 EO. Pokud je předmětem dotace výstavba nové kanalizace, musí 

být zajištěno napojení nejméně 50 EO. Jedná-li se pouze o dostavbu či rozšíření kanalizace, 

musí být počet napojených EO vyšší než před realizací akce. 

Dotace, kterou má žadatel možnost získat, je limitně omezena. Její maximální výše činí 

80 % celkových rozpočtových nákladů akce a současně je stanovena také pevná maximální 

částka 5 mil. Kč. V případě, že žadatel čerpá dotaci i z jiných finančních zdrojů jako např. 

ze SFŽP, státního rozpočtu, programů Ministerstva zemědělství, OPŽP, aj., může získat 

podporu v maximální výši 50 % z vlastního podílu. 

O tom, zda bude dotace žadateli přiznána, rozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje. 

V žádném případě však žadatel nemá na přiznání dotace právní nárok. Všechny zásady, 

upravující poskytování dotací, jsou uvedeny v pravidlech pro poskytování dotací z Fondu 
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na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého 

kraje.55 

Využití dotace od Olomouckého kraje je pro město Kostelec na Hané velmi vhodné. Velkou 

výhodou je fakt, že čerpání této podpory nevylučuje souběh s podporou z jiných finančních 

zdrojů. 

b) Dotace Ministerstva zemědělství ČR 

Ministerstvo zemědělství ČR umožňuje čerpání státní finanční podpory v rámci programu 

č. 129 180 s názvem „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Tento 

program je určen k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem 

dosažení potřebného vybavení měst a obcí České republiky. 

Žádat o tuto dotaci mohou obce, svazky obcí a vlastnické nebo smíšené vodohospodářské 

akciové společnosti s více než 2/3 většinou kapitálové účasti měst a obcí. Aby bylo možné 

poskytnout žadateli dotaci, musí splnit dvě zásadní podmínky. V prvé řadě musí žadatel vést 

řádně účetnictví dle platné legislativy a druhou podmínkou je, že předkládané akce musí 

být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje. 

Město Kostelec na Hané může získat finanční podporu do maximální výše 65 % z nákladů 

stavební a technologické části staveb. Pokud by město splňovalo kritérium malé obce, byla 

by výše finanční podpory vyšší. Finanční podpora v rámci Programu 129 180 nemůže 

být poskytnuta na akce spolufinancované z jiných Programů a fondů bez souhlasu 

Ministerstva zemědělství. Podporu lze poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno 

financování nebo u kterých investor nepožádal o vydání kolaudačního rozhodnutí nebo 

o vydání povolení ke zkušebnímu provozu. O tom, zda bude státní finanční podpora žadateli 

poskytnuta, rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.56 

V současné době je již tento program definitivně naplněn a finančně vyčerpán, a proto 

do něj nejsou přijímány další žádosti. Tímto se Program 129 180 stává pro město Kostelec 

na Hané nevhodným pro financování investiční akce. 

                                                 
55 OLOMOUCKÝ KRAJ: Krajské příspěvky a dotace [online]. 2007 [cit. 2012-03-21]. Fond pro podporu 
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Olomouckého kraje. Dostupné z WWW: ˂http://www.kr-
olomoucky.cz/pravidla-a-smernice-cl-378.html˃. 
56 VODARENSTVI.CZ: Články [online]. [cit. 2012-04-01]. Evropské dotace do vodárenství? Žádná sláva, shodují 
se starostové. Dostupné z WWW: ˂http://www.vodarenstvi.cz/clanky/evropske-dotace-do-vodarenstvi-zadna-
slava-shoduji-se-starostove˃. 
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Dalším vhodným programem pro čerpání podpory na vodovody a kanalizace je Program 

rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013. V rámci tohoto programu mohou 

být podpořeny investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí a ostatní technické 

infrastruktury. Žadateli o tuto formu dotace mohou být obce do 500 obyvatel a obce do 2 000 

obyvatel (aglomerace do 2 000 EO). Město Kostelec na Hané nesplňuje ani jednu z těchto 

podmínek, proto není tento typ finanční podpory vhodný k financování dané investiční akce. 

c) Dotace z Operačního programu Životní prostředí 

Operační program Životní prostředí (dále jen OPŽP) byl připraven Státním fondem životního 

prostředí a Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. V rámci 

tohoto programu jsou v letech 2007 - 2013 poskytovány finanční prostředky z Fondu 

soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. OPŽP spadá mezi tematické operační 

programy a patří k druhému největšímu českému operačnímu programu. Jeho cílem 

je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu 

trvale udržitelného rozvoje.  

OPŽP obsahuje osm prioritních os, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci 

příslušné prioritní osy podpořeny. Pro projekt výstavby vodovodu a kanalizace 

s ČOV ve městě Kostelec na Hané je vhodná prioritní osa 1 – zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury a snižování rizika povodní. Tato prioritní osa je určena především 

na projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení stavu povrchových a podzemních 

vod, na zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, na snížení obsahu 

nebezpečných látek ve vodách a na snížení rizika povodní. 

