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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je zpracovat žádost o dotaci z fondu Evropské unie na výsadbu 

zeleně v obci Buchlovice. V případě schválení dotace budou finanční prostředky použity 

na výsadbu biocentra, které sníží míru větrné a vodní koroze a vytvoří podmínky pro ex-

panzi potlačených domácích rostlinných a živočišných druhů. V teoretické části jsou defi-

novány pojmy z oblasti územní samosprávy, rozpočtů obcí a možnosti financování ochrany 

přírody a krajiny. Praktická část analyzuje hospodaření obce. Následuje zpracování žádosti 

o dotaci. 

 

Klíčová slova: analýza hospodaření, rozpočet obce, financování, regionální operační program, 

dotace, Evropská unie

 

 
ABSTRACT 

The aim of the thesis is to develop an application for a grant from the European Union, 

planting of greenery in the village Buchlovice. If approved, the grant funds will be used for 

planting bio-centers, which will reduce the level of wind and water corrosion and create 

conditions for the expansion of the repressed domestic plant and animal species. The theo-

retical part defines the concepts of local government, municipal budgets and funding op-

portunities for nature and landscape protection. The practical section analyzes the village 

budget. Then follows  processing of grant applications. 

 

Keywords: analysis of economy, municipal budget, funding, regional operational program, 

grant, the European Union 
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ÚVOD 

V posledních letech jsou fondy Evropské unie často diskutovaným tématem. Fondy slouží 

k podpoře hospodářského růstu členských zemí, podpoře vzdělanosti, kultury, ochraně 

životního prostředí, podpoře zaměstnanosti apod.  

O dotace z Evropské unie může Česká republika žádat od roku 2004, kdy spolu s dalšími 

zeměmi přistoupila k Evropské unii. O dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby, ob-

čanská sdružení, města, obce, školy atd. Ne všechny projekty jsou schváleny. Nejdůležitěj-

ší fází projektového cyklu je etapa přípravy a vlastní podání žádosti. 

Cílem diplomové práce je zpracovat žádost o dotaci z fondu Evropské unie na výsadbu 

zeleně v obci Buchlovice. V případě schválení dotace budou finanční prostředky použity 

na výsadbu biocentra, které sníží míru větrné a vodní koroze a vytvoří podmínky pro ex-

panzi potlačených domácích rostlinných a živočišných druhů. Nepříznivý historický vývoj 

ve využívání půdy a krajiny je znát dodnes a náprava není snadná. Jen necelých 20 % roz-

lohy České republiky pokrývají přírodní biotopy. Je očividné, že krajina je hodně ovlivně-

na tím, jak byla v minulosti, často i negativně, využívána. K největším problémům patří 

oslabení druhové rozmanitosti a funkcí krajiny. Účinná je obnova zeleně, ochrana přírodně 

cenných území a ohrožených druhů.  

Diplomová práce bude rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Pro vypracování 

teoretické části si prostuduji odbornou literaturu.  

V první kapitole budou popsány nástroje finančního řízení obcí a měst, ke kterým patří 

rozpočtový výhled obce, rozpočet obce a plán pokladního plnění rozpočtu obce. Nástroje 

finančního řízení mají zajistit transparentnost nakládání s finančními prostředky a zachytit 

dopady činnosti obce na její finanční pozici. 

Druhá kapitola se bude zabývat regionální politikou Evropské unie, jejímž cílem je odstra-

nění vzniklých nerovností mezi sociální a ekonomickou vyspělostí jednotlivých regionů. 

Tyto nerovnosti se snaží odstranit právě pomocí strukturálních a jiných fondů. Další kapi-

toly budou zaměřeny na operační programy v období 2007 až 2013, přípravné období 2014 

až 2020 a možnosti financování ochrany přírody a krajiny z evropských fondů. 

Praktická část se bude skládat z analýzy a projektové části. V analytické části budou uve-

deny základní informace o městysu Buchlovice, pak bude následovat finanční analýza jeho 

hospodaření. Nejprve bude provedena analýza příjmů a výdajů v letech 2010 až 2013, dále 
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bude následovat výpočet ukazatele dluhové služby, ukazatele provozního přebytku a výpo-

čet míry soběstačnosti obce. Na základě provedené analýzy bude rozhodnuto, zda je obec 

schopna projekt financovat ze svých zdrojů nebo si musí vzít úvěr. 

Projektová část bude stěžejním bodem diplomové práce. Bude obsahovat popis projektu 

Zeleň kolem Buchlovic, cíle a rozpočet projektu. Projektová žádost o dotaci bude zpraco-

vána v informačním systému Operačního programu Životní prostředí BENE-FILL. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 NÁSTROJE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ OBCÍ A MĚST 

Hrabalová (2004, s. 23) uvádí, že pro finanční řízení obcí a měst jsou využívány zejména 

rozpočtový výhled obce, rozpočet obce a plán pokladního plnění rozpočtu obce (Cash bud-

get). Tyto nástroje jsou užívány zejména proto, aby zajistily efektivnost hospodaření obce 

a její dlouhodobě vyrovnané hospodaření. Pomocí těchto nástrojů jsou jednotlivé činnosti 

obce plánovány. Jsou jasně určeny cíle, jichž má být činností obce dosaženo a jejich priori-

ty. Těmto činnostem jsou pak přiřazeny prostředky k jejich dosažení a je určen subjekt, 

který za jejich dosažení zodpovídá. Pomocí těchto nástrojů jsou jednotlivé cíle naplňovány 

a na základě informací v nich obsažených je prováděna průběžná i následná kontrola čin-

nosti obce. Nástroje finančního řízení mají zajistit transparentnost nakládání s finančními 

prostředky a zachytit dopady činnosti obce na její finanční pozici.   

V rámci soustavy veřejných rozpočtů jsou na úrovni územních samosprávných celků 

(v případě České republiky - obcí a krajů) sestavovány rozpočty obce nebo kraje (tzn. 

územní rozpočty). Rozpočty územních samosprávných celků jsou označovány jako decen-

tralizované peněžní fondy, ve kterých se soustřeďují jak příjmy, které obec (kraj) získá na 

základě jejich přerozdělení v rozpočtové soustavě, tak příjmy generované jejich vlastní 

činností, a ty se rozdělují a používají na financování veřejných a smíšených statků pro-

střednictvím veřejného sektoru územní samosprávy, nebo prostřednictvím soukromého 

sektoru. Uzemní rozpočet je vytvářen, rozdělován a používán stejně jako ostatní veřejné 

rozpočty v rozpočtové soustavě, s využitím nenávratného, neekvivalentního a nedobrovol-

ného (především u daní) způsobu financování, který je typický pro všechny veřejné roz-

počty. (Provazníková, 2009, s. 56)  

Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtů obcí, dále pak rozpoč-

tového výhledu, rozpočtového procesu a závěrečného účtu, je zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.       

 

1.1 Rozpočtový výhled obce 

Do roku 2000 územní samosprávné celky v ČR nebyly povinné sestavovat střednědobou 

ani dlouhodobou rozpočtovou prognózu. Na tuto skutečnost pamatoval zákon č. 250/2000 

sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který obcím i krajům ukládá od roku 
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2001 povinnost sestavovat kromě ročního rozpočtu i rozpočtový výhled. (Provazníková, 

2009, s. 73) 

Rozpočtový výhled obce je definován rozpočtovými pravidly územních rozpočtů jako po-

mocný nástroj finančního řízení obce. Rozpočtový výhled by měl zabezpečit dlouhodobě 

vyrovnané hospodaření obce a koordinovat z tohoto pohledu i investiční aktivitu obce. Měl 

by především zobrazovat předpokládané finanční toky v závislosti na realizaci strategické-

ho plánu rozvoje obce, vycházet z cílů a priorit ve strategickém plánu obsažených co se 

týče sladění demografického, sociálního, ekonomického a ekologického vývoje území ob-

ce a na druhou stranu by měl vypovídat o tom, zda a za jakých podmínek jsou při současné 

hospodářské situaci subjektu tyto cíle dosažitelné. Z tohoto pohledu tkví význam rozpočto-

vého výhledu především v tom, že umožňuje rychlou orientaci ve financování rozvoje ob-

ce, vypovídá o jejích budoucích potřebách a zdrojích jejich krytí. (Hrabalová, 2004, s. 23)  

Na základě novely č. 557/2004 Sb. zákona č. 250/2000 Sb. mají obce povinnost sestavovat 

nejen roční rozpočty, ale také rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po roce, na 

který se sestavuje roční rozpočet. Po schválení rozpočtu na rok 2011 musí být schválen 

rozpočtový výhled minimálně na roky 2012 až 2013.  

K sestavení rozpočtového výhledu není v zákoně uvedený žádný postup. Obvykle se vy-

chází ze skutečnosti uplynulých let a dále se zohlední budoucí záměry obce. Podkladem 

k jeho sestavení jsou zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky. Pro zajištění 

reálnosti rozpočtového výhledu platí zásada, že nelze nadhodnocovat příjmy a podhodno-

covat výdaje budoucích let.  

U příjmů je důležité odhadnout vývoj daňových příjmů na základě rozpočtového určení 

daní a vývoj vlastních nedaňových příjmů z poskytování služeb, z pronájmu majetku apod. 

Dále lze zahrnout i jednorázové příjmy (např. z prodeje majetku). Do rozpočtového výhle-

du můžeme zapojit i dotace, u kterých je reálné, že je získáme.  

Ve výdajích je nutné nejdříve zabezpečit úkoly plynoucí z poslání organizace (např. veřej-

né osvětlení, svoz odpadů), výkon státní správy a další povinnosti vyplývající ze zákon-

ných předpisů. Dále je nutné zahrnout závazky z uzavřených smluv, splátky a úroky z úvě-

rů a půjček, výdaje spojené s péčí o vlastní majetek, příspěvky na provoz zřizovaných či 

založených organizací, výdaje na investice, které již započaly v minulých letech, a teprve 

poté výdaje na nové investice.  
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Financování schodku hospodaření může být zabezpečeno přebytkem hospodaření minu-

lých let nebo návratnými finančními zdroji, na jejichž splácení v budoucnosti bude mít 

obec dostatek volných finančních prostředků.  

Rozpočtový výhled může (není to povinnost) být schválen v detailním členění podle 

jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby. 

Rozpočtový výhled se často zpracovává variantně. Variantnost zpracování umožňuje urči-

tým způsobem eliminovat vliv nejistoty budoucího vývoje a naopak identifikovat případná 

rizika hospodaření subjektu, který výhled sestavuje. Stejně tak lze variantnosti využívat při 

rozhodování o možném dluhovém financování rozvoje obce, kdy se obec rozhoduje, jakou 

výši a formu zadlužení zvolí, přičemž srovnává náklady, přínosy a rizikovost jednotlivých 

variant. Pouze výběr z většího počtu variant a možnost vzájemného srovnání může vést 

k volbě skutečně dobrého plánu.  

Dalším požadavkem, který by měl rozpočtový výhled splňovat, aby mohl být nástrojem 

řízení obce, je jeho srozumitelnost. Rozpočtový výhled by měl být sestavován ve dvou 

částech. V části finanční, která by obsahovala vlastní finanční tabulku, a v části politické, 

v níž by byly jasně definovány cíle, které jsou v rozpočtovém výhledu obsaženy, a předpo-

klady o budoucím vývoji, z nichž se při jeho sestavování vycházelo. Jedině tak může slou-

žit jako podklad pro rozhodování a jedině tak může být kontrolováno jeho naplňování. 

(Hrabalová, 2004, s. 24) 

Problémy, se kterými se obecně územní samosprávy při sestavování střednědobých výhle-

dů setkávají, jsou zejména schopnost krátkodobého a střednědobého odhadu příjmů, výda-

jů a jejich meziročního vývoje. Vývoj příjmů obcí závisí na vývoji ekonomických ukazate-

lů (míry nezaměstnanosti, růstu produktu, míře inflace), které ovlivňují výši daní, jež sou-

kromý sektor bude platit do rozpočtu obce (v případě ČR jde zejména o sdílené daně a daň 

z příjmů fyzických osob z podnikání). (Provazníková, 2009, s. 74) 

 

1.2 Plán pokladního plnění rozpočtu 

Například Hrabalová (2004, s. 25) tvrdí, že pro dobré hospodaření obce je nutné krátkodo-

bé plánování příjmů a výdajů během rozpočtového období, ke kterému se využívá právě 

pokladního plnění rozpočtu – cash budget, například formou platebního kalendáře. Cash 

budget odráží, kdy lze očekávat jednotlivé druhy příjmů (zejména s ohledem na správu a 
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výběr daní) a kdy a v jaké výši musí obec uhradit příslušné výdaje. V krátkodobém plánu 

příjmů a výdajů by měl být sledován pohyb peněžních prostředků na bankovním účtu – 

jejich časové rozlišení. Tento plán umožňuje získat přehled o tom, kolik peněžních pro-

středků bude obec v určitém období potřebovat, aby byla schopna uhradit plánované výda-

je. Pokud nebude mít v určitém období dostatek peněžních prostředků na účtu, může tuto 

potřebu prostředků krýt přijetím krátkodobého úvěru, případně návratné finanční výpomo-

ci. V opačném případě může volné zdroje krátkodobě investovat. Tento nástroj finančního 

řízení obce se využívá zejména proto, aby byla v každém okamžiku zajištěna likvidita ob-

ce.  

 

1.3 Rozpočet obce 

Hrabalová (2004) uvádí, že rozpočet obce je zobrazením finančního hospodaření obce či 

města na daný kalendářní rok. Je tedy krátkodobým nástrojem řízení obce. Je to klíčový 

nástroj pro vyjádření a realizaci jednotlivých politik obce. Rozpočet slouží jako rozhodo-

vací nástroj, pomocí něhož jsou vymezeny priority, stanoveny cíle, sestaveny operační 

programy a je prováděna kontrola. Základní typy peněžních operací, které jsou v rozpočtu 

obsaženy, jsou příjmy, výdaje a financování. Rovnice, která pro rozpočtové hospodaření 

platí, je:  

příjmy – výdaje = financování  

 

Mezi příjmy rozpočtu obce patří: 

• příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

• příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti, 

• příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, které obec zřídila nebo založila, 

• příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, příjmy z vy-

braných pokut a odvodů, 

• výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona, 

• výnosy daní nebo podíly na nich, 

• dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, dotace z rozpočtu kraje, 

• přijaté peněžní dary a příspěvky apod. 
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Mezi hlavní výdaje rozpočtu obce patří: 

• závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených zákony, 

• výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spoje-

né s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, 

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

• závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a 

ze smluvních vztahů vlastních organizací, 

• úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

• výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro obec. 

