
 

 

                       

  



 

 

                  VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA 

 

 

 

                                                EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

                                        KATEDRA VEŘEJNÉ EKONOMIKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Vliv dotací na hospodaření města 
 

                              The Influence of Subsidies on Economy of the Town 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student :                                                                               Petra Pejchotová 

 

 

Vedoucí bakalářské práce :                                                       Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. 

 

 

                                                     Šumperk 2013 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracovala samostatně a 

uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje.“ 

 

 

 

 

 

V Šumperku 10. července 2013 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                                Petra Pejchotová  



3 

 

OBSAH: 

 
 

1. ÚVOD .......................................................................................................................................... 5 

2. PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ OBCÍ A ROLE DOTACÍ...................................................... 7 

2.1. Postavení obcí v systému veřejné moci .............................................................................................. 7 

2.1.1. Veřejná správa a její systém ........................................................................................................ 7 

2.1.2. Státní správa a samospráva .......................................................................................................... 8 

2.1.3. Právní postavení obce (města) ..................................................................................................... 9 

2.2. Základní druhy obcí.......................................................................................................................... 12 

2.2.1. Základní druhy obcí a jejich charakteristika.............................................................................. 12 

2.2.2. Orgány obcí ............................................................................................................................... 12 

2.3. Principy hospodaření obcí ................................................................................................................ 15 

2.3.1. Rozpočet územního samosprávného celku ................................................................................ 16 

2.3.2. Třídění peněžních operací dle rozpočtové skladby ................................................................... 18 

2.3.3. Rozpočtové určení daní a poplatky ........................................................................................... 20 

2.4. Role dotací ........................................................................................................................................ 21 

3. ANALÝZA DOTACÍ PŘI HOSPODAŘENÍ MĚSTA ......................................................... 24 

3.1. Charakteristika regionu .................................................................................................................... 24 

3.1.1. Historie města Hanušovice ........................................................................................................ 24 

3.1.2. Demografické vymezení města ................................................................................................. 26 

3.2. Hospodaření obce Hanušovice ......................................................................................................... 26 

3.2.1. Organizace obce ........................................................................................................................ 27 

3.2.2. Rozpočet obce ........................................................................................................................... 27 

3.2.3. Příjmy obce................................................................................................................................ 27 

3.2.3.1. Daňové příjmy ........................................................................................................................ 28 

3.2.3.2. Nedaňové příjmy .................................................................................................................... 30 

3.2.3.3. Kapitálové příjmy ................................................................................................................... 30 

3.2.3.4. Přijaté transfery ...................................................................................................................... 31 

3.2.4. Výdaje obce ............................................................................................................................... 32 

3.2.4.1. Běžné výdaje .......................................................................................................................... 33 

3.2.4.2. Kapitálové výdaje ................................................................................................................... 33 

3.2.5. Financování ............................................................................................................................... 34 



4 

 

3.3. Analýza dotací obce Hanušovice ..................................................................................................... 35 

3.3.1. Neinvestiční dotace ................................................................................................................... 37 

3.3.2. Investiční dotace ........................................................................................................................ 37 

3.4. Porovnání dotací obou subjektů v letech 2007 – 2011 ..................................................................... 38 

3.4.1. Porovnání dotací obou subjektů ................................................................................................ 38 

3.4.2 Porovnání  míry nezaměstnanosti obou subjektů ....................................................................... 41 

3.4.3. Porovnání obou subjektů v množství realizovaných dotačních projektů .................................. 41 

4. ZHODNOCENÍ STRUKTURY VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ PŘI HOSPODAŘENÍ MĚSTA

 ........................................................................................................................................................ 43 

4.1. Dotace dle nároku obou subjektů ..................................................................................................... 43 

4.1.1. Porovnání nárokových dotací .................................................................................................... 44 

4.1.2. Porovnání nenárokových dotací ................................................................................................ 45 

4.2. Dotace dle zdrojů.............................................................................................................................. 48 

4.3. Dotace v rozpočtu obce