Žadatelem o podporu se mohou stát především obce a města splňující podmínky pro podání 

žádosti o dotace. Žádost o dotaci se může podávat pouze v rámci výzvy, která je vyhlášena 

pro konkrétní oblast podpory. Podpora je žadateli poskytnuta ve formě nenávratné finanční 

pomoci a její výše je následující: 

• dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů 

projektu, 

• dotace ze SFŽP ČR do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu. 
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Podmínkou poskytnutí finanční pomoci je spolufinancování z veřejných zdrojů. Příjemci 

mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu. Podpora je poskytována 

též na přípravu projektu i žádosti.57 

Celková výše poskytnuté podpory může dosahovat až 90 % z celkových uznatelných nákladů, 

což je pro město Kostelec na Hané vzhledem k finanční náročnosti projektu velmi příznivé. 

Proto je čerpání dotace v rámci tohoto operačního programu vhodné. 

4.4.3 Financování projektu formou úvěru 

Další způsob, jaký mohou obce využít k financování rozsáhlých investičních akcí, je přijetí 

úvěru od komerčních bank. Jelikož jsou obce důvěryhodnými dlužníky, je jejich přístup 

k úvěru více méně snadný. Úvěry mají formu tzv. návratných prostředků. To znamená, 

že je obec bance musí vrátit. Vrácená částka je navýšena o úroky, což má nepříznivý vliv 

na hospodaření obcí. Rozhodnutí o přijetí úvěru náleží do kompetencí zastupitelstva obce.  

V současné době jsou obcím nabízeny tři typy úvěrů: krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý, 

přičemž každý z nich se vyznačuje jinou dobou splatnosti. Pro investiční projekt výstavby 

vodovodu a kanalizace s ČOV je vhodný dlouhodobý úvěr, který je nabízen nejrůznějšími 

komerčními bankami. 

Město Kostelec na Hané může využít nabídky Českomoravské záruční a rozvojové banky 

(dále jen ČMZRB). Tato banka nabízí obcím dva programy určené přímo na financování 

infrastruktury obcí. Jedná se o zvýhodněné dlouhodobé úvěry OBEC 2 a MUFIS 2, jejichž 

cílem je financování investic k zachování a rozvoji infrastruktury obcí. 

Municipální úvěr v programu OBEC 2 je určen pro města a obce na území ČR, svazky obcí 

a vodohospodářské akciové společnosti s kapitálovou účastí obcí. Výše poskytnutého úvěru 

je minimálně 8 mil. Kč a maximálně 250 mil. Kč.58  

Druhým zvýhodněným úvěrem, který ČMZRB nabízí obcím, je municipální úvěr 

v programu MUFIS 2. Tento úvěr je určen pro města a obce na území ČR, s výjimkou 

hl. města Prahy, a svazky obcí, s výjimkou těch, jejichž členem je hl. město Praha. Výše 

                                                 
57 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Stručně o OPŽP [online]. 2007 [cit. 2012-03-21]. Prioritní 
osa 1. Dostupné z WWW: ˂http://www.opzp.cz/sekce/367/prioritni-osa-1/˃. 
58 ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA: Úvěry pro obce [online]. [cit. 2012-03-21]. 
Municipální úvěr v programu OBEC 2. Dostupné z WWW: ˂http://www.cmzrb.cz/produkty-a-
sluzby/municipalni-uver-v-programu-obec˃. 
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úvěru může být maximálně 30 mil. Kč s dobou splatnosti maximálně 10 let od data podpisu 

smlouvy o úvěru. 

Tyto úvěry slouží výhradně k financování způsobilých výdajů projektu a lze je poskytnout 

pouze v české měně. Mezi další společné znaky patří, že oba úvěry mohou být poskytnuty 

pouze na projekt, který je zaměřen na zachování a rozvoj infrastruktury ve vlastnictví obce 

či vodohospodářské společnosti zvyšující kvalitu života obyvatel a jeho realizace musí 

probíhat na území ČR (s výjimkou hl. města Prahy – u programu MUFIS 2). Do výhod těchto 

variant lze zařadit výhodnou úrokovou sazbu, která je pevná po celou dobu splácení, odklad 

splátek jistin úvěru a možnost předčasného splácení úvěru či jeho části bez sankce.59 

Jelikož má město Kostelec na Hané běžný účet založen u České spořitelny, je více 

pravděpodobné, že se s žádostí o poskytnutí úvěru obrátí přímo na tuto bankovní instituci. 

Česká spořitelna nabízí městům a obcím k financování jejich projektů investiční úvěr, 

dodavatelský úvěr, a dále také finanční prostředky od Evropské investiční banky – přímou 

investiční podporu a globální úvěr pro Veřejný sektor. Mimo tyto finanční produkty realizuje 

banka na pomoc veřejnému sektoru také EU program Region. 