 

Rozpočet obce je:  

• decentralizovaný peněžní fond, ve kterém se soustřeďují různé druhy veřejných 

příjmů, především daňových, rozdělují se a používají na financování především ve-

řejných statků, tj. čistých a smíšených, zajišťovaných prostřednictvím municipální-

ho veřejného sektoru, i v ČR však stále častěji i prostřednictvím zakázek u soukro-

mého sektoru,  

• bilance, která bilancuje veškeré příjmy a výdaje za příslušné rozpočtové období, 

které je v ČR shodné s rozpočtovým obdobím v celé soustavě veřejných rozpočtů, 

tj. za kalendářní rok – tzv. běžný rozpočet, nebo bilancuje příjmy a výdaje za delší 

období – tj. kapitálový rozpočet,  

• finanční plán, podle kterého obec hospodaří v příslušném rozpočtovém období. Ve 

většině zemí se sestavují i střednědobé rozpočtové výhledy na několik let dopředu 

(zpravidla 3 – 5 let),  

• nástroj prosazování obecní politiky (jako součásti veřejné politiky, jejímž subjek-

tem je volený orgán, v ČR zastupitelstvo).  

Uvedená pojetí rozpočtu spolu souvisejí. (Peková, 1997, s. 68; Otrusinová, 2009, s. 23) 

 

Při plánování příjmů a výdajů územních rozpočtů se setkáváme s tzv. rozpočtovým ome-

zením. Tento problém je objektivně daný všem ekonomickým subjektům (a tedy i obcím a 

krajům). Vyjadřuje, že snaha územních celků vytvořit dostatečný objem zdrojů na příjmo-
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vé straně rozpočtu je často v konfliktu s financováním určitých záměrů a cílů na výdajové 

straně.  

Domnívám se, že na úrovni územních rozpočtů nelze tyto dvě činnosti zcela oddělovat. 

Vzhledem k tomu, že obce a kraje nejsou finančně soběstačné a mají více či méně omezené 

pravomoci v ovlivňování příjmů, je nutné o příjmech uvažovat jako o rozpočtovém ome-

zení. Na druhou stranu je část výdajů obce nebo kraje předem známá a daná, často mají 

mandatorní charakter a lze tedy odhadovat výdajové potřeby předem. (Provazníková, 2007, 

s. 58) 

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný, ale může být schválen i jako přebytkový, 

jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití v následujících letech, nebo jsou-

li určeny ke splácení jistiny úvěru. Rozpočet může být schválen také jako schodkový a to 

pouze v případě, že schodek bude možné uhradit některými z následujících možností:  

• finančními prostředky z minulých let (položky 81x5),  

• smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí (položky 

81x3) nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopisů (položky 81x1),  

• prodejem finančních aktiv, vázaných v jiné formě, než jsou peněžní prostředky na 

bankovním účtu (dlužné nebo majetkové cenné papíry) (položky 81x7).  

Z výše uvedeného vyplývá, že nesmí dojít ke schválení schodkového rozpočtu, jež ne-

bude mít schodek finančních prostředků krytý.  

Do rozpočtu by neměl být zapojen zůstatek bankovního účtu, pokud to není nutné ke krytí 

schodku hospodaření. Některé obce mají tendence použít tento zůstatek v plné výši, kdy 

část, kterou nepotřebují na krytí schodku (tj. nepředpokládají skutečnou spotřebu v daném 

rozpočtovém roce), zařadí jako rezervu výdajů na položce 5901 (případně 5909). Rada zní: 

sestavit reálný rozpočet a teprve v případě nedostatku finančních prostředků rozpočtované-

ho roku použít zůstatek z minulých let a zapojit jej do rozpočtu přes položku 8115. Platí 

zde pravidlo, že nelze rozpočtovat na položce 8115 větší částku, než byl stav rozpočtových 

bankovních účtů k 1.1. rozpočtovaného období.  

Mimo rozpočet sledujeme peněžní operace týkající se účtu cizích prostředků, účtu sdru-

žených prostředků a podnikatelské činnosti. Výsledek hospodaření podnikatelské činnosti 

se v rozpočtu projeví nejpozději na konci kalendářního roku tak, aby mohl být projednán 

v rámci závěrečného účtu obce. (Rozpočet obce a jeho sestavení, 2014) 
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1.3.1 Vypracování rozpočtu 

Zákon nestanovuje povinnost čekat se schvalováním rozpočtu obce až do chvíle, kdy do-

jde ke schválení státního rozpočtu poslaneckou sněmovnou nebo rozpočtu kraje zastupitel-

stvem kraje. Může jej schválit i předtím, ovšem bez dotačních vztahů. Po schválení jiných 

veřejných rozpočtů musí obec odstranit rozdíly v dotačních vztazích povinným rozpoč-

tovým opatřením (např. příspěvek na výkon státní správy, dotace na sociální dávky 

apod.). Nově je v zákoně uvedeno, že pokud se obec podílí na realizaci programu nebo 

projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný 

kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na jeho 

spolufinancování.  

Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn (na úřední desce vždy, dalšími 

možnostmi jsou také webové stránky obce, místní časopis apod.) nejméně po dobu 15 

dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu. Změny schváleného rozpočtu nelze provádět 

opravami schváleného rozpočtu, ale pouze rozpočtovými změnami. (Rozpočet obce a jeho 

sestavení, 2014) 

 

1.3.2 Rozpočtová skladba 

Rozpočtová skladba zajišťuje jednotné členění operací všech veřejných rozpočtů a tím 

možnost srovnání údajů ve veřejných rozpočtech obsažených. Rozpočtová skladba používá 

čtyři základní členění rozpočtových operací, a tím poskytuje různé pohledy na finanční 

hospodaření daného subjektu, neboť informace jednotlivých členění se vzájemně doplňují. 

(Hrabalová, 2004, s. 29)  

Návrh rozpočtu se připravuje tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, 

jimiž se mají při svém hospodaření povinně řídit výkonné orgány obce, dále právnické 

osoby zřízené nebo založené obcí a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo pří-

spěvků z rozpočtu. 

Rozpočet může být schválen v různých podobách:  

a) členění pouze na paragrafy,  

b) členění příjmů dle položek a výdajů dle paragrafů,  

c) členění příjmů i výdajů dle položek a paragrafů apod.  
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V pravomoci zastupitelstva je rozhodnout buď o celkové výši finančních prostředků po-

skytnutých příspěvkovým a jiným organizacím nebo o individuálních výších jednotlivých 

dotací a příspěvků. Podle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí zastu-

pitelstvo obce schválit každou individuální dotaci, která převyšuje 50.000,- Kč.  

Druhové členění peněžních operací vychází ze základních ekonomických kategorií obsa-

žených v rozpočtu, tedy z příjmů, výdajů a financování. Zobrazuje tedy ekonomický cha-

rakter dané operace. Pro obce je toto členění povinné. Nejvyšší úrovní jsou třídy, kterých 

je sedm:  

Třída 1: daňové příjmy  

Třída 2: nedaňové příjmy 

Třída 3: kapitálové příjmy  

Třída 4: přijaté dotace  

Třída 5: běžné výdaje  

Třída 6: kapitálové výdaje  

Třída 7: financování  

Další úrovní jsou seskupení položek a podseskupení položek a nejnižší úrovní podrobnosti 

druhového třídění jsou potom položky. (Hrabalová, 2004, s. 30) 

 

1.3.3 Závěrečný účet 

Podle §17 zákona č. 250/2000 Sb. po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hos-

podaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsa-

ženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby 

a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členě-

ní a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jimi zřízených nebo 

založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu 

je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním 

fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.  

Postup finančního vypořádání k jiným veřejným rozpočtům je uveden ve vyhlášce MF 

č. 551/2004 Sb., která se týká povinných termínů předkládání údajů a zajištění vratek ne-
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použitých prostředků. Postup finančního vypořádání v rámci vlastního rozpočtu si obec 

stanoví sama (k vlastním příspěvkovým organizacím, k jiným subjektům financovaným z 

rozpočtu obce). 

Pokud obec neodvede nevyčerpané finanční prostředky na účet jiného veřejného rozpočtu 

v příslušných termínech dle zmíněné vyhlášky, dochází u ní k porušení rozpočtové kázně 

podle § 44 odst. 1 písm.b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Nevyčerpa-

né účelové prostředky, které obec převede po termínu stanoveném vyhláškou, se stávají 

zadrženými prostředky státního rozpočtu podle § 44 odst.1 písm.b) zákona č. 218/2000 Sb. 

Jedná se o porušení rozpočtové kázně dotčenou obcí a obec odvádí tyto prostředky finanč-

nímu úřadu.  

Obec jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Pře-

zkoumání upravuje zákon č. 420/2004 Sb. Mohou požádat o provedení přezkoumání hos-

podaření buď krajský úřad a to do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže 

lhůtě krajskému úřadu oznámit, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi. Poté však 

musí nejpozději do 31. ledna následujícího roku informovat o uzavření smlouvy s audito-

rem příslušný krajský úřad.  

U obcí, které nevykonávají hospodářskou činnost a mají počet obyvatel k 1. lednu kalen-

dářního roku, jehož se přezkoumání týká, menší než 800 osob, může krajský úřad uskuteč-

nit pouze jednorázové přezkoumání hospodaření. U ostatních obcí se uskutečňuje dílčí 

přezkoumání.  

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho pro-

jednávání v orgánech obce. Návrh závěrečného účtu obce je vhodné nejdříve projednat 

ve finančním výboru (a v radě) a poté jej vhodným způsobem zveřejnit nejméně po dobu 

15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce.  

Projednání závěrečného účtu za uplynulý rok musí proběhnout do 30. června následují-

cího roku a uzavírá se vyjádřením:  

a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo  

b) souhlasu s výhradami, na základě nichž obec příjme opatření potřebná k nápravě 

zjištěných nedostatků. Přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním 

způsobily obci škodu.  
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Pokud vyplývají ze zprávy o přezkumu nějaké nedostatky, byť nejsou závažného charakte-

ru, je zastupitelstvo obce povinno přijmout nápravná opatření. Pokud zjištěné nedostatky 

nebudou odstraněny do dalšího přezkoumání, může tím být ovlivněn i jeho výsledek. 

(Rozpočet obce a jeho sestavení, 2014) 

Časové použití rozpočtu – do plnění rozpočtu se zahrnují jen takové příjmy, které byly 

skutečně přijaty, respektive takové finanční operace, které byly uskutečněny v kalendářním 

roce. Do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání prostředků, které se uskutečnilo 

v kalendářním roce. Pro zařazení příjmu nebo výdaje do plnění rozpočtu v kalendářním 

roce je rozhodující datum připsání anebo odepsání prostředků na bankovních účtech. 

(Otrusinová, 2009, s. 25) 

Pokud obec nezajistí přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok, dopustí 

se správního deliktu, za který jí příslušný správní orgán uloží pokutu až do výše 1 mil. Kč. 

(Deník veřejné správy, 2014a) 
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2 REGIONÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE 

Regionální politika EU patří mezi její nejvýznamnější aktivity. Se svým podílem na celko-

vém rozpočtu Unie ve výši kolem 35 % představuje druhou nejvýznamnější výdajovou 

kategorii po společné zemědělské politice. (Marek, 2009, s. 17) 

Například Bache (1998, s. 13) tvrdí, že klíčovým principem regionální politiky je přesvěd-

čení, že veřejný sektor má z ekonomických a sociálních důvodů úlohu intervenovat na tr-

hu, aby došlo ke snížení regionálních rozdílů, jež vznikají jako následek působení tržních 

sil. Jinými slovy, existuje zde role pro vládu, aby se pokoušela ovlivnit geografickou dis-

tribuci ekonomických aktivit.  

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů finanční a technické pomoci. Slouží 

především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti jejich 

obyvatel a snižování sociálních nerovností. Mimo strukturální fondy a Fondu soudržnosti, 

má EU k dispozici i další fondy a programy, které je možné v České republice využít. 

Kromě toho zde existují i programy, které nespadají pod EU, ale úzce s ní souvisí. 

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Cílem je, aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi 

chudšími a bohatšími regiony a zeměmi EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské 

unie jako celku čelit výzvám 21. století. 

 

Evropská unie disponuje v oblasti regionální politiky třemi hlavními fondy: 

• Strukturální fondy: 

o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), 

o Evropský sociální fond (ESF). 

• Fond soudržnosti (FS) 

Pro využití zdrojů fondů EU v letech 2007-2013 je v ČR určeno celkem 26 operačních 

programů, které se dále dělí na  tematické a regionální (cíl Konvergence), programy pro 

Prahu (Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) a programy spadající pod 

cíl Evropská územní spolupráce. 

Pomoc z fondů EU je směřována na projekty podporující rozvoj dopravy a dopravní in-

frastruktury, ochranu životního prostředí, rozvoj měst a obcí, rozvoj cestovního ruchu, roz-

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Uspesne-projekty


UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 24 

voj lidských zdrojů, zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samo-

správou, rozvoj podnikání, vědu a výzkum, přeshraniční spolupráci aj. 

Obecně mohou projekty předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci do-

pravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra, vzdělávací instituce a 

další. (Strukturální fondy, 2014a; Artis a Lee, 2011, s. 95) 

 

2.1 Strukturální fondy 

SF vycházejí ze tří cílů regionální politiky: 

• Cíl konvergence (tj. sbližování ekonomické úrovně), kam v ČR spadají všechny re-

giony kromě Prahy. 

• Cíl regionální konkurence schopnost a zaměstnanost, kam spadá Praha. 

• Cíl evropská územní spolupráce, která zahrnuje regiony u hranic. 

Ze strukturálních fondů se peníze čerpají v několikaletých cyklech, tzv. programovacích 

obdobích, která trvají zpravidla 7 let. Nyní probíhá programovací období 2007-2013. Čes-

ká republika má v tomto období k dispozici více než 790 mld. Kč. (Úřad vlády, 2014a) 

  

2.1.1 Evropský fond pro regionální rozvoj 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) je jedním ze strukturálních fondů Evropské 

unie. Prostřednictvím ERDF je v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti posky-

tována cílená pomoc regionům, jejichž rozvoj zaostává za evropským průměrem. Myslí se 

tím regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP EU 25. 

Pod těmito pojmy se skrývají různé investiční aktivity, které slouží ke zvyšování životní 

úrovně méně rozvinutých členských států a regionů. Z ERDF jsou podporovány aktivity, 

jejichž cílem je zlepšit podmínky pro hospodářský růst, zvýšit zaměstnanost, podpora pod-

nikání, především rozvoje malých a středních podniků, cestovní ruch, kultura, spolupráce 

mezi městy a venkovem, přeshraniční spolupráce, ochrana životního prostředí a další. 

(Úřad vlády, 2014b) 
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Konečným cílem ERDF je vytvořit pracovní místa podporou konkurenceschopného rozvo-

je. (Wokoun, 2006, s. 16) 

 

2.1.2 Evropský sociální fond 

Prostředky toho fondu by měly především napomoci integraci nezaměstnaných a osob 

dlouhodobě nezaměstnaných, rychlejšímu zapojení mladých lidí do pracovního procesu, 

adaptaci pracovníků na průmyslové změny, uplatňování stejných příležitostí trhu práce, 

stabilizaci a dalšímu růstu zaměstnanosti, podpoře lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a 

dalšímu zkvalitnění vzdělávání a kvalifikace. 

ESF směřuje svou podporu do strategických dlouhodobých programů, které pomáhají regi-

onům po celé Evropě, zvláště těm zaostalým, aktualizovat a modernizovat dovednosti pra-

covní síly a podporovat podnikatelské iniciativy. To láká do těchto regionů domácí i za-

hraniční investice, a tím jim pomáhá dosáhnout větší ekonomické konkurenceschopnosti a 

prosperity. (Wokoun, 2006, s. 16-17) 

Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2007-2013 činí 3,8 

mld. EUR. Na programové období 2004-2006 bylo pro ČR přiděleno 456,98 mil. Eur. 

V období let 2007 – 2013 Česká republika využívá prostředky Evropského sociálního fon-

du prostřednictvím tří operačních programů: 

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), 

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), 

• OP Praha – Adaptabilita (OPPA). 

Výše popsané neinvestiční programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu 

umožňují českým žadatelům získat z Evropské unie finanční podporu. Spolu s nezbytným 

spolufinancováním ze státního rozpočtu jde celkem o 4,4 mld. EUR, což činí cca 124,2 

mld. Kč. (Úřad vlády, 2014c) 

 

2.2 Fond soudržnosti 

Vedle strukturálních fondů existuje od roku 1993 Fond soudržnosti (Kohezní fond). Fond 

byl založen Maastrichtskou smlouvou v roce 1993 a poskytuje prostředky těm členským 
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zemím, které nedosahují 90 % průměrné úrovně HDP na obyvatele EU a zároveň usilují o 

splnění maastrichtských kritérii pro vstup do Hospodářské a měnové Unie. 

Tato kritéria jsou přísná zejména v oblasti deficitu státních financí a velikosti státního dlu-

hu, proto EU pomáhá prostřednictvím FS financovat těmto zemím jejich investice s dlou-

hým obdobím návratnosti, tj. výstavbu infrastruktury a ekologická opatření. 

Fond např. umožnil Španělsku, Portugalsku, Irsku a Řecku splnit Kritéria sbližování pro 

Hospodářskou a měnovou unii a zároveň nadále investuje do budování infrastruktury, aby 

urychlil rozvoj těchto zemí. (Vilamová, 2005, s. 18) 

Přestože obecným cílem FS je opět podpora hospodářské a sociální soudržnosti, nepatří 

mezi Strukturální fondy. Z FS jsou financovány dva druhy projektů: 

• projekty zaměřené na problematiku životního prostředí a trvale udržitelného rozvo-

je, 

• projekty společného zájmu ve sféře dopravní infrastruktury, které směřují k plnění 

priorit stanovených Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/EC 

z 23. Července 1996 o rozvoji transevropských dopravních sítí. (Wokoun, 2006, 

s. 23) 

Fond spolufinancuje velké infrastrukturní projekty v oblasti ochrany životního prostředí a 

transevropských dopravních sítí (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení 

silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy, městská doprava při dodržování zá-

sad udržitelného rozvoje), dále má přispívat k zajištění posunu podporovaných států 

k rozpočtové stabilitě, vyžadované HMU, aniž by se omezovaly rozsáhlé investice, jež jsou 

v uvedených oblastech nutné. 

Řídícím orgánem Fondu soudržnosti je v ČR Ministerstvo pro místní rozvoj, které koordi-

nuje dva zprostředkující orgány fondu – Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo 

dopravy. (Euroskop, 2014a) 

 

2.3 Změny regionální politiky EU pro roky 2014-2020 

Regionální politika EU v období 2014-2020 poskytne finanční podporu evropským regio-

nům ve výši 366,8 mld. €. Bude představovat hlavní investiční nástroj EU k dosažení cílů 
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strategie Evropa 2020, mezi něž patří nastartování růstu, tvorba pracovních míst, boj proti 

změně klimatu, řešení energetické závislosti, omezení chudoby a sociálního vyloučení. 

V tomto období jsou stanoveny dva cíle regionální politiky EU: 

1. Investice pro růst a konkurenceschopnost (97,6 % rozpočtu). Cíl bude financo-

ván z fondu ERDF, ESF a Fondu soudržnosti. 

2. Evropská územní spolupráce (2,4 % rozpočtu). Tento cíl byl ustanoven již 

pro období 2007-2013 a nadále bude financován z fondu ERDF. 

 

Regionální politika EU bude v tomto období podporovat všechny regiony EU rozdělené do 

tří kategorií. To znamená, že přibyla třetí kategorie tzv. přechodných regionů. 

1. méně rozvinuté regiony, jejichž HDP je nižší než 75 % průměru EU-28, 

2. tzv. přechodové regiony, jejichž HDP se pohybuje v rozmezí 75 – 90 % průměru 

EU-28, 

3. více rozvinuté regiony, jejichž HDP je vyšší než 90 % průměru HDP. 

Oba strukturální fondy (ERDF a ESF) mají stanoveny užší okruh klíčových priorit, na kte-

ré bude vyčleněna většina finančních prostředků (v rozmezí 50 – 80 % podle kategorie 

regionů). 

Hlavními prioritami pro investice z Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou inovace a 

výzkum, digitální agenda, podpora pro malé a střední podniky a nízkouhlíková ekonomika. 

Oproti předchozímu programovacímu období se zdvojnásobí dostupné finanční prostředky 

na 140 mld. € na podporu malých a středních podniků. 

Evropský sociální fond podporuje v tomto období 4 hlavní priority: zaměstnanost a mobili-

tu, vzdělávání, sociální začleňování a zlepšení veřejné správy. 

Třetí nástroj regionální politiky EU, Fond soudržnosti, který je určen na podporu členských 

států (nikoliv regionů), zaměří 66, 36 mld. eur na budování transevropských dopravních 

sítí a environmentální projekty v oblasti infrastruktury.  Pro čerpání z Fondu soudržnosti 

budou způsobilé členské státy, jejichž HDP na hlavu je nižší než 90 % průměru EU-28. 

Toto kritérium splňuje i Česká republika. (Euroskop, 2014b) 
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V letech 2014-2020 bude zavedena tzv. výkonnostní rezerva. To znamená, že 6 % aloko-

vaných prostředků jednotlivým členským státům bude přerozděleno v roce 2019 progra-

mům, které splní předem definované cíle vytyčené Evropskou komisí a členskými státy. 

Cílem společného strategického rámce je zajistit lepší koordinaci mezi jednotlivými fondy 

regionální politiky EU a lepší vazba na další nástroje EU. 

Bude zavedeno pravidlo n+3, které ovlivňuje časovou způsobilost výdajů. V praxi to zna-

mená, že například finanční prostředky alokované pro členský stát pro rok 2014 musí být 

reálně vyčerpány nejpozději do tří let tj. do konce roku 2017. Toto pravidlo je klíčové pro 

přípustnou dobu realizace projektu a jeho finanční vypořádání. Pravidlo n+3 platilo 

v České republice již v letech 2007-2010. Do roku 2013 bylo uplatňováno pravidlo n+2. 

Čerpání z fondů EU může být ovlivněno stavem ekonomiky daného členského státu 

z hlediska např. nadměrného rozpočtového schodku. Evropská komise může požádat člen-

ské státy, aby změnily své programy za účelem podpory zásadních strukturálních reforem. 

V případě, že ekonomická doporučení budou opakovaně a závažným způsobem porušová-

na, může Komise v krajním případě pozastavit poskytování prostředků. (Euroskop, 2014c) 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 29 

3 OPERAČNÍ PROGRAMY 2007 - 2013 

Čerpání finančních prostředků v rámci regionální politiky EU je realizováno pomocí ope-

račních programů. Z pohledu žadatelů a realizátorů projektů se jedná o nejvýznamnější 

dokumenty. OP jsou popisem souhrnných priorit, řízení a finančních zdrojů a upřesňují 

oblasti intervencí na národní úrovni i jednotlivých regionech členské země. OP se vyskytu-

jí ve dvou variantách – tematické OP a regionální OP. Tematické programy řeší proble-

matiku daného sektoru či oblasti (životní prostředí, doprava, podnikání apod.), regionální 

se vztahují na jeden region. (Marek, 2009, s. 37) 

 

V období 2007–2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které 

jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti: 

a) Cíl Konvergence 

V jeho centru stojí podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a 

členských států. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjim-

kou Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních progra-

mů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence připadá v České re-

publice 25,89 miliard eur. 

Sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti (NUTS II) s cel-

kovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur: 

• ROP NUTS II Severozápad, 

• ROP NUTS II Moravskoslezsko, 

• ROP NUTS II Jihovýchod, 

• ROP NUTS II Severovýchod, 

• ROP NUTS II Střední Morava, 

• ROP NUTS II Jihozápad, 

• ROP NUTS II Střední Čechy. 

 

 

 

 
 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Severozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Moravskoslezsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Jihovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Severovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Stredni-Morava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Jihozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Stredni-Cechy
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Obrázek znázorňuje skladbu 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II). 

 

Obr. 1. Členění regionů ČR podle NUTS II a III (Euroskop, 2014d) 

 

Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 miliard eur: 

• OP Doprava, 

• OP Životní prostředí, 

• OP Podnikání a inovace, 

• OP Výzkum a vývoj pro inovace, 

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

• Integrovaný operační program, 

• OP Technická pomoc. 

 

b) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Tento cíl podporuje regiony, které nečerpají z Konvergence. V České republice pod něj 

spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální konkurenceschop-

nost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 miliardy eur: 

• OP Praha Konkurenceschopnost, 

• OP Praha Adaptabilita. 

 
 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/IOP
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha/OP-Praha-Konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha/OP-Praha-Adaptabilita
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c) Cíl Evropská územní spolupráce 

Usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. 

V České republice pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat z devíti operač-

ních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 miliard 

eur: 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko, 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko, 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko, 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko, 

• OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko), 

• OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slo-

vinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny), 

• Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU), 

• Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy). 

(Strukturální fondy, 2014b) 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Cil-3-CR-Bavorsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Rakousko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Slovensko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/INTERREG-IVC
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Central-Europe
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/ESPON-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/INTERACT-II


UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 32 

4 PŘÍPRAVA OBDOBÍ 2014 – 2020 

Příprava programového období 2014-2020 je v souladu s nadcházejícím rozpočtovým rám-

cem Evropské unie pro toto sedmileté období. Konečná podoba finanční alokace pro Čes-

kou republiku není v současné době ještě definitivně stanovena. Indikativně se bude jednat 

o ca. 20,5 mld. € v běžných cenách. Přesná suma však bude ještě mírně upřesněna. 

Evropská komise zveřejnila dne 6. října 2011 balíček šesti nových nařízení. Vyjednávání 

jejich definitivní podoby probíhalo déle než dva roky. Jejich finální verze byla schválena 

17. prosince 2013. V programovém období 2014-2020 budou tvořit legislativní základ pro 

podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014-2020. 

Jedněmi z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v nadcházejícím období budou i 

ty, jež obsahují fondy zaměřené na podporu politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova 

a Společné námořní a rybářské politiky. Souhrnně se tyto fondy budou nazývat „Evropské 

strukturální a investiční fondy“, ve zkratce ESIF. Jedná se o dva strukturální fondy: Ev-

ropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), dále o Fond 

soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský 

námořní a rybářský fond (ENRF). Náplň těchto fondů se oproti jejich současnému zaměře-

ní příliš nemění: 

• Evropský fond pro regionální rozvoj - bude soustředěn zejména na podporu pro-

duktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro 

základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajiš-

tění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkuše-

ností, 

• cílem Evropského sociálního fondu je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a 

kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání 

a výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpo-

řit sociální začleňování a boj s chudobou, 

• Fond soudržnosti bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního 

prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání 

energie, 

• cílem Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova je podpora konku-

renceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený 

rozvoj venkovských území, 
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• podpora Evropského námořního a rybářského fondu bude v ČR zaměřena na 

podporu akvakultury, která bude konkurenceschopná, životaschopná a sociálně i 

environmentálně udržitelná, a podpoří rozvoj území. 

Záměrem Evropské unie je, aby zmíněné fondy maximálním možným způsobem přispěly 

k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie EU 2020 zpracuje každý stát 

Dohodu o partnerství, kterou schvaluje Evropská komise. K jejímu naplňování přispějí 

jednotlivé programy. (Strukturální fondy, 2014c) 

 

4.1 Přehled připravovaných dotačních programů v období 2014 – 2020 

Investice pro růst a zaměstnanost: 

• Integrovaný regionální operační program, 

• OP Doprava, 

• OP Životní prostředí, 

• OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

OP Zaměstnanost 

• OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

• OP Praha – pól růstu ČR. 

Evropská územní spolupráce: 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko, 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko, 

• OP Mezinárodní spolupráce, 

• OP Nadnárodní spolupráce. 

Zemědělství a rozvoj venkova: 

• Program rozvoje venkova 2014 – 2020, 

• OP Rybářství. (Strukturální fondy, 2014c) 

 

http://www.europroject.cz/integrovany-regionalni-operacni-program/
http://www.europroject.cz/operacni-program-zivotni-prostredi-2014-2020/
http://www.europroject.cz/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost-2014-2020/
http://www.europroject.cz/op-zamestnanost-2014-2020/
http://www.europroject.cz/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani-2014-2020/
http://www.europroject.cz/program-rozvoje-venkova-2014-2020/
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5 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 

Z EVROPSKÝCH ZDROJŮ 

Důležitým aspektem ochrany životního prostředí je zajištění finančních prostředků na pro-

jekty směřující ke zlepšování kvality životního prostředí. Kvalitní životní prostředí je zá-

kladem zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. Fi-

nancování životního prostředí vytváří základní předpoklad pro přípravu projektů, které 

mohou být realizovány z veřejných prostředků a fondů EU a jejichž cílem je zlepšit stav 

jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj. (Ministerstvo ži-

votního prostředí, 2014a) 

Ochrana životního prostředí v Evropské unii byla a nadále zůstává politikou sdílenou. 