EU program Region je určen výhradně veřejnému a neziskovému sektoru, kterému nabízí 

komplexní služby spojené s financováním projektů v rámci programů finanční podpory 

z fondů EU. Tento program se zaměřuje na čtyři základní oblasti, kterými jsou finanční 

a organizační poradenství, dotační a projektové služby, financování realizace projektů 

a pojištění projektu. Tento program může být využit k předfinancování dotace, nebo 

k financování nedotované části projektu.60 

Banka dále poskytuje veřejnému sektoru možnost moderního způsobu financování 

komunálních projektů prostřednictvím dodavatelského úvěru. Mezi výhody tohoto produktu 

se řadí uhrazení ceny až po převzetí díla (kolaudaci) nebo technologie, postupné splácení 

s možnosti i nepravidelných splátek, doba splatnosti až 15 let s možností odložení první 

splátky, pevná úroková sazba apod. 

                                                 
59 ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA: Úvěry pro obce [online]. [cit. 2012-03-21]. 
Municipální úvěr v programu MUFIS 2. Dostupné z WWW: ˂http://www.cmzrb.cz/produkty-a-
sluzby/municipalni-uver-v-programu-mufis-2˃. 
60 ČESKÁ SPOŘITELNA: EU programy České spořitelny [online]. [cit. 2012-03-21]. EU program Region. 
Dostupné z WWW: ˂http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/eu-program-region-d00014351˃. 
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Bankovní ústavy v ČR nabízí velkou škálu úvěrových produktů k dlouhodobému financování. 

Při rozhodování o přijetí úvěru by se měly města zabývat především výší úroků, 

požadovanými zárukami a splatností úvěru.61 

4.5 Navržené varianty financování 

Po vstupu do EU se ČR otevřelo mnoho cest k dotačním titulům, které jsou poskytnuty právě 

ze strukturálních fondů EU. I když existuje několik možností, jak financovat takto nákladné 

investiční akce, města se ve většině případů rozhodují pouze pro varianty financování 

s využitím dotací. Program, na který je tato diplomová práce zaměřena, je určen na období 

let 2007 až 2013, což znamená, že příští rok budou mít obce poslední možnost z něho získat 

finanční prostředky. Všechny dotační programy nejsou omezeny pouze dobou, po kterou jsou 

vyhlašovány výzvy, ale také finančními prostředky. Může tedy nastat situace, že daný dotační 

program bude finančně vyčerpán daleko dříve, než je doba jeho ukončení. Otázkou tedy 

je, zda po vyčerpání či ukončení dotačního programu nebudou města realizovat již žádné 

investice? 

Tato kapitola diplomové práce je zaměřena jednak na variantu financování pomocí využití 

některého z dotačních titulů EU, ale také na jiné varianty, které mohou města použít, aniž 

by potřebovaly tyto finanční prostředky. Možnosti jsou popsány především z důvodu, 

že se EU potýká s finanční krizí, a proto není zcela jisté, zda budou mít obce i v příštích letech 

stejné možnosti, jako je tomu v roce 2012. 

4.5.1 Varianta financování s využitím dotačních titulů z EU 

Pro praktický příklad je uvedena investiční akce města Kostelec na Hané. Město se rozhodlo 

realizovat výstavbu vodovodu a kanalizace s ČOV a tato akce se vyznačuje velkou investiční 

náročností. Jak již bylo výše popsáno (viz podkapitola 4.5.1), financování tak náročné 

investiční akce pouze z vlastních zdrojů, je pro město Kostelec na Hané zcela nereálné. Proto 

se první varianta zabývá možností využít k financování také cizí zdroje ve formě dotací 

či úvěru. Dotační tituly může město čerpat z evropských či národních programů, které se dají 

kombinovat. Úvěry mohou být poskytnuty jakoukoliv komerční bankou. Zde záleží 

                                                 
61 ČESKÁ SPOŘITELNA: Města a obce [online]. [cit. 2012-03-21]. Dodavatelský úvěr - moderní způsob 
financování komunálních projektů. Dostupné z WWW: ˂http://www.csas.cz/banka/nav/podnikatele-firmy-a- 
instituce/mesta-a-obce/dodavatelsky-uver---moderni-zpusob-financovani-komunalnich-projektu/o-produktu-
d00009987˃. 
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na výhodných podmínkách, které jsou městu nabídnuty. Předpokládá se však, že město 

požádá o poskytnutí úvěru banku, ve které má zřízen běžný účet, jelikož je zde velmi vysoká 

pravděpodobnost, že podmínky, které městu banka nabídne, budou nejvýhodnější. 

Na tuto investiční akci může město čerpat dotaci z OPŽP v rámci prioritní osy 1: Zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Z tohoto dotačního programu 

lze získat 90 % z částky uznatelných nákladů projektu. K této dotaci může město Kostelec 

na Hané požádat také o dotaci z Olomouckého kraje, kde výše poskytnuté podpory činí 

maximálně 50 % z vlastního podílu. Částka poskytnutá Olomouckým krajem však nesmí 

převýšit hodnotu 5 mil. Kč. Zbývající částku musí město uhradit ze svých vlastních zdrojů. 