Vstupem České republiky do Evropské unie 1. května 2004 byly do zákona o ochraně pří-

rody a krajiny transponovány základní předpisy Evropské unie pro oblast ochrany přírody 

a krajiny. Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živo-

čichů a planě rostoucích rostlin, směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptá-

ků, na území České republiky. Transpozicí těchto směrnic došlo k modifikaci druhové 

ochrany podle ustanovení těchto směrnic, včetně seznamů zvláště chráněných druhů. Kro-

mě toho, převzala ČR touto transpozicí závazky v oblasti územní ochrany přírody, spočíva-

jící ve vytvoření odpovídající části soustavy chráněných území evropského významu EU –

Natura 2000. (Ministerstvo životního prostředí, 2014b) 

  

5.1 Operační program životního prostředí 

Možnosti čerpání finančních prostředků pro ochranu přírody a krajiny se po vstupu do Ev-

ropské unie výrazně rozšířily. Operační program Životního prostředí se zaměřuje na zlep-

šení kvality životního prostředí v ČR. (Ministerstvo životního prostředí, 2014c)  

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) spadá mezi tematické operační programy 

v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je druhým největším českým operač-

ním programem. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. € (cca 138,68 mld. Kč), což 

činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. 

Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování operačního programu navýšeno 

o dalších 870 milionů €. (Příručka pro žadatele, 2007) 

 

http://www.mzp.cz/cz/natura_2000
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Program umožňuje realizaci široké škály investičních i neinvestičních opatření týkající se 

oblastí vodohospodářské infrastruktury, ovzduší, nakládání s odpady, přírody a krajiny a 

environmentálního vzdělávání. Okruh žadatelů je natolik otevřený, že na finanční podporu 

z OPŽP může dosáhnout téměř každý. Projekty jsou z programu obvykle financovány až 

z 90% z celkových způsobilých nákladů akce. Program je koncipován do osmi prioritních 

os, které jsou konkretizovány prostřednictvím oblastí podpory dle typu projektů, které mo-

hou být v rámci dané prioritní osy podpořeny. (Ochrana přírody, 2014a) 

V oblasti ochrany přírody a krajiny jsou využitelná zejména tato opatření: v rámci prioritní 

osy 1 je to oblast podpory 1.3 (Omezování rizika povodní), dále pak osa 6 (Zlepšování 

stavu přírody a krajiny) a osa 7 (Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu). (Severa, 2007, s. 6) 

Jeho Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny má stanoveny následující speci-

fické cíle: implementace soustavy Natura 2000, obnova a ochrana přírodních a přírodě 

blízkých biotopů a ohrožených rostlinných a živočišných druhů, obnova ekologické stabili-

ty krajiny, optimalizace vodního režimu krajiny, regenerace urbanizované krajiny, preven-

ce sesuvů a skalních řícení. (Ministerstvo životního prostředí, 2014d) 

O dotaci mohou žádat zejména obce a města, kraje, svazky obcí a krajů, neziskové organi-

zace, příspěvkové organizace, správy národních parků, vysoké škola atd. Žádosti o dotaci 

se podávají v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. (Strukturální fondy, 

2014d) 

 

5.2 Program rozvoje venkova 

Program je určen zejména pro zkvalitnění venkovského prostoru na bázi trvale udržitelné-

ho rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního ze-

mědělského hospodaření na krajinu a životní prostředí. Z pohledu ochrany životního pro-

středí je možné v rámci tohoto programu využívat konkrétní navržené dotační tituly, a to 

především zařazené v ose II (soubory opatření zaměřených na udržitelné využívání země-

dělské a lesní půdy), popř. v ose I (především tituly určené na poradenskou a osvětovou 

činnost) a v ose III (podpory cestovního ruchu a využití kulturního dědictví venkova). Po-

žadavky na charakter žadatele se různé dle jednotlivých opatření – zejména se jedná o ze-
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mědělsky nebo lesnicky hospodařící subjekty, dále též obce, neziskové organizace místní 

akční skupiny atd. (Severa, 2007, s. 6) 

Evropská unie klade neustále větší důraz na tzv. multifunkční zemědělství, jehož význam-

nou součástí je orientace na nepotravinářské využití zemědělské produkce a politika rozvo-

je venkova. (Abeceda fondů Evropské unie 2007 - 2013, 2007, s. 5) 

V rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 dojde k razantním změnám. Hlavním 

cílem nového období v rámci PRV bude obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závis-

lých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále inves-

tice pro konkurenceschopnost zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do 

zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Společným jmenovatelem zemědělské dotační 

podpory bude orientace na podporu živočišné výroby, která se z českých chovů dlouhodo-

bě vytrácí. 

Hlavním důvodem stěžejních změn je snížení finančního příspěvku od EU pro Program 

rozvoje venkova téměř o polovinu oproti současné alokaci (navrženo 1,9 mld. Eur pro 

2014 – 2020, pro 2007 – 20013 bylo vyčleněno 3,6 mld. Eur). Část těchto finančních pro-

středků bude kompenzačně převedena do souběžně vytvářených operačních programů – 

zde však mohou malé obce soutěžit o dotační prostředky s většími obcemi a městy. (Euro-

project, 2014) 

  

5.3 Operační program rybářství 

Hlavním cílem fondu je zajištění trvale udržitelného rozvoje evropského rybolovu a akva-

kultury. Fond podporuje projekty vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti na jedné straně a 

k ochraně a zlepšování životního prostředí na straně druhé. Z fondu jsou financovány akti-

vity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu. (Abeceda fondů Evropské unie 2007 

- 2013, 2007, s. 5) 

Z pohledu ochrany přírody jsou zajímavá především dvě opatření – 1.2 Vyrovnávací platby 

na zlepšení vodního prostředí a 2.2 Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rost-

lin. Požadavky na charakter žadatele se různí dle jednotlivých opatření. Příjemci dotace 

mohou být zpravidla podnikající fyzické i právnické osoby, výzkumné ústavy, rybářské 

svazy a správci vodních toků. (Severa, 2007, s. 7) 
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5.4 Program LIFE+ 

Program LIFE+ je určen k financování rozvoje a provádění politiky a právních předpisů 

v oblasti životního prostředí. Umožňuje zejména začlenit otázky životního prostředí do 

ostatních politik a v obecnějším slova smyslu přispívá k udržitelnému rozvoji. Jak nazna-

čuje již samotný název, programem LIFE+ byl nahrazen program LIFE, zahájený v roce 

1992. Program LIFE+ je stejně jako předchozí program určen ke spolufinancování projektů 

v oblasti životního prostředí, a to v Evropské unii a v některých třetích zemích (zemích 

kandidujících na přistoupení k Evropské unii, státech ESVO, které se staly členy Evropské 

agentury pro životní prostředí, a zemích západního Balkánu zahrnutých do procesu stabili-

zace a přidružení).  

Financované projekty musí odpovídat těmto kritériím: 

• být v zájmu Společenství tím, že přispívají k rozvoji a provádění politiky a práv-

ních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí; 

• být technicky a finančně soudržné, proveditelné a nákladově efektivní; 

• a dále musí splňovat alespoň jedno z těchto kritérií: 

• být projekty představujícími osvědčený postup nebo demonstračními pro-

jekty v oblasti ochrany volně žijících ptáků nebo v oblasti ochrany přírod-

ních stanovišť; 

• být inovačními nebo demonstračními projekty týkajícími se environmentál-

ních cílů Společenství; 

• být kampaní na zvyšování povědomí nebo odbornou přípravou v oblasti 

předcházení lesním požárům; 

• se týkat široce pojatého, harmonizovaného, souhrnného a dlouhodobého 

monitorování lesů a environmentálních interakcí. (Přehled právních předpi-

sů EU, 2014) 

  

Program LIFE+ je rozdělen do tří složek nazvaných „LIFE+ Příroda a biologická rozmani-

tost“, „LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí“ a „LIFE+ Informace a komu-

nikace“. 

Pro ČR se každý rok alokace zvyšuje v závislosti na kvalitě projektů, umožňujících vyčer-

pání přidělených prostředků. Míra spolufinancování z prostředků EU činí maximálně 50 % 
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způsobilých nákladů. Pouze ve výjimečných případech u opatření spadajících do oblasti 

Příroda a biologická rozmanitost může míra podpory dosáhnout až 75 %. 

Maximální ani minimální finanční omezení grantu není stanoveno. Průměrná výše pří-

spěvku ze strany EU činí přibližně 1 mil. EUR. Doba trvání projektu není stanovena. 

V průměru se pohybuje v rozmezí 2-5 let. Žadateli o finanční dotaci z LIFE+ mohou být 

veřejné nebo soukromé orgány, subjekty a instituce (právnické a fyzické osoby, výzkumné 

ústavy, nevládní organizace, obce, kraje atd.). (Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky, 2014) 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 39 

6 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Pro vypracování teore-

tické části jsem si prostudovala odbornou literaturu, ze které bude vycházet část praktická. 

V rámci průzkumu teoretických pramenů jsem se v první kapitole zabývala nástroji finanč-

ního řízení měst a obcí. V úvodní části je pozornost zaměřena na rozpočtový výhled obce. 

Ten umožňuje snadnou orientaci ve financování obce a vypovídá o jejích potřebách a zdro-

jích krytí. Dále jsou rozvedeny pojmy rozpočet obce a plán pokladního plnění rozpočtu 

obce. Nástroje finančního řízení mají zajistit transparentnost nakládání s finančními pro-

středky a zachytit dopady činnosti obce na její finanční pozici. Z této kapitoly budu vychá-

zet při analýze hospodaření obce Buchlovice. 

Další kapitoly teoretické části rozvádí témata regionální politika EU, strukturální fondy a 

možnosti financování ochrany přírody a krajiny z evropských zdrojů. Pro mou práci je nej-

důležitější operační program Životní prostředí, konkrétně Prioritní osa 6 – Obnova krajin-

ných struktur, protože z tohoto programu bude obec Buchlovice žádat dotaci na výsadbu 

biocentra. Program podporuje realizaci vegetačních opatření v krajině, výsadbu alejí, vě-

trolamů a opatření k zachování a zlepšení přírodních poměrů v lesích a hlavně chráněných 

územích. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 OBEC BUCHLOVICE 

Cílem praktické části diplomové práce je popsat hospodaření obce Buchlovice, na základě 

kterého bude možné vybrat nejvhodnější způsob financování výsadby biocentra, které sníží 

míru větrné a vodní koroze a vytvoří podmínky pro expanzi potlačených domácích rostlin-

ných a živočišných druhů. Dotace na projekt chce obec získat z fondů Evropské unie, kon-

krétně z Operačního programu životního prostředí. V následujících kapitolách budou uve-

deny základní informace o obci a také již zrealizované projekty, které byly financovány 

z fondů Evropské unie. 

 

7.1 Základní informace o obci Buchlovice 

Buchlovice leží v nadmořské výšce 234 m n. m., 9 km severozápadně od Uherského Hra-

diště, ve Zlínském kraji. Kolem obce je nádherná příroda a mnoho historických památek, 

k nejznámějším patří hrad Buchlov, kaple svaté Barbory a buchlovický barokní zámek. 

Buchlovice patří spolu s dalšími čtrnácti obcemi do mikroregionu Buchlov. Obec pořádá, 

hlavně v letních měsících, desítky kulturních a folklorních akcí, například Den vína, 

Kosecké písně, Buchlovské divadelní léto, Buchlovské hudební léto, festival česneku a 

výstavu fuchsií.  

Obec má svůj znak. Tvoří ho stříbrnočerný šikmo dělený štít, nahoře s dubovou ratolestí se 

třemi listy a třemi žaludy. Stříbrná lilie v dolní části. 

 

Obr. 2. Znak obce Buch-

lovice 

 

Zdroj: Buchlovice, 2014 
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Krajina v okolí hradu Buchlova byla obývána již v paleolitu a neolitu. O tom svědčí nálezy 

rozlehlého hradiska na Holém kopci. První zmínka o Buchlovicích pochází z roku 1207 a 

souvisí se zaniklou dolní tvrzí. Během 16. století získal obec rod Žerotínů, kteří obývali 

hrad Buchlov. Posledním rodem byli Berchtoldové, kteří tady žili do roku 1945. Od nepa-

měti tvoří střed obce náměstí Svobody s Mariánským sloupem, který je dílem sochaře 

Františka Dohnala. Po rekonstrukci náměstí v roce 2002 zde byla přidána kašna a lavičky, 

kde si mohou znavení turisté nebo maminky s dětmi odpočinout. 

 

7.2 Obyvatelstvo 

V Buchlovicích žilo k 31. 12. 2012 celkem 2464 obyvatel. Počet obyvatel v obci se mírně 

snižuje, od roku 2008 se snížil o 1 %. Průměrný věk naopak roste a patří mezi nejdelší 

v okrese Uherské Hradiště. 

 

Tab. 1. Vývoj počtu obyvatel obce v letech 2008 - 2012 

Rok Stav obyvatel 
celkem 

Stav obyvatel 
ženy 

Stav obyvatel 
muži 

Průměrný věk 
žijících celkem 

Průměrný 
věk žijících 

ženy 

Průměrný 
věk žijících 

muži 
2012 2 464 1 283 1 181 45,3 47,8 42,6 
2011 2 489 1 292 1 196 45,4 47,8 42,7 
2010 2 507 1 287 1 210 45,1 47,4 42,6 
2009 2 502 1 290 1 212 44,8 47,0 42,5 
2008 2 490 1 280 1 212 44,7 47,0 42,2 

Zdroj: Český statistický úřad, 2014a. Vlastní zpracování. 

 

Obec je dopravně dostupná, část ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací do Uher-

ského Hradiště, studenti zase do středních škol. Kvalita života v obci je na dobré úrovni, je 

zde základní škola, zdravotní středisko, obecní úřad a knihovna. Sportovně založení obyva-

telé můžou využít místní tenisové kurty, fotbalové hřiště nebo si zahrát bowling. 
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7.3 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je jedním z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů. Následující tabulka 

ukazuje vývoj nezaměstnanosti v obci v letech 2008 až 2011. 

Tab. 2. Vývoj míry nezaměstnanosti v obci 

Rok Uchazeči o 
zaměstnání 

Míra nezaměst-
nanosti (v %) 

Uchazeč na 
jedno volné 

místo 
2008 62 5,1 - 
2009 63 7,8 46,5 
2010 96 8,0 96,0 
2011 102 8,8 102,0 

    Zdroj: Český statistický úřad, 2014b. Vlastní zpracování. 

 

Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji na konci roku 2011 činila 9,35 %, v obci to bylo 

o 0,55 % méně. Míra nezaměstnanosti vzrostla v obci za sledované období o 3,7 %. 