Tab. 4.2: Návrh financování projektu města Kostelec na Hané (v Kč) 

Prostředky % Kč 

OPŽP 59 127 268 432 

Dotace z Ol. Kraje 2 5 000 000 

Vlastní zdroje 4 9 140 937 

Uznatelné náklady celkem - 141 409 369 

Vlastní zdroje 35 75 511 134 

Neuznatelné náklady celkem - 75 511 134 

NÁKLADY CELKEM 100 216 920 503 

Zdroj: vlastní zpracování dle projektové dokumentace vodovod a kanalizace s ČOV. 

Návrh první varianty uvádí Tab. 4.2. Tato varianta vychází z předpokladu, že město obdrželo 

nejvyšší možnou dotaci z OPŽP a to ve výši 90 % z celkových uznatelných nákladů a taktéž 

dotace od Olomouckého kraje je poskytnuta v plné výši. Celková částka, kterou město obdrží 

v rámci dotací, je 132 268 tis. Kč. Zbývající náklady, ve výši 84 652 tis. Kč, musí město 

financovat z vlastních zdrojů. Z Tab. 3.1 – Hospodaření města Kostelec na Hané v letech 

2007 – 2011 vyplývá, že část těchto prostředků město může financovat pomocí přebytku 

z hospodaření z roku 2010, který činí 5 mil. Kč. Zbylé finanční prostředky může město získat 

prodejem či pronájmem pozemků a staveb, které má ve svém vlastnictví. 

I přes variantu, že část nákladů bude město financovat z přebytku hospodaření z roku 2010, 

je celková výše zbývajících nákladů projektu příliš velká. Proto se nabízí možnost zbylých 

80 mil. Kč financovat pomocí úvěru. Město má možnost vypůjčit si finanční prostředky 

u kterékoliv bankovní instituce dle svého rozhodnutí. Předpokladem však je, že úvěr bude 
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čerpat od České spořitelny, a.s., u které má zřízen i běžný účet. Česká spořitelna je schopna 

poskytnout městu úvěr s úrokovou mírou 12M PRIBOR + 1,00 % p. a., tj. 1,83 % p. a. + 1,00 

% p. a. = 2,83 % p. a.62 

Město se však s žádostí o poskytnutí úvěru nemusí nutně obracet pouze na bankovní ústavy. 

Další variantou, jak získat externí finanční zdroje na úhradu nákladů spojených s investiční 

akcí, je požádat Olomoucký kraj o půjčku nebo SFŽP o podporu. Olomoucký kraj může 

městu, na základě písemné žádosti schválit bezúročnou půjčku na úhradu nákladů na realizaci 

akce. V kompetencích Olomouckého kraje je stanovení doby, do které by město Kostelec 

na Hané vypůjčené finanční prostředky muselo vrátit. Tato možnost je pro město výhodná 

z důvodu, že by byla daná půjčka bezúročná. Souběžně s touto půjčkou může být městu 

schválena podpora ze SFŽP, která má stanovenou pevnou úrokovou sazbu 1 % p. a., dobu 

zahájení splácení a celkovou dobu splácení. Poskytnutí podpory v rámci OPŽP podléhá 

schválení řídícího orgánu. 

Dle výše půjčky od Olomouckého kraje a podpory od SFŽP by se odvíjela výše úvěru, který 

by si město vypůjčilo od České spořitelny, a.s. 

• Nevýhody této varianty 

První nevýhoda této varianty začíná již na samotném počátku celé investiční akce, jelikož 

žadatel o dotaci musí splnit mnohdy velmi náročné podmínky k tomu, aby danou dotaci 

obdržel, což pro město představuje poměrně vysoké náklady, které se pojí s administrativou. 

Mezi činnosti, které celému projektu předchází, se řadí podání žádosti o dotace, vyplňování 

nejrůznějších formulářů, využívání poradenských služeb, vyhodnocování, aj. Většina obcí 

se neobejde bez poradenských služeb, což představuje vynaložení poměrně vysokých 

nákladů, které by za jiných okolností mohly obce využít účelněji. 

Nevýhodou je také fakt, že se v průběhu trvání programu neustále měnila dotační pravidla 

a že celý proces, od žádosti o dotaci po vyplacení finančních prostředků na účet měst, 

je velice zdlouhavý. Mnohdy trvá až 3 roky. 

Dalším problémem této varianty je spolufinancování z vlastních zdrojů, což pro město 

znamená, že se přijetím úvěru na dlouhou dobu zadluží. Ročně tedy bude muset vynakládat 

ze svého rozpočtu nejen finanční prostředky na splátky úvěrů s příslušnými úroky, ale bude 

                                                 
62 Výše úrokové sazby byla stanovena na základě konzultace s představiteli města Kostelec na Hané. 
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se muset starat také o údržbu a provoz vodovodu, kanalizace a ČOV. Předpokládané náklady 

na vodovod a kanalizaci s ČOV byly městem Kostelec na Hané vyčísleny na 600 tis. Kč/rok. 

Dle podmínek OPŽP musí být na novou ČOV napojeno minimálně 80 % kanalizace, 

což znamená, že projekt lze rozdělit do jednotlivých částí, avšak město nemůže vybudovat 

novou ČOV a po čase vybudovat kanalizaci. Otázkou zde je, zda by nebylo pro město 

jednodušší upravit stávající ČOV tak, aby splnila standardy EU a tím ušetřit velké množství 

finančních prostředků. 