Následující graf porovnává míru nezaměstnanosti v obci s mírou nezaměstnanosti v okrese 

Uherské Hradiště a Zlínském kraji. 

 

Graf 1. Vývoj míry nezaměstnanosti v obci Buchlovice, okresu Uherské Hradiště a 

Zlínském kraji v letech 2008 až 2012 

 

Zdroj: Český statistický úřad, 2014b. Vlastní zpracování. 
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Zlínský kraj 6,13 10,83 10,74 9,35 7,42
Buchlovice 5,9 7,77 8,04 8,75 7,6
Okres Uh. Hradiště 4,26 7,18 7,44 7,46 7,46
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7.4 Cestovní ruch 

Obec je známá především díky cestovnímu ruchu. Jak jsem již zmínila, koná se zde nepře-

berné množství kulturních a společenských akcí. K nejnavštěvovanějším patří Festival 

česneku a Buchlovské hudební léto, na kterém každoročně vystupuje řada známých kapel, 

českých i zahraničních. 

Buchlovice rozšířily v posledních letech své ubytovací kapacity, nachází se zde několik 

rodinných penzionů, hotel Buchlovice pro náročnější klientelu i chatky pro rodiny s dětmi 

a školní výlety. Na své si přijdou i cyklisté, v okolí je několik cyklostezek a stále se budují 

nové. Nedávno byla dokončena cyklostezka mezi Buchlovicemi a sousední obcí Břestek. 

Uprostřed Buchlovských lesů se tyčí středověký hrad Buchlov, který je jedním 

z nejstarších a nejzachovalejších hradů na Moravě. Byl založen ve 13. století, pobýval na 

něm Protiva z Buchlova. Na hradě je několik variant prohlídek, jedna je věnována dětem, 

není tak dlouhá a je zaměřena hlavně na pověsti, které se o místním hradu vypráví. Zají-

mavé jsou Berchtoldské sbírky, které obsahují například egyptskou mumii a preparovaná 

zvířata z celého světa. 

Neodmyslitelnou součástí obce je barokní zámek ze 17. století s rozlehlou zahradou, ve 

které mohou návštěvníci vidět desítky cizokrajných stromů. Součástí zahrady je i výstava 

fuchsií, která obsahuje kolem 1200 druhů a poddruhů. Zámek i zahrada jsou pravidelně 

udržovány a pro svou nezapomenutelnou atmosféru jsou místem svatebních obřadů. 

Nepřehlédnutelnou dominantou Buchlovic je barokní kostel sv. Martina, který zde stojí již 

od 17. století. 

 

7.5 Ekonomika 

V obci je registrováno k 31. 12. 2013 celkem 542 podnikatelských subjektů, z nichž 19 % 

se zabývá průmyslem, 17 % velkoobchodem a maloobchodem a 7 % pohostinstvím a uby-

továním. V Buchlovicích sídlí jen jedna akciová společnost, tou je A.S.B. Frukt a.s., která 

se zabývá zemědělstvím. Na okraji obce, směr Uherské Hradiště, se nachází průmyslová 

zóna s několika firmami. Největší z nich je firma Faxex s. r. o., která se zabývá výrobou 

ocelových trubek. 
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7.6 Krajina 

Buchlovice leží na severozápadním okraji Slovácka v předhůří Chřibů. V okolí obce na-

jdeme jak husté lesy a louky, tak ovocné sady, vinice a ornou půdu. Daří se zde pšenici, 

ovocnářství a vinné révě. Obec má dlouholetou vinařskou tradici. V zámeckém sklepě se 

nachází galerie vín, kde můžou návštěvníci ochutnat a zakoupit kvalitní moravská vína. 

Jednou ročně pořádá obec známou kulturní akci Den vína, které se účastní lidé z celého 

okolí a obdivují tradiční buchlovické kroje a folklor. 

V následující tabulce uvádím přehled druhů pozemků v obci k 31. 12. 2013 v hektarech. 

 

Tab. 3. Přehled druhů pozemků v obci 

Buchlovice k 31. 12. 2013 

Celková výměra po-
zemků 592 102 

orná půda 475 
vinice 38 
zahrady 63 
ovocné sady 134 
trvané travní porosty 210 
zemědělská půda 920 
lesní půda 1998 
vodní plocha 34 
zastavěné plochy 56 
ostatní 199 

Zdroj: Český statistický úřad, 2014c 

 

Klimaticky řadíme území do teplé oblasti, okrsku suchého, s mírnou zimou a nepatrně 

kratším slunečním svitem. Náleží do klimatické jednotky T2, která je charakteristická 

dlouhým suchým a teplým létem s krátkým a teplým přechodným obdobím. Zima je mírná 

s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Průměrné roční teploty se pohybují mezi 9 a 10°C. Převládající směr větrů je jihovýchodní 

a severozápadní. Průměrné roční úhrny srážek, se pohybují kolem 550 - 650 mm. Typické 

jsou slabé přízemní teplotní inverze. V regionu je středně vysoká pravděpodobnost su-

chých vegetačních období, tyto se objevují každé 2 – 4 roky. Nepříznivý stav půdní vláhy 
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se během vegetačního období ještě zhoršuje vysokým výparem vody z půdy. Rovněž pře-

vládající směr větru – jihovýchodní, je výsušného rázu a způsobuje i silnou větrnou erozi. 
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8 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ OBCE BUCHLOVICE 

V této kapitole bude provedena analýza hospodaření obce Buchlovice. Peková (1997, s. 

68) uvádí, že rozpočet obce je decentralizovaný peněžní fond, ve kterém se soustřeďují 

různé druhy veřejných příjmů, především daňových. Rozdělují se a používají na financo-

vání především veřejných statků, tj. čistých a smíšených, zajišťovaných prostřednictvím 

municipálního veřejného sektoru, i v ČR však stále častěji i prostřednictvím zakázek sou-

kromého sektoru.  

Rozpočet obce je bilance, která bilancuje veškeré příjmy a výdaje za příslušné rozpočtové 

období, které je v ČR shodné s rozpočtovým obdobím v celé soustavě veřejných rozpočtů, 

tj. za kalendářní rok.    

 

8.1 Finanční analýza obce 

Hospodaření obce s finančními prostředky bude posouzeno pomocí analýzy rozpočtu, je-

hož podstatou je rozbor příjmů a výdajů. Hospodaření bude uvedeno v tabulkách, které 

obsahují schválený rozpočet a skutečný rozpočet v letech 2010 až 2013. Bude také prove-

dena analýza zadluženosti obce pomocí ukazatele dluhové služby. Dále bude vypočítán 

ukazatel likvidity a provozního přebytku.  

 

8.1.1 Analýza příjmů a výdajů 

a) Rok 2010 

Tab. 4.  Souhrn rozpočtu za rok 2010 (v tis. Kč) 

  Schválený rozpočet Skutečný rozpočet 
Daňové příjmy 23 634 23 727 
Nedaňové příjmy 8 757 9 341 
Kapitálové příjmy 14 14 
Přijaté transfery 13 557 16 331 
Příjmy celkem 45 962 49 413 
Běžné výdaje 23 176 24 483 
Kapitálové výdaje 21 321 21 028 
Výdaje celkem 44 499 45 511 
Financování 1 453 3 902 

 Zdroj: Závěrečný účet obce Buchlovice 2010. Vlastní vypracování 
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Z tabulky vyplývá, že obec schválila rozpočet s přebytkem 1 453 tis. Kč, ve skutečnosti byl 

však přebytek vyšší, a to 3 902 tis. Kč. Nejvyšší položkou na straně příjmů je investiční 

dotace na Československé kulturní centrum. Schválena byla částka 9 581 tis. Kč, skutečné 

čerpání bylo 12 065 tis. Kč. Významná částka jsou dividendy firmy OTR a.s.  

Daňové příjmy celkem činily 23 727 tis. Kč. Z toho na dani z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti obec vybrala celkem 6 165 tis. Kč. Na dani z příjmů právnických osob 

obec vybrala 6 098 tis. Kč. Výběrem daně z přidané hodnoty obec získala celkem 8 167 tis. 

Kč a výběrem daně z nemovitostí 1 670 tis. Kč. Na dotacích získala obec 16 331 tis. Kč, 

což je o 2 774 tis. Kč více, než bylo předpokládáno ve schváleném rozpočtu. Tento rozdíl 

je dán vyšší dotací na dokončení Československého kulturního centra. Ministerstvo pro 

místní rozvoj poskytlo obci dotaci ve výši 541 tis. Kč na pořízení nových krojů. 

 

Graf 2.  Struktura příjmů v roce 2010 (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Běžné výdaje byly ve výši 24 483 tis. Kč. Na kulturu bylo vydáno v roce 2010 celkem 

14 705 tis. Kč, na školu a školu 5 355 tis. Kč. Z rozpočtu obce byla zateplena budova MŠ. 

Na nejnutnější opravy autokempu Smraďavka bylo vydáno 117 tis. Kč. Na mzdy pracov-

níkům informačního centra obec uvolnila 220 tis. Kč, sociální pojištění zaměstnanců činilo 

51 tis. Kč a zdravotní pojištění 20 tis. Kč. Obec poskytla příspěvek Mikroregionu Buchlov 

100 tis. Kč na podporu turistiky. V Muzeu Podhradí byly během roku provedeny různé 

opravy v celkové výši 477 tis. Kč. Tyto výdaje jsou spojeny hlavně s budováním Galerie 

na půdě v horním patře muzea.  
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b) Rok 2011  
 

Tab. 5. Souhrn rozpočtu za rok 2011 (v tis. Kč) 

  Schválený rozpočet Skutečný rozpočet 
Daňové příjmy 20 432 22 835 
Nedaňové příjmy 5 795 6 458 
Kapitálové příjmy 30 77 
Přijaté transfery 7 256 14 058 
Příjmy celkem 33 513 43 428 
Běžné výdaje 22 011 31 353 
Kapitálové výdaje 16 343 16 254 
Výdaje celkem 38 354 47 607 
Financování 4 841 4 178 

Zdroj: Závěrečný účet obce Buchlovice 2011. Vlastní vypracování 

Z tabulky můžeme vyčíst, že obec v roce 2011 schválila rozpočet s deficitem 4 841 tis. Kč. 

V rámci rozpočtových opatření se ve skutečnosti podařilo deficit snížit na 4 178 tis. Kč. 

Deficit rozpočtu je způsoben vyčleněním částky přes 5 mil. Kč na opravu základní školy. 

V tomto roce došlo o snížení daňových příjmů o 4 % oproti předchozímu roku, nedaňové 

příjmy se snížily dokonce o 30 %. Největší položku nedaňových příjmů tvoří příjmy z pro-

nájmu, a to 3 332 tis. Kč. Výnosy z finančního majetku činí 773 tis. Kč. Na daňových pří-

jmech se nejvíce podílí daň z příjmu právnických osob 5 382 tis. Kč a daň z příjmu fyzic-

kých osob ve výši 5 374 tis. Kč. Daň z nemovitosti činí 1 746 tis. Kč. Stejně jako v před-

cházejících letech zaujímají místní poplatky nejmenší podíl. 

    Graf 3. Struktura příjmů v roce 2011 (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z analýzy příjmu vyplynulo, že příjmovou stránku nejvíce ovlivnily přijaté dotace. Obec 

získala na dotacích celkem 9 milionů Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci na 

opravu čtrnácti portrétů s vyřezávanými rámy z tanečního sálu ze státního hradu Buchlov.  

Běžné výdaje se zvýšily o 30 % oproti plánovaným na 31 353 tis. Kč. Největší podíl běž-

ných výdajů tvoří výdaje na základní školu a školku, a to 15 milionů Kč. Na komunální 

služby obec vydala 854 tis. Kč, na péči o veřejnou zeleň 214 tis. Kč.  

 

c) Rok 2012  
 

Tab. 6. Souhrn rozpočtu za rok 2012 (v tis. Kč) 

  Schválený rozpočet Skutečný rozpočet 
Daňové příjmy 20 482 22 689 
Nedaňové příjmy 4 745 5 959 
Kapitálové příjmy 10 150 
Přijaté transfery 2 600 9 909 
Příjmy celkem 27 837 38 707 
Běžné výdaje 21 854 26 600 
Kapitálové výdaje 5 983 3 807 
Výdaje celkem 27 837 30 407 
Financování 0 8 300 

Zdroj: Závěrečný účet obce Buchlovice 2012. Vlastní zpracování 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že příjmy obce činily 38 707 tis. Kč, výdaje 30 407 tis. Kč, tudíž 

obec hospodařila s přebytkem 8 300 tis. Kč. Největší příjmy plynuly z daně z příjmů fyzic-

kých osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, které činily 3 847 tis. Kč a daně z pří-

jmu právnických osob 4 115 tis. Kč. Významná je také daň z přidané hodnoty 8 310 tis. 

Kč. Na dotacích obec získala celkově 9 806 tis. Kč. Dotace hasičům činily 118 tis. Kč, 

dotace na zateplení základní školy 3 066 tis. Kč, zateplení mateřské školy 1 844 tis. Kč a 

nejvíc činila dotace na výstavbu cyklostezky mezi Břestkem a Buchlovicemi, a to 1 097 tis. 

Kč. 

Ve třídě l jsou mimo daní i místní poplatky – poplatek za komunální odpad, ze psů, užívání 

veřejného prostranství, poplatky z výherních hracích přístrojů a správní poplatky. Nedaňo-

vé příjmy, tř. 2 obsahuje hřbitovní poplatky, poplatky knihovny, dotace za tříděný odpad, 
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úhrady za pečovatelskou službu, poplatek z dobývacího prostoru, příjmy z činnosti místní 

správy a splátky půjčených prostředků. 

Graf 4.  Struktura příjmů v roce 2012 (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obec nejvíce finančních prostředků vydala na činnost místní správy, zastupitelstva a voleb 

7 112 tis. Kč a na Služby městyse Buchlovice p.o, 4 120 tis. Kč. Další významnou polož-

kou je turismus 980 tis. Kč, sběr a svoz komunálního odpadu 1 896 tis. Kč a osvětlení 551 

tis. Kč. Na vzdělávání vynaložila obec Buchlovice v roce 2012 celkem 1 694 tis. Kč, oproti 

6 004 tis. Kč v roce 2011. 