Mnoho obcí v ČR nesplnilo podmínky o poskytnutí dotace. Jedním z mnoha problémů 

se staly smlouvy mezi obcí a provozovatelem vodárenské infrastruktury. Při žádosti o dotaci 

se však posuzují i smlouvy, které byly uzavřeny ještě v době, kdy ČR nebyla členským státem 

EU a obce tedy nemohly předpokládat, jaké budou muset splnit dotační podmínky. V této 

situaci mohou obce přesvědčit provozovatele o změně smlouvy, nebo musí akceptovat snížení 

částky poskytnuté dotace a najít zbylé finanční prostředky pro dofinancování projektu jinde. 

Pokud jsou smlouvy uzavřeny s dobou trvání do konce roku 2020, mají obce nárok získat 

dotace ve výši max. 60 % způsobilých výdajů, u smluv uzavřených s dobou trvání do konce 

roku 2022 je výše 30 % způsobilých výdajů. U smluv, jejichž doba trvání je delší, nemají 

obce žádný nárok na obdržení dotace. 

Největší problémy s dotací však mají malé obce do 2000 obyvatel. Tento typ obcí nemá nárok 

na dotaci, pokud jejich území neleží v chráněné krajinné oblasti. Zde je otázkou, 

zda by nebylo potřebné na této skutečnosti něco změnit. Malé obce totiž dostanou bez větších 

problémů dotaci např. na cyklostezku, avšak na úpravu a zlepšení kvality vody ne. Proto 

se většina těchto obcí potýká s problémem, jak jinak financovat tak náročné investiční akce, 

čímž se zabývá další část této kapitoly.63 

4.5.2 Varianta financování bez využití dotačních titulů z EU 

Obce by měly hledat i jiné možnosti jak zrealizovat náročné investiční akce i bez využití 

dotací z fondů EU. Tato podkapitola navrhuje možné řešení v situaci, kdy obce nedostanou 

evropskou dotaci, ať již z důvodů nesplnění podmínek, či toho, že EU přestane poskytovat 

finanční prostředky. 

                                                 
63VODARENSTVI.CZ: Články [online]. [cit. 2012-04-01]. Evropské dotace do vodárenství? Žádná sláva, shodují 
se starostové. Dostupné z WWW: ˂http://www.vodarenstvi.cz/clanky/evropske-dotace-do-vodarenstvi-zadna-
slava-shoduji-se-starostove˃. 
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Příliš nevyužívanou formou v ČR je spolupráce veřejného a soukromého sektoru, 

tzv. PPP (Public Private Partnerships). Mezi možné příčiny, proč není tato forma zajištění 

veřejných služeb či statků hojně využívána, patří nedůvěra veřejnosti a nízká informovanost 

veřejného sektoru. Spolupráce mezi těmito subjekty vzniká především za účelem využití 

zdrojů a schopnosti soukromého sektoru. Na první pohled se mohou zdát PPP projekty 

nákladnější než financování prostřednictvím veřejných financí. Tato skutečnost je zapříčiněna 

především tím, že u PPP projektů je vždy nutno vyčíslit náklady celého životního cyklu díla 

(tedy investiční, provozní a obnovovací náklady), kdežto u tradičního zadávání se vyčíslují 

pouze investiční náklady. 

Výhodou této varianty je, že šetří veřejné zdroje, které obce mohou využít na jiné důležité 

projekty, u kterých nelze aplikovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Pokud 

se obec rozhodne využít této možnosti, musí takový projekt důkladně připravit, řídit 

se platným legislativním rámcem a dodržet přesný postup realizace PPP projektů. 

Velká pozornost se musí věnovat již samotné smlouvě, ve které by měly být projednány 

veškeré fáze projektového cyklu (příprava projektu, návrhy, správa a údržba, financování aj.). 

V rámci smlouvy musí být též jasně vymezeny kompetence, v podobě práv a povinností, 

smluvních stran. Jednou z charakteristik smlouvy u investičních akcí týkající se výstavby 

vodovodu, kanalizace a ČOV je jejich dlouhodobost (v zahraničí se takový druh smluv 

uzavírá až na dobu 30 let). 

Dlouhodobost s sebou přináší rozsáhlá rizika. Výhodou zde je, že jsou rizika rozdělena mezi 

veřejný sektor a soukromý sektor. Rozdělení je poměrně jednoduché. Dané riziko nese vždy 

ten subjekt, který je schopen jej lépe zvládnout. Dalšími výhodami jsou např. větší privátní 

odpovědnost za realizaci projektu, rychlejší realizace, snížení nákladů po dobu životnosti 

projektu, lepší rozložení rizika, motivaci ke zlepšení výkonů, zvyšování výkonů, posilování 

veřejného řízení, vyšší kvalita statků a služeb, přístup k dovednostem, zkušenostem 

a technologiím aj.64 

Obce se mohou rozhodnout pro celou škálu typů PPP projektů. Nejdříve by se však měly 

optimálně rozhodnout, neboť ne každý typ je vhodný pro danou investiční akci. Základními 

typy, ze kterých mohou města vybírat, jsou DBB (navrhni – nabídni – postav), OM (správa 

a údržba), BOT (postav – spravuj – převeď), DBFO (navrhni – postav – financuj – spravuj), 