 

d) Rok 2013  
 

Tab. 7.  Souhrn rozpočtu za rok 2013 (v tis. Kč) 

  Schválený rozpočet Skutečný rozpočet 
Daňové příjmy 21 835 30 517 
Nedaňové příjmy 4 784 5 932 
Kapitálové příjmy 10 238 
Přijaté transfery 2 221 5 304 
Příjmy celkem 28 850 41 991 
Běžné výdaje 23 995 26 720 
Kapitálové výdaje 17 485 14 020 
Výdaje celkem 41 480 40 740 
Financování -12 630 1 251 

Zdroj: Závěrečný účet obce Buchlovice 2013. Vlastní zpracování 
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Příjmy činily celkem 41 991 tis. Kč, z toho daňové příjmy 30 517 tis. Kč a dotace ve výši 

5 304 tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy 6 170 tis. Kč. V případě daňových příjmů se 

jedná zejména o podíl obce na celostátním výnosu daně z DPH, daní z příjmů a daně 

z nemovitostí, které jsou poukazovány do státního rozpočtu. Daňové příjmy činí 73 % cel-

kových příjmů obce. 

Nedaňové příjmy byly naplněny na 120 % schváleného rozpočtu. Mezi nejvýznamnější 

nedaňové příjmy patří příjmy z pronájmu nemovitostí a výnosy z finančního majetku. Nej-

vyšší podíl nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku 3 249 tis. Kč. 

 

Graf 5. Struktura příjmů v roce 2013 (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvýznamnější výdajovou položkou jsou platy zaměstnanců v pracovním poměru, které 

činí 2 986 tis. Kč. Školství je dlouhodobě nejnákladnější službou pro obyvatelstvo a v roce 

2013 na něj činily výdaje 3 961 tis. Kč. 

Do oblasti kultury patří výdaje na knihovnu, tisk zpravodaje, drobné náklady spojené 

s vítáním občánků, kulturní akce pořádané obcí apod. Významnou položkou v oblasti 

ochrany životního prostředí úhrada za sběr a svoz komunálního odpadu, která je zajištěna 

příjmem místního poplatku za tuto službu. Podobně zde spadá i úhrada za sběr nebezpeč-

ného odpadu. Obec vydala za svoz odpadu 2 300 tis. Kč 

Na splátku dlouhodobého úvěru bylo vynaloženo 392 tis. Kč, zůstatek nesplaceného úvěru 

je k 31. 12. 2013 1 196 tis. Kč. 
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V roce 2013 byly prováděny úpravy a odvodnění chodníků u Československého kulturního 

centra, doplnění zeleně a rekonstrukce studny. V hasičské zbrojnici bylo provedeno od-

vodnění, byla dána nová izolace a nové podlahy a prořezány promáčené stěny. Budova 

obecního úřadu a zdravotního střediska prošla též rekonstrukcí, došlo k zateplení, výměně 

oken, úpravě prostor v budově a vybudování výtahové plošiny pro potřebné návštěvníky. 

Cena rekonstrukce činila 675 tis. Kč. 

Kladné saldo příjmů a výdajů představuje 1 251 tis. Kč, což je o 7 049 tis. Kč méně než 

v roce 2012. Hospodaření obce za rok 2013 vykázalo, obdobné jako minulý rok, příznivější 

výsledek, než bylo rozpočtováno. 

 

8.1.2 Ukazatel dluhové služby  

Vláda České republiky přijala dne 14. dubna 2004 usnesení č. 346 o Regulaci zadluženosti 

obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby. Přitom uložila místopředsedovi vlády a mi-

nistru financí sledovat zadluženost obcí a krajů a každoročně předávat vládě zprávu o vý-

voji zadluženosti obcí a krajů. Výše uvedeným usnesením byl rovněž schválen postup Mi-

nisterstva financí při hodnocení zadluženosti obcí a krajů, definici a výpočet ukazatele dlu-

hové služby.  

Ministerstvo financí vypočítá každé obci a každému kraji definitivní ukazatel dluhové 

služby. Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve 

výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že 

by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekro-

čily.  

Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dlu-

hové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr fi-

nancí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný ka-

lendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.  

Ministerstvo financí vyhodnotí vyžádané podklady; přitom zváží všechny skutečnosti, kte-

ré vedly k překročení dané hranice. Přitom budou dále brány do úvahy: 

• celková zadluženost obce nebo kraje;  

• celková zadluženost obce nebo kraje v přepočtu na 1 obyvatele;  

• daňová výtěžnost vztažená na 1 obyvatele obce nebo kraje;  
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• trend zadluženosti v minulých letech;  

• velikost obce nebo kraje;  

• celková finanční situace obce nebo kraje.  

V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Minister-

stvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního roz-

počtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku 

nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédli k této skutečnosti.  

Překročení 30 % výše ukazatele dluhové služby nebude znamenat automaticky ztrátu mož-

nosti získat státní dotaci. Je pouze jedním z kritérií, která použijí orgány poskytující dotace 

při konečném výběru těch obcí a krajů, které obdrží státní účelovou dotaci. Poskytovatelé 

uplatní toto kritérium při rozhodování o poskytnutí účelových dotací a půjček na nově za-

hajované akce. Naopak, toto kritérium nepoužijí:  

• u akcí již schválených a pokračujících z předchozích let,  

• u dotací, které jsou součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí 

a krajů, schválených v rámci zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní 

rok,  

• u dotací jmenovitě určených jednotlivým obcím a krajům a schválených v rámci 

zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok.  

Při rozhodování o poskytnutí dotace, půjčky nebo NFV bude muset být brán zřetel i na 

eventuální zvýšení zadluženosti z důvodu zajištění spolufinancování obce a kraje při účasti 

na programech financovaných z prostředků Evropské Unie.  

 

Obsah dluhové služby se definuje takto:  

• zaplacené úroky (položka 5141 rozpočtové skladby),  

• uhrazené splátky vydaných dluhopisů (položky 8xx2 rozpočtové skladby),  

• splátky jistin (položky 8xx4 rozpočtové skladby),  

• splátky leasingu (položka 5178 rozpočtové skladby).  

 

Dluhová základna obsahuje:  

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 55 

• skutečně dosažené daňové příjmy v Tř. 1 a nedaňové příjmy v Tř. 2 za daný kalen-

dářní rok, plus  

• dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby; 

prostředky finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům 

krajů podle přílohy zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok).  

Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý kalen-

dářní rok. Výsledkem poměru bude „ukazatel dluhové služby“:  

(Deník veřejné správy, 2014b) 

  

(dluhová služba : dluhová základna) x 100 = ukazatel dluhové služby (%) 

Tab. 8. Výpočet ukazatele dluhové služby 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, 2014a 

 

Tab. 9. Výpočet ukazatele dluhové služby v letech 2010 až 2013 

Číslo 
řádku 

Název položky 2010 2011 2012 2013 

1 daňové příjmy (po konsolidaci) 23727 22835 22689 30517 
2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) 9341 6458 5959 5932 
3 přijaté dotace - finanční vztah 3024 2551 2570 2116 
4 dluhová základna 36092 31844 31218 38565 
5 úroky 67 50 48 43 
6 splátka jistin a dluhopisů 2429 4178 180 392 
7 splátka leasingu 0 0 0 0 
8 dluhová služba 2496 4228 228 435 
9 ukazatel dluhové služby 6,92 13,28 0,73 1,13 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 6. Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2010 až 2013 (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na výše uvedeném grafu je zřetelné, že ukazatel dluhové služby v roce 2011 prudce vzros-

tl, ale v následujících dvou letech se držel na minimálních hodnotách. Ukazatel ani zdaleka 

nedosahuje hranice 30 %, což znamená, že se neřadí mezi zadlužené obce České republiky.  

Hodnota ukazatele v roce 2010 činí 6,92 %, hodnota v roce 2011 již 13,28%, což je zhruba 

dvojnásobný nárůst. Obec je zadlužená minimálně a nemá problémy se splácením svých 

úvěrů. Obec nemá žádný leasing. 

 

8.1.3 Provozní přebytek  

Dalším ukazatelem, který obvykle bývá u hospodaření obcí sledován, je provozní přebytek. 

Tento ukazatel udává, zda je obec schopna svými běžnými příjmy (celkové příjmy bez 

kapitálových příjmů) pokrýt běžné výdaje (celkové výdaje bez kapitálových výdajů) obce.  

Tab. 10. Provozní přebytek v letech 2010 až 2013 (v tis. Kč) 

  2010 2011 1012 2013 
Běžné příjmy 49 399 41 641 38 557 41 753 
Běžné výdaje  24 483 30 688 26 600 26 720 
Provozní přebytek 24 916 10 953 11 957 15 033 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 7. Běžné příjmy a výdaje v letech 2010 až 2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na základě provedených výpočtů v předchozí tabulce je zřejmě, že největšího provozního 

přebytku obec dosáhla v roce 2010, kdy provozní přebytek činil 24 916 tis. Kč. V posled-

ním sledovaném roce dosáhl ukazatel hodnoty 15 033 tis. Kč. 

 

Graf 8. Vývoj provozního přebytku v letech 2010 až 2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ukazatel byl v celém sledovaném období kladný. Z provedené analýzy vyplývá, že obec 

Buchlovice je schopna krýt své běžné výdaje běžnými příjmy. 

 

8.1.4 Míra soběstačnosti obce 

Míra soběstačnosti obce vyjadřuje výši nezávislosti obecních rozpočtů na centrálních roz-

počtech. Je dána poměrem vlastních příjmů k celkovým příjmům. Vlastní příjmy tvoří da-

ňové, nedaňové a kapitálové příjmy. 

 

Tab.11. Výpočet míry soběstačnosti obce (v %) 

Rok 2010 2011 2012 2013 
Vlastní příjmy 33 082 29 370 28 798 36 687 
Celkové příjmy 49 413 43 428 38 707 41 991 
Míra soběstačnosti (v %) 66,95 67,63 74,40 87,37 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že ukazatel míry soběstačnosti se v letech 2010 až 2013 postup-

ně zvyšuje, což je dáno neustále se snižujícími dotacemi, které tak snižují celkové příjmy a 

tím zvyšují samofinancování obce. 
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9 DOSAVADNÍ VYUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z 

FONDŮ EVROPSKÉ UNIE 

V posledních několika letech obec vybudovala dvě kulturní zařízení, která částečně finan-

cova-la z fondů Evropské unie. Jedná se o Československé kulturní centrum a muzeum 

Podhradí. Přilákat cyklisty má zase nová cyklistická stezka, která byla vybudována mezi 

Buchlovicemi a vedlejší obcí Břestek. 

 

9.1 Československé kulturní centrum 

Československé kulturní centrum se nachází v rekonstruované budově bývalé obecné ško-

ly, která byla postavena v roce 1888. Na generální opravu získala obec Buchlovice dotaci 

z EU – programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013. Oprava probíha-

la v letech 2009 a 2010. V přízemí můžeme najít veřejnou knihovnu a zkušebnu místní 

dechovky, v prvním poschodí pak zrcadlový sál, konferenční sál a učebnu Základní umě-

lecké školy. V budově nalezlo zázemí několik občanských sdružení a pořádají se zde před-

nášky a kulturní akce pro veřejnost. 

Kulturní centrum zajišťuje volnočasové aktivity obyvatel obce, jak dětí a mládeže, tak do-

spělých. Nezapomíná se ani na důchodce, kteří se mohou zúčastnit mnohých zájezdů. Pro-

voz kulturního centra byl slavnostně zahájen 9. října 2011. 

 

9.2 Muzeum Podhradí a Turistické informační centrum 

Po rekonstrukci bývalých Panských mlatů v budově vzniklo muzeum. Rekonstrukce zchát-

ralé budovy probíhala od května do listopadu 2005 a náklady činily 6,8 mil. Kč. Nachází se 

zde expozice, která dokumentuje život v obci a představuje další obce mikroregionu a 

partnerské obce Buchlovic. V muzeu probíhají výstavy prací dětí základní školy, místních 

umělců, malířů, fotografů, sběratelů, ukázky lidových řemesel apod. Podobné muzeum 

vzniklo i v partnerské obci Soblahov na Slovensku. V roce 2010 byla pro veřejnost slav-

nostně otevřena Galerie na půdě, která je součástí muzea. 

Součástí muzea je také turistické informační centrum s širokou nabídkou služeb, jako je 

kopírování, prodej map, suvenýrů a vstupenek na kulturní akce. Turistické informační cen-

trum zahájilo provoz 20. května 2006. 
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9.3 Cyklostezka mezi obcemi Buchlovice a Břestek 

V roce 2012 byla dokončena cyklostezka mezi Buchlovicemi a Břestkem, která byla spolu-

financována z prostředků Evropské unie z programu SAPARD (Speciální předvstupní pro-

gram pro zemědělství a rozvoj venkova). Tím se rozšířila síť cyklostezek na Slovácku. 

Součástí je i trasa pro pěší, na trase se nachází dvě odpočívadla s informačními panely, 

lavičkami a odpadkovými koši. 

Náklady na výstavbu cyklostezky činily 1,7 mil. Kč. Cesta nese jméno Mariánská vinařská 

stezka Břestek-Buchlovice a propojila obě obce v  místech, kde vedla historická polní ces-

ta. Stezka je dlouhá 800 metrů a finančně se na ní podílely obě obce. Samotného provedení 

stavby se ujaly Buchlovice. 

 

Obr. 3. Mariánská vinařská stezka 

 

Zdroj: Deník, 2012 
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10 PROJEKT VÝSADBY ZELENĚ KOLEM BUCHLOVIC 

10.1 Popis projektu a cíle projektu 

Nepříznivý historický vývoj ve využívání půdy a krajiny je znát dodnes a náprava není 

snadná. Jen asi 17 % rozlohy České republiky pokrývají přírodní biotopy. Je očividné, že 

krajina je ovlivněna řadou negativních trendů využití území. K největším problémům patří 

snižování biodiverzity a oslabení přirozených funkcí krajiny. Účinná je obnova zeleně, 

ochrana přírodně cenných území a ohrožených druhů. Zásadní je péče o tato území a in-

formovanost veřejnosti o ochraně přírody. 

Kolem obce je několik pozemků, kde dřív byla pole a v dnešní době již nejsou využívána. 

Obec se proto rozhodla zde nechat vysadit novou zeleň - biocentrum. 

Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) k zákonu č. 

114/1992 Sb. jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umož-

ňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Hlavní cíle výsadby biocentra jsou následující: 

• zvýšení množství a druhové pestrosti zeleně v katastru obce,  

• zvýšení ekologické stability a biodiverzity daného území,  

• potlačení větrné a vodní eroze,  

• zlepšení vodního režimu dotčených ploch a zvýšení retenční schopnosti krajiny,  

• vytvoření klidové zóny pro zvěř,  

• vytvoření podmínek pro expanzi potlačených domácích rostlinných a živočišných 

druhů, 

• založení biotopu, který se postupně stane zoologicky i botanicky velmi pestrým 

územím. 

 

Společným problémem všech území v zemědělsky intenzivně využívané krajině je jejich 

značné odcizení původního charakteru, pro nějž byla typická mnohem vyšší míra biodiver-

zity. Rozorání luk, narovnání či zadrenážování drobných vodotečí a hlavně likvidace téměř 

všech solitérních dřevin či mezí a remízů, to vše drasticky snížilo jak kvantitu, tak kvalitu 

původních populací domácích druhů rostlin i živočichů. Spolu s prostým nedostatkem vý-

skytišť spolupůsobí negativně chemizace zemědělství a technologie umožňující stále rych-
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lejší operace na velkých lánech. Uvedené problémy alespoň částečně řeší dřívější výsadba 

větrolamů a prvky společných zařízení realizované v posledních 10 letech. Stále však chy-

bí kostra ekologického systému, která byla navržena v rámci KPÚ. A právě tento problém 

lze řešit navrženým opatřením s výsadbou druhově bohatých keřových a stromových spo-

lečenstev na dotčených plochách. 

 

Příčinami narušení ekologické stability jsou:  

• velkovýrobní technologie obdělávání půdy, 

• chemizace zemědělské výroby, 

• úprava vodního režimu půdy meliorací pozemků a regulací vodních toků.  

 

Důsledkem narušení ekologické rovnováhy jsou:  

• zvýšená míra větrné a vodní eroze, 

• snížení druhové rozmanitosti. 

 

Realizací tohoto projektu se dosáhne splnění hned několika cílů a zlepšení: 

• zatravnění vytvoří rychlý a trvalý půdní kryt, omezí ruderalizaci a tím zlepší pod-

mínky pro následnou péči o založené porosty, 

• vznikne druhově pestré společenstvo, které při kombinaci zachování světlých míst, 

výskytu keřů a ovocných stromů vytvoří podmínky pro expanzi potlačených domá-

cích rostlinných a živočišných druhů, 

• významným způsobem naroste množství rozptýlené zeleně v krajině, 

• výrazně se posílí biodiverzita krajiny a ekologická stabilita krajiny, 

• dojde k omezení účinků větrné a vodní eroze, 

• v oblasti lze očekávat zlepšení vodního režimu. 
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10.2 Rozpočet projektu 

10.2.1 Položkový rozpočet 

Následující tabulka obsahuje položkový rozpočet materiálu a prací, které budou nutné 

k realizaci projektu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

Tab. 12. Položkový rozpočet projektu 

Materiál Množství Jednotka Cena Cena celkem 
Travní osivo 644 kg 110 70 840 

Sazenice stromů 12 450 ks 150 2 327 500 

Sazenice keřů 5 160 ks 55 283 800 

Lesnická oplocenka 160 cm pozink. 3 975 m 80 318 000 

Kůly (dřevo) 1 325 ks 70 92 750 

Celkem bez DPH       2 632 890 
          

Práce Množství Jednotka Cena  
jednotky Cena celkem 

Zemědělské práce - zatravnění 6,4387 ha 4 000 25 755 

Násl. péče – seč v roce výsadby 19,3161 ha 18 000 347 690 

Násl. péče – seč v roce po výsadbě 12,8774 ha 18 000 231 793 

Násl. péče – seč ve 2. roce po vý-
sadbě 12,8774 ha 18 000 231 793 

Hloubení výsadbových jamek 17 610 ks 50 880 500 

Výsadba 17 610 ks 90 1 584 900 

Instalace lesnické oplocenky 3 975 m 50 198 750 

Vytyčovací práce 1 750 bm 49 85 750 
Následná péče – zálivka ovocných 
stromů v roce výsadby 17 610 ks 10 352 200 

Následná péče – zálivka ovocných 
stromů v 1. roce po výsadbě 17 610 ks 10 352 200 

Následná péče – zálivka ovocných 
stromů ve 2. roce po výsadbě 17 610 ks 10 352 200 

Celkem bez DPH       4 683 281 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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10.2.2 Kumulativní rozpočet 

Součástí nákladů grantové žádosti do OPŽP bude i cena za projektovou dokumentaci, au-

torský dozor, administraci a propagaci projektu. Příjemce podpory odpovídá za informová-

ní veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie. Po-

vinnost vyvěsit informační panel mají příjemci podpory, kteří obdrželi dotaci nad 5 mil. 

Kč, a to panel o rozměrech 1200 x 2400 mm. 

Tab. 13. Kumulativní rozpočet 

Celková cena bez DPH 7 316 171 
DPH 15 % 311 100 
DPH 21 % 1 018 806 
Celková cena vč. DPH 8 646 077 
    
Projektová dokumentace 187 900 
Autorský dozor 156 300 
Administrace projektu 128 000 
Propagace projektu 15 000 
DPH 21 % 102 312 
Celkem vč. DPH 589 512 
    
Absolutní výdaje bez DPH 7 803 371 
DPH absolutně 1 432 218 
Absolutní výdaje vč. DPH 9 235 589 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Součtové řádky jsou uvedeny v cenách s DPH i bez DPH. Městys Buchlovice je plátcem 

DPH na činnosti, které nejsou předmětem podpory, a proto nemá nárok na odpočet DPH na 

předmět podpory. Z toho důvodu je nutné uvažovat o ceně s DPH. Při odhadu cen jsem 

vycházela z cenových nabídek dodavatelů výsadby zeleně a nabídky, kterou si městys ne-

chal předběžně zpracovat. Celkové náklady projektu jsem vyčíslila na 9 235 589 Kč 

včetně DPH. 

 

10.3 Návrh financování 

Důležitou součástí diplomové práce je návrh financování projektu. Obec bude projekt rea-

lizovat, jen pokud na něj bude schválena dotace z fondů EU, konkrétně z operačního pro-

gramu Životní prostředí, který spadá mezi tematické operační programy a je druhým nej-
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větším operačním programem. Dotace by měla být 100% nákladů, protože biocentrum je 

součástí prvků územního systému ekologické stability.  

Pokud by se žádost o dotaci podala ještě do konce roku 2014, tak by obec obdržela podpo-

ru ještě podle pravidel platných v programovém období 2007 až 2013. Ovšem pro všechny 

výzvy platí, že realizace podpořeného projektu musí být ukončena do konce roku 2015 

včetně vyrovnání všech finančních závazků vůči dodavatelům, což by bylo časově nároč-

né. Proto bude lepší, když bude žádost podána v novém programovém období. Nová pravi-

dla OPŽP na programové období 2014 až 2020 nejsou v tuto chvíli známa. Pro zpracování 

práce budu předpokládat, že OPŽP vyhlásí následující výzvy podobně jako pro období 

2007 až 2013. 

Poskytování zdrojů Evropskou unií je založen na principu ex post. To znamená, že náklady 

na projekt musí nejprve uhradit obec a pak teprve dostane finance od EU. Z provedené 

analýzy hospodaření obce vyplývá, že obec má dostatek volných finančních prostředků na 

předfinancování projektu a nemusí si brát úvěr.  

Běžnou praxí je, že obec si domluví s dodavateli, kteří projekt realizují, delší dobu splat-

nosti. Projekty jsou často proplaceny od Evropské unie až za rok či rok a půl po schválení 

faktur projektovým manažerem a obec dodavateli uhradí faktury až po obdržení dotace od 

Evropské unie. 
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11 PROJEKTOVÁ ŽÁDOST 

Projektovou žádost bude vyplněna v informačním systému Operačního programu Životní-

ho prostředí BENE-FILL. Tento informační systém pokrývá celou fázi projektového cyklu 

– příjem žádostí, jejich hodnocení, technickou a finanční administraci projektů. BENE-

FILL zrychluje a zjednodušuje práci jak administrátorům, tak především konečným pří-

jemcům dotace. 

Pro správné podání žádosti je nutné seznámit se s oblastí podpory a se všemi podmínkami 

aktuální výzvy, s výší a formou podpory, ověřit si velikost a typ projektu a specifikaci mís-

ta realizace, projít kritéria přijatelnosti projektu a seznámit se se způsobilými výdaji dané 

oblasti a se základními podmínkami realizace projektu. 

 

11.1 Projekt 

Název projektu   ZELEŇ KOLEM BUCHLOVIC 

Žadatel    Městys Buchlovice 

Kraj realizace    Zlínský kraj 

Identifikační číslo projektu  30382900 

 

11.1.1 Identifikace operačního programu a výzvy 

Projektovou žádost vyplním ve zmíněném informačním systému. O finanční prostředky 

z fondů EU bude městys Buchlovice žádat z operačního programu Životního prostředí, 

prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.3 – Obnova krajin-

ných struktur. Zařazení do správné oblasti podpory je velmi důležité.  

 

Oblasti podpory 

Prioritní osa     6 Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) 

Primární oblast podpory   6.3 Obnova krajinných struktur 

Projekt spadá do další oblasti podpory Ne 
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Upřesnění pro 6.3 - Jedná se o opatření příprava a realizace prvků územních systémů eko-

logické stability?    Ano 

11.1.2 Základní identifikace projektu 

Název projektu:   ZELEŇ KOLEM BUCHLOVIC 

Název projektu (anglicky):  GREEN AROUND BUCHLOVICE  

Rozsah celkových uznatelných nákladů projektu: od 1 mil. CZK CZV do 25 mil. EUR  

 

Stručný obsah projektu 

Předmětem projektu je výsadba biocentra v k. ú. Buchlovice. V rámci realizace akce bude 

provedena výsadba dřevin a založení trávníků na okraji obce.  

 

Cíle projektu 

Realizace lokálního biocentra. Slouží ke zlepšení celkového stavu přírody a krajiny. Reali-

zací opatření se posílí ekologická stabilita území a zvýší se jeho biodiverzita. 

 

Místo realizace projektu 

Kraj (NUTS III)  Zlínský kraj  

Okres (NUTS IV)  Uherské Hradiště 

Katastrální území  Buchlovice 

 

Harmonogram projektu 

Přípravná fáze projektu    17. 3. 2014 

Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení 1. 8. 2016 

Předpokládané datum zahájení realizace projektu  1. 9. 2016 

Předpokládané datum ukončení realizace projektu 30. 4. 2017 

Předpokládané datum zahájení provozu  30. 4. 2017 
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Realizace projektu v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města 

Pokud je projektový záměr součástí Integrovaného plánu rozvoje měst, bude dle usnesení 

vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13. 8. 2007 bonifikován 10 % z celkového obdrženého bodo-

vého hodnocení. Město nebo obec potvrdí, že předkládaný projekt je součástí a v souladu 

s cíli a prioritami schváleného Integrovaného plánu rozvoje města. Toto potvrzení dodá 

žadatel jako přílohu k žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP - bez dodaného potvrzení nemů-

že být projekt bonifikován. 

Projekt je realizovaný v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města:  NE 

 

Typ projektu 

Projekt podléhá pravidlům veřejné podpory:  Ne – mimo rámec veřejné podpory 

Projekt generující příjmy dle Nařízení č. 1083/2006 (tj. s finanční analýzou):  NE 

 

11.1.3 Základní identifikace žadatele (subjektu) 

IČ     00290866 

DIČ     CZ00290866 

Název subjektu   městys Buchlovice 

Právní forma    obec – územně správní celek 

Typ subjektu    obec 

Plátce DPH    ANO 

Účetní jednotka žadatele účtuje v soustavě podvojného účetnictví 

Máte živnostenské oprávnění ve vztahu k předmětu podpory? NE 

 

DPH 

Plátce DPH   Jsem plátce DPH  

Jsem plátce DPH c) na činnosti, které nejsou předmětem podpory a proto ne-

mám nárok na odpočet DPH na předmět podpory 
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Bonita a typ žadatele 

Kritérii pro stanovení, zda bude u žadatele prověřována bonita, je typ žadatele a výše cel-

kových vlastních zdrojů (CVZ - jejich výši žadatel nalezne v záložce E, tabulce E2, řádku 

h). U žadatelů, kteří realizují projekt s dotací vyšší než 100 mil. Kč (součet dotace z EU a 

státního rozpočtu) a u žadatelů, kteří žádají Fond o poskytnutí půjčky, je bonita žadatele 

prověřována vždy. Žadatel vychází z kritérií dle kapitoly č. 3 Závazných pokynů pro žada-

tele a příjemce podpory v OPŽP. V případě, že se v průběhu hodnocení Žádosti o poskyt-

nutí podpory zvýší CVZ žadatele a žadatel se tak dostane v tabulce pro prověřování bonity 

z kategorie ne do kategorie ano, nebo žadatel požádá v průběhu hodnocení projektu o po-

skytnutí půjčky ze SFŽP, bude vyzván k urychlenému předložení ekonomických příloh dle 

kapitoly č. 3 Závazných pokynů a vyplnění a zaslání záložky D v Žádosti o poskytnutí 

podpory. 

 

Typ žadatele:      obec 

Bude prováděno prověření bonity žadatele?  NE 

 

Sídlo žadatele 

Obec nebo část obce:  náměstí Svobody 

Číslo popisné:   800 

PSČ:    68708 

Kraj (NUTS III):  Zlínský kraj 

Okres (NUTS IV):  Uherské Hradiště 

Obec:    Buchlovice 

E-mail:   mestys@buchlovice.cz 

WWW :   www.buchlovice.cz 

 

 

 

 

mailto:mestys@buchlovice.cz
http://www.buchlovice.cz/
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Kontaktní osoba žadatele 

Jméno:   Jiří  

Příjmení:  Černý  

Titul před:  Ing. 

Titul za:    

Telefon:  606 705 901 

E-mail:  starosta@buchlovice.cz 

 

Statutární zástupce žadatele 

Jméno   Jiří  

Příjmení  Černý  

Titul před  Ing. 

Titul za    

Název funkce  starosta 

Telefon  606 705 901 

E-mail   starosta@buchlovice.cz 

Je sídlo statutárního zástupce odlišné od údajů žadatele?  NE 

 

Informace o právním vztahu k předmětu podpory 

Předmětem podpory se pro tento účel rozumí věci, které mají být s požadovanou podporou 

pořízené (popřípadě rekonstruované, upravené nebo jinak výrazně zhodnocené), jakož i 

budovy a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny. 

Právní vztah k předmětu podpory: Žadatel bude po dokončení akce mít k předmětu pod-

pory tento právní vztah 

Specifikujte právní vztah k předmětu podpory:  Žadatel bude vlastníkem předmětu 

podpory a nájemcem pozemku po dobu 

udržitelnosti projektu 

 

mailto:starosta@buchlovice.cz
mailto:starosta@buchlovice.cz
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Typ účetní jednotky: Pro jednotky, u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání 

 

11.1.4 Financování 

Záložka se vyplňuje v korunách. Uvedené částky se vyjadřují včetně DPH, v případě plátce 

se DPH vkládá do nezpůsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou náklady projektu, které 

spolufinancují fondy EU. 