BOO (postav – vlastni – spravuj). 
                                                 
64 OSTŘÍŽEK, J. a kol. Public Private Partnership: příležitosti a výzva, s. 28 – 40. 
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Pro výstavbu vodovodu a kanalizace s ČOV se nejvíce hodí typ DBFO, u něhož musí 

město vypsat tendr na výběr vhodného soukromého partnera. Dokumentace vztahující 

se k tendru je velmi podrobná, jelikož koncesní smlouvy bývají uzavírány někdy i na dobu 

delší než 30 let. Města by se při výběru privátního partnera měla zaměřit na jeho schopnost 

financování. Tato skutečnost, že soukromá společnost celou akci financuje, je považována 

za první výhodu tohoto typu PPP projektu. Při rozhodování o konečném udělení koncese 

je nutné zaměřit se na tři hlavní podmínky, kterými jsou konečná cena, kterou platí 

za využívání služby uživatelé, velikost finanční podpory, kterou bude poskytovat zadavatel 

(veřejný sektor) a celková schopnost koncesionáře zajistit úspěšnou realizaci projektu. 

Pokud se tedy město rozhodne zrealizovat danou investiční akci pomocí PPP projektu, bude 

tato varianta vypadat zhruba takto. Město na základě předem daných kritérií vybere 

nejvhodnější společnost a uzavře s ní dlouhodobou smlouvu na naplánování, postavení, 

financování, udržování a provozování díla. Přičemž nová ČOV musí splňovat standardy 

EU. Vybraný soukromý partner bude mít odpovědnost za zásobování pitnou vodou, odvádění 

a čištění odpadních a srážkových vod. Tyto služby musí být poskytnuty v kvalitě, která 

je dohodnuta ve smlouvě. Velká pozornost se musí věnovat také investičním nákladům, 

jelikož ty vždy nese spotřebitel. V případě města Kostelec na Hané by náklady měly dopad 

především na zvýšení vodného a stočného pro obyvatele města. Náklady, které musí vynaložit 

přímo město, jsou náklady spojené s administrativou, která je velmi náročná. Celá realizace 

poté nebude mít vliv na městský rozpočet. Nová ČOV, kanalizace i vodovod bude stále 

ve vlastnictví města. Město by si mělo také zachovat vliv na tvorbě ceny vodného a stočného, 

aby se cena výrazně nenavýšila. V této situaci by mohli být vybrány společnosti dvě, jedna, 

která by zřizovala vodovod a druhá, která by se orientovala na ČOV a kanalizaci ve městě. 

Za poskytování těchto služeb náleží soukromé společnosti platba, která je v tomto případě 

v podobě poplatků za vodné a stočné. 

Než se však město rozhodne realizovat investiční akci pomocí PPP projektu, musí náležitě 

zvážit, zda je tato varianta vhodnější než tradiční varianta, kdy bude dílo financováno 

převážně veřejným sektorem. Při rozhodování se může obrátit také na centra, která jsou 

specializována přímo na projekty PPP, nebo se může inspirovat v zahraničí, kde jsou 

vodohospodářské PPP projekty velmi rozšířené. 

Městu Kostelec na Hané se nabízí i jiné možnosti, jak projekt výstavby vodovodu 

a kanalizace s ČOV financovat. Jelikož má město již jednu ČOV ve městě vybudovánu, 
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nabízí se možnost tuto ČOV i nadále zachovat a jen ji upravit tak, aby odpovídala 

požadovaným standardům. Tímto krokem by město ušetřilo náklady spojené s výstavbou 

nové ČOV, které by mohlo využít na jiné investice. 

Dalším krokem, jak výrazně snížit náklady, by mohlo být rozdělení investiční akce na menší 

dílčí investice. Město má možnost rozdělit investiční akci na dvě a více fází. Při rozdělení 

na dvě menší investiční akce by situace vypadala takto. V první fázi by město mohlo opravit 

stávající ČOV a dobudovat kanalizaci, druhá fáze by byla věnována vodovodu. Na tento 

typ investičního projektu má město možnost využít také podporu prostřednictvím státní 

dotace. Do roku 2012 mělo možnost čerpat dotaci od Ministerstva zemědělství ČR. Tento 

program byl však naplněn a finančně vyčerpán. S financováním by městu mohl pomoci také 

provozovatel, jelikož město může být vlastníkem majetku, ale jeho provoz může 

být v kompetenci soukromé firmy. Město má možnost s touto společností uzavřít smlouvu 

o zaplacení nájemného dopředu, čímž by dostalo finanční prostředky na dofinancování 

investiční akce. Tímto krokem by se městu snížil potencionální úvěr, který by muselo čerpat 

na dofinancování celého projektu. Pokud by i v příštích letech byla možnost na tento projekt 

čerpat finanční prostředky formou státní dotace, mohlo by město obdržet státní podporu 

na investiční akci vodovod, ale také státní podporu na investiční akci úprava stávající 

ČOV a dobudování kanalizace ve městě, čímž by se náklady investiční akce výrazně snížily 

a město by tak nebylo ohroženo v dalším rozvoji. 