  

Tab. 14. Financování projektu 

Skladba financování projektu 
Celkem Roky   

Kč % (k 
CZVV) 

% (K 
CZV) 

2016 2017 

1 celkové výdaje na projekt 9 235 589     8 529 925 705 664 

2 
celkové nezpůsobilé výdaje na 
projekt 0     0 0 

3 celkové způsobilé výdaje 9 235 589   100 8 529 925 705 664 
4 soukromé financování 0     0 0 

4a 
- soukromé financování ze 
zdrojů žadatele 0     0 0 

4b 

- soukromé financování ze 
zdrojů SFŽP - půjčka na dopl-
nění VZ 0     0 0 

5 
celkové způsobilé veřejné vý-
daje 9 235 589 100 100 8 529 925 705 664 

6 podpora OPŽP celkem 9 235 589 100 100 8 529 925 705 664 

7 
podpora (příspěvek z 
ERDF/FS) 7 850 251 85 85 7 250 436 599 815 

8 
spolufinancování - národní ve-
řejné výdaje 1 385 338 15 15 1 279 489 105 849 

9 
spolufinancování ze zdrojů SR 
- kap. 315 SFŽP 461 779 5 5 426 496 35 283 

10 
spolufinancování ze zdrojů SR 
- kap. 315 SFŽP - navýšení 923 559 10 10 852 993 70 566 

11 
spolufinancování ze zdrojů 
krajských rozpočtů 0 0 0 0 0 

12 
spolufinancování ze zdrojů 
obecních rozpočtů 0 0 0 0 0 

13 ostatní veřejné financování 0 0 0 0 0 
14 finanční prostředky ze SR 0 0 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Členění typu nákladů 

Do tabulky členění typu nákladů se vyplňují částky s / bez DPH v závislosti na plátcovství 

žadatele. Pokud je žadatel plátce DPH - vyplní tabulku hodnotami bez DPH. Pokud žadatel 

není plátce DPH - vyplní tabulku hodnotami včetně DPH. 

 Tab. 15. Členění typů nákladů 

Charakter zakázky Způsobilé 
výdaje % Uznatelné 

výdaje % 

Přímé realizační výdaje 8 646 077 100 8 646 077  100 
- realizace 8 646 077   8 646 077   
Propagace 18 150   18 150   
Osobní náklady 0   0   
Nákup pozemků 0   0   
Nákup budov 0   0   
Věcné příspěvky - nemovitý 
majetek 0   0   

Rozpočtová rezerva 0   0   
Projektová příprava 382 239 4,14 382 239 4,14 
Technický a autorský dozor 189 123 2,05 189 123 2,05 
Správce stavby         
          
Celkem způsobilé výdaje 
(CZV) vč. úspory 9 235 589   9 235 589   

Celkem způsobilé výdaje 
(CZV) bez úspory 9 235 589   9 235 589   

Zbývá k doplnění CZV 0   0   
Celkem výdaje (CV) 9 235 589   9 235 589   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

11.1.5 Vliv na rovné příležitosti 

Vlivem na rovné příležitostí se rozumí, jestli má projekt vliv například na odstranění rozdí-

lů mezi muži a ženami na trhu práce apod. 

Vliv na rovné příležitosti:  Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální 

Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí:  Projekt má pozitivní dopad na životní 

prostředí 
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Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí: 

• budou založeny přírodní prvky dané územním plánem 

• pozemky budou zatravněny regionální travní směsí a osazeny v místě původními 

druhy stromů a keřů 

• zatravnění vytvoří rychlý a trvalý půdní kryt s bohatým travobylinným společen-

stvem, omezí ruderalizaci a tím zlepší podmínky pro následnou péči o založené po-

rosty 

• vznikne druhově pestré společenstvo, které při kombinaci zachování světlých míst, 

výskytu keřů a ovocných stromů vytvoří podmínky pro expanzi potlačených domá-

cích rostlinných a živočišných druhů 

• dojde k zvětšení dosavadních refugíí, posílí se biodiverzita krajiny 

• v oblasti lze očekávat zlepšení vodního režimu 

• dojde k realizaci prvku daného územním plánem a doporučení obsaženého v KPÚ 

 

11.1.6 Veřejné zakázky 

Tab. 15. Výběrové řízení zakázky 

Typ výběrového říze-
ní Předmět zakázky Předpokládané datum vy-

hlášení výběrového řízení 

Zakázka malého rozsa-
hu 1. kategorie 

Zpracování projektové doku-
mentace, autorský dozor, admi-
nistrace projektu 

10. 1. 3013 

Zakázka malého rozsa-
hu 1. kategorie 

Kompletní administrace projek-
tu (zpracování žádosti, výběro-
vé řízení, administrace projektu) 

1. 2. 2016 

 

Zadávací řízení mimo režim zá-
kona dle příloh směrnice MŽP Předmět zakázky Předpokládané datum vy-

hlášení výběrového řízení 
Zadávací řízení mimo režim záko-
na dle směrnice 12/2012 a Závaz-
ných pokynů pro žadatele a příjem-
ce 

ZELEŇ KOLEM 
BUCHLOVICE 1. 8. 2016 

Zdroj: vlastní zpracování 
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11.1.7 Přínosy opatření 

Výchozí situace (problém) a zdůvodnění potřebnosti projektu: 

Vzhledem k intenzivnímu zemědělskému využití krajiny došlo ke značnému odcizení pů-

vodnímu charakteru, pro nějž byla typická vysoká míra biodiverzity. Rozorání travnatých 

ploch a mezí v oblasti výrazně snížilo biodiverzitu území. Vysazením druhově bohatých 

keřových a stromových společenstev na dotčených plochách výrazně vzroste biodiverzita 

daného území. 

 

Cíle projektu 

Realizace biocentra daného územním plánem. Zvýšení množství a druhové pestrosti zeleně 

v katastru obce, zvýšení ekologické stability a biodiverzity daného území, vytvoření klido-

vé zóny pro zvěř, založení biotopu, který se postupně stane zoologicky i botanicky velmi 

pestrým územím, realizují se doporučení v KPÚ, v oblasti lze očekávat zlepšení vodního 

režimu a posílení retenční schopnosti krajiny. 

 

Předpoklady a rizika realizace projektu 

Předpokladem pro zahájení projektu je získání dotace od SFŽP. Jediným rizikem z hledis-

ka realizace je nezískání této dotace. 

 

Udržitelnost výsledků projektu po skončení podpory z OP ŽP 

Jedná se o společná zařízení na obecních pozemcích navržená v rámci KPÚ. S jejich reali-

zací vyjádřila obec souhlas a ve smlouvě se zavázala k podpoře udržitelnosti. Pozemky 

jsou vedeny v k.n. jako zeleň, tudíž se nepředpokládá jejich jiné využití. Z hlediska údržby 

je tato zajištěna na náklady nájemce. Travní porost bude sečen a produkce v místě zužitko-

vána bez finančního profitu. U lesních dřevin se další údržba nepředpokládá. 

 

11.1.8 Požadované přílohy 

K přílohám, které je nutné přiložit k žádosti, patří: 

• doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele (ověřená kopie) 
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• doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SPŽP ČR (originál) 

• stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb ŽP (originál) 

• smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva (kopie) 

• aktuální výpis z katastru nemovitostí (kopie) 

• stanovisko orgánu státní správy (kopie) 

• projektová dokumentace pro stavební povolení nebo prováděcí dokumentace včetně 

položkového rozpočtu (originál) 

 

11.2 Postup při podávání žádosti 

Žádost o dotaci z Operačního programu Životního prostředí je podána nejprve elektronicky 

v aplikaci BENE-FILL a pak vytištěná včetně příloh na příslušné krajské pracoviště SFŽP 

podle místa realizace projektu. V tomto případě se jedná o pracoviště SFŽP ve Zlíně.  

V jedné obálce může být podána pouze jedna žádost včetně příloh. Na obálku se napíše 

název programu, prioritní osa a oblast podpory žádosti, číslo výzvy, jméno a adresa žadate-

le. 

 

Obr. 4. Vzorové označení obálky 

 

Zdroj: Příručka pro žadatele, 2007 
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12 ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

Společným problémem všech území v zemědělsky intenzivně využívané krajině je jeho 

značné odcizení původnímu charakteru, pro nějž byla typická mnohem vyšší míra biodi-

verzity. Rozorání luk, narovnání či zadrenážování drobných vodotečí a hlavně likvidace 

téměř všech solitérních dřevin či mezí a remízů, to vše drasticky snížilo jak kvantitu, tak 

kvalitu původních populací domácích druhů rostlin i živočichů. Spolu s prostým nedostat-

kem výskytišť spolupůsobí negativně chemizace zemědělství a technologie umožňující 

stále rychlejší operace na velkých lánech. Uvedené problémy alespoň částečně řeší dřívější 

výsadba větrolamů a prvky společných zařízení realizované v posledních 10 letech. Stále 

však chybí kostra ekologického systému, která byla navržena v rámci kompletní pozemko-

vé úpravy. A právě tento problém lze řešit navrženým opatřením s výsadbou druhově bo-

hatých keřových a stromových společenstev na dotčených plochách.  

Území mezi Buchlovicemi a Smraďavkou je lidskou činností velmi významně ovlivněno. 

Dříve bylo území pokryto převážně smíšenými lesíky a solitérními stromy. Na území se 

vyskytují jen minimální zbytky rozptýlené zeleně. Nepříznivě působí rozsáhlé monofunkč-

ní bloky orné půdy.  

Příčinami narušení ekologické stability jsou velkovýrobní technologie obdělávání půdy, 

chemizace zemědělské výroby a úprava vodního režimu půdy meliorací pozemků a regula-

cí vodních toků. Důsledkem narušení ekologické rovnováhy jsou zvýšená míra větrné a 

vodní eroze a snížení druhové rozmanitosti. 

Tento projekt navrhuje výsadbu biocentra, které bude mít pozitivní vliv na životní prostře-

dí a zvýšení množství a druhové pestrosti zeleně v katastru obce Buchlovice. 

 

Realizací tohoto se dosáhne splnění hned několika cílů a zlepšení: 

• zatravnění vytvoří rychlý a trvalý půdní kryt, omezí ruderalizaci a tím zlepší pod-

mínky pro následnou péči o založené porosty, 

• vytvoření nového biocentra, 

• vznikne druhově pestré společenstvo, které při kombinaci zachování světlých míst, 

výskytu keřů a ovocných stromů vytvoří podmínky pro expanzi potlačených domá-

cích rostlinných a živočišných druhů, 

• vytvoření klidové zóny pro zvěř, 
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• významným způsobem naroste množství rozptýlené zeleně v krajině, 

• výrazně se posílí biodiverzita krajiny a ekologická stabilita krajiny, 

• dojde k omezení účinků větrné a vodní eroze, 

• v oblasti lze očekávat zlepšení vodního režimu, 

• dojde k realizaci doporučení obsažených v komplexní pozemkové úpravě. 

 

Realizace tohoto projektu má mnoho výhod, které jsou uvedeny výše. Pokud bude dotace 

na projekt schválena, tak určitě bych realizaci výsadby biocentra doporučila. 

V případě nechválení dotace doporučuji obci podat žádost o dotaci v další výzvě a dopra-

covat případné nedostatky v projektu. V praxi je většina projektů tohoto typu schválena, 

pokud neobsahují nějaké nedostatky nebo chyby. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na financování výsadby biocentra v obci Buchlovice s vyu-

žitím finančních prostředků z fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Ži-

votní prostředí. 

Hlavním cílem výsadby biocentra je zvýšení množství a druhové pestrosti zeleně v katastru 

obce Buchlovice, zvýšení ekologické stability a biodiverzity daného území, potlačení větr-

né a vodní eroze, vytvoření klidové zóny pro zvěř a vytvoření podmínek pro expanzi potla-

čených domácích rostlinných a živočišných druhů. Součástí projektu je vypracovaná žá-

dost o dotaci na realizaci výsadby biocentra z OP ŽP.  

Praktická část je rozdělena na analýzu a projekt. Úvod analytické části je věnován základní 

charakteristice obce Buchlovice. Následně byla provedena analýza hospodaření obce 

v letech 2010 až 2013, která je výchozí pro možné spolufinancování projektu. Z rozboru 

příjmové a výdajové strany vyplývá, že obec hospodařila ve všech analyzovaných letech 

s přebytkem. Dále následoval výpočet ukazatele dluhové služby. Ukazatel ani zdaleka ne-

dosahuje hranice 30%, což znamená, že se Buchlovice neřadí mezi zadlužené obce České 

republiky. Dalším ukazatelem, který obvykle bývá u hospodaření obcí sledován, je pro-

vozní přebytek. Tento ukazatel udává, zda je obec schopna svými běžnými příjmy pokrýt 

běžné výdaje. U obce Buchlovice se pohyboval provozní přebytek v letech 2010 až 2013 

v rozmezí 15 a 24 mil. Kč. 

V projektové části jsou popsány cíle projektu a vyčísleny náklady na projekt. Pro jejich 

odhad jsem vycházela z předběžných nabídek dodavatelů, které si obec nechala vypraco-

vat. Po vyčíslení předpokládané výše nákladů jsem usoudila, že by obec Buchlovice byla 

schopna předfinancovat celý projekt výsadby biocentra z vlastních zdrojů, což vyplývá i z 

provedené analýzy hospodaření. Celkové předpokládané náklady projektu činí 9 235 589 

Kč. Dotace by měla být 100% nákladů, protože biocentrum je součástí prvků územního 

systému ekologické stability. Projektová žádost je vložena v příloze.  

Pokud by se žádost o dotaci podala ještě do konce roku 2014, tak by obec obdržela podpo-

ru ještě podle pravidel platných v programovém období 2007 až 2013. Ovšem pro všechny 

výzvy platí, že realizace podpořeného projektu musí být ukončena do konce roku 2015 

včetně vyrovnání všech finančních závazků vůči dodavatelům, což by bylo časově velmi 

náročné. Proto bude lepší, když bude žádost podána v novém programovém období. Nová 

pravidla OPŽP na programové období 2014 až 2020 nejsou v tuto chvíli známa. Pro zpra-
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cování práce jsem předpokládala, že OPŽP vyhlásí následující výzvy podobně jako pro 

období 2007 až 2013. 

Poskytování zdrojů Evropskou unií je založen na principu ex post. To znamená, že náklady 

na projekt musí nejprve uhradit obec a pak teprve dostane finance od EU. Podle mého ná-

zoru bude nejlepším řešením, když si obec domluví delší dobu splatnosti faktur za realizaci 

projektu. Projekty jsou v praxi často proplaceny od Evropské unie až za rok či rok a půl po 

schválení faktur projektovým manažerem. Obec může dodavateli uhradit faktury až po 

obdržení dotace od Evropské unie. 
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