Výhody národní dotace jsou spatřovány v tom, že její čerpání není tak náročné 

na administrativu, jako čerpání dotací z EU. Města mnohdy nemusí splnit ani takové množství 

podmínek. Příkladem může být fakt, že v případě čerpání dotace z EU musí být na novou 

ČOV napojeno minimálně 80 % kanalizace. Při čerpání státní dotace však takovéto kritérium 

není, proto je v možnostech města investiční akci rozdělit a upravit nejprve stávající 

ČOV a poté dobudovat kanalizaci ve městě. Při čerpání dotací z EU jsou města také často 

„nucena“ investovat do věcí, které však nepotřebují. Nepotřebnými prvky projektu jsou např. 

další související rekonstrukce, které města musí udělat souběžně, nikoliv po investiční akci, 

napojení aglomerací, shromažďování požadovaných dat, audity, posudky aj. Tímto se tedy 

náklady investiční akce mohou výrazně navýšit a daný projekt se tak stává finančně 

náročnějším. 
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5 ZÁVĚR 

Postavení obcí v ČR je upraveno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

Z tohoto zákona vyplývají i základní znaky každé obce, mezi něž vedle občanů a území patří 

také obecní majetek. Obce mají právo mít majetek a hospodařit s ním, právo získávat finanční 

prostředky a hospodařit dle vlastního rozpočtu. Tyto práva tvoří ekonomický základ obce, 

bez kterého by obce nemohly splnit povinnosti, které jim ukládá obecní zákon. Těmito 

povinnostmi jsou péče o rozvoj obecního území a o potřeby občanů obce. Hospodaření obcí 

musí být v souladu se schváleným rozpočtem, který je sestavován na období jednoho roku. 

Struktura územních rozpočtů vychází z druhového třídění rozpočtové skladby, která se dělí 

na příjmy, výdaje a financování. Z pohledu investic jsou nejdůležitější kapitálové výdaje, 

pomocí kterých obec financuje investiční projekty realizované na svém území. V zájmu 

představitelů obcí je, aby byl obecní rozpočet co nejméně zatížen, a proto se snaží nalézt i jiné 

zdroje financování pro realizaci investičních projektů. 

Dílčí cíl, kterým bylo zhodnotit a přiblížit hospodaření města Kostelec na Hané, byl splněn 

pomocí podrobné analýzy příjmů a výdajů města za pětileté období 2007 – 2011. Jak příjmy, 

tak výdaje měly v průběhu let rostoucí i klesající tendenci. Celkové příjmy města 

se pohybovaly v rozmezí od 35 do 50 mil. Kč. Nejnižší příjmy mělo město k dispozici v roce 

2010, nejvyšší v roce 2009. Největší část z celkových příjmů města tvořily daňové příjmy, 

jejichž podíl na celkových příjmech byl v průměru 57 %. Druhou nejvyšší položkou v objemu 

příjmů města byly přijaté dotace. Hodnota celkových výdajů dosahovala výše 

od 28 do 62 mil. Kč. Rok 2009 byl stejně jako u příjmů, rokem, kdy výdaje dosáhly 

nejvyššího objemu, nejnižší hodnota výdajů byla dosažena v roce 2011. Největší podíl 

na celkových výdajích měly běžné výdaje, výjimkou byl pouze rok 2009, kdy byla hodnota 

kapitálových výdajů vyšší než hodnota běžných výdajů. Financování města se v průběhu 

sledovaných let pohybovalo převážně v kladných hodnotách, až na výjimku v roce 2009, 

kdy hodnota výdajů převýšila hodnotu příjmů a vznikl tak deficit ve výši 

11,5 mil. Kč. Možnou příčinou mohla být finanční krize ve světě, která vyústila 

v ekonomickou recesi právě v roce 2009. Tato nepříznivá skutečnost se mohla negativně 

promítnout do rozpočtového hospodaření města. 

Hlavní cíl, kterým bylo nalézt možnosti financování vodohospodářských projektů, se také 

podařilo naplnit. V diplomové práci jsou popsány dvě situace. První z nich je zaměřena 
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na možnost financování s využitím dotačních titulů z EU, naopak druhá znázorňuje situaci, 

kdy k financování investičního projektu nejsou využity peněžní prostředky z EU. 

Projekt týkající se výstavby vodovodu a kanalizace s ČOV se vyznačuje velkou investiční 

náročností. Z provedené analýzy hospodaření města Kostelec na Hané je zřejmé, 

že financování zcela z vlastních zdrojů města je nereálné. Město tedy musí využít i jiné 

možnosti, které se mu nabízí. 

V první navržené variantě je popsána možnost financování s využitím cizích zdrojů ve formě 

dotací a úvěrů.  Na vodohospodářský projekt týkající se výstavby vodovodu a kanalizace 

s ČOV lze čerpat dotaci z OPŽP. Spolu s touto dotací může být městu poskytnuta také 

finanční pomoc od Olomouckého kraje. Předpokladem této varianty je, že město obdrží 

obě tyto dotace v maximální možné výši. Celková částka získaná prostřednictvím dotací, 

může činit 132 268 tis. Kč. Zbývající náklady, ve výši 84 652 tis. Kč, musí město financovat 

z vlastních zdrojů. Částku 5 mil. Kč může město pokrýt z vlastních zdrojů prostřednictvím 

přebytku z hospodaření z roku 2010. Zbylých 80 mil. Kč může město financovat pomocí 

úvěru. Externí finanční zdroje by mohlo město získat pomocí úvěru od bankovních ústavů 

či prostřednictvím finanční podpory od Olomouckého kraje a SFŽP.  

Další navržené varianty financování vodohospodářských projektů již nepočítají s využitím 

dotačních titulů z EU. První variantou je financování výstavby vodovodu a kanalizace 

s ČOV prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru, tzv. PPP. Tato možnost 

je spojena s řadou výhod, mezi které patří např. úspora veřejných prostředků, které mohou 

být využity i na jiné, důležité projekty, rozdělení rizika mezi veřejný sektor a soukromý 

sektor, vyšší kvalita poskytnutých veřejných služeb aj. Města si mohou vybírat z pěti 

základních typů PPP projektu. Jako nejvhodnější se pro výstavbu vodovodu a kanalizace 

s ČOV jeví typ DBFO (navrhni – postav – financuj – spravuj). Velkou výhodou tohoto 

typu projektu je, že soukromá společnost financuje celou akci sama. Město musí vynaložit 

finanční prostředky pouze na úhradu nákladů spojených s administrativou. Zbylá realizace 

projektu by tak neměla mít vliv na obecní rozpočet. Rozhodnutí pro tuto variantu znamená 

pro město také úsporu v celkové hodnotě 600 tis. Kč, které by jinak muselo vynaložit 

každoročně ze svého rozpočtu na obnovu a údržbu vodovodu a kanalizace s ČOV. Velkým 

pozitivem je, že přijetím této varianty nedochází k zadlužování obce. 

Poslední možnost financování investiční akce se zabývá rozdělením investičního projektu 

na menší části. Město Kostelec na Hané má již jednu ČOV ve městě vybudovánu, proto 
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se zde nabízí možnost tuto ČOV i nadále zachovat a jen ji upravit tak, aby odpovídala 

požadovaným standardům. Tímto krokem by město ušetřilo náklady spojené s výstavbou 

nové ČOV, které by mohlo využít na jiné investice. Jiným způsobem by mohlo být rozdělení 

investiční akce na menší dílčí investice. V první fázi by mohlo město opravit stávající 

ČOV a dobudovat kanalizaci, druhá fáze by byla věnována vodovodu. Na tento 

typ investičního projektu má město možnost využít také podporu prostřednictvím státní 

dotace. S financováním by městu mohl pomoci také provozovatel a to v případě, je-li provoz 

majetku svěřen soukromé firmě. S touto společností může město uzavřít smlouvu o zaplacení 

nájemného dopředu, čímž by dostalo finanční prostředky na dofinancování investiční akce. 

Tímto krokem by město snížilo výši potencionálního úvěru. 

Hypotézu práce, že lze nalézt i jiné vhodné varianty financování vodohospodářských 

projektů bez využití dotačních titulů z Evropské unie, se podařilo potvrdit. 

Přínosem diplomové práce je doporučení do budoucna pro město Kostelec na Hané, ale také 

pro ostatní obce ČR, že lze nalézt i jiné způsoby financování než je možnost využití dotací 

z EU. Ač se na první pohled může zdát poskytnutí dotace z EU jako nejvýhodnější varianta, 

po přezkoumání jiných možností jsou obce schopny dojít k závěru, že existují i jiné varianty, 

které mohou daleko více ušetřit výdaje z územních rozpočtů. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BOO   Build-Own-Operate (postav – vlastni – spravuj) 

BOT   Build-Operate-Transfer (postav – spravuj – převeď) 

CzechPOINT  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

ČMZRB  Českomoravská záruční a rozvojová banka 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

ČR   Česká republika 

ČSSD   Česká strana sociálně demokratická 

DBB   Design-Bild-Build (navrhni – nabídni – postav) 

DBFO   Design-Build-Finance-Operate (navrhni – postav – financuj – spravuj) 

EO   Ekvivalentní obyvatel 

EU   Evropská unie 

KDU – ČSL  Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

KSČM   Komunistická strana Čech a Moravy 

ODS   Občanská demokratická strana 

OM   Operation and Maintenance (správa a údržba) 

OPŽP   Operační program Životní prostředí 

PPP   Public Private Partnership 

PRIBOR  Prague InterBank Offer Rate (pražská mezibankovní úroková sazba) 

SFŽP   Státní fond životního prostředí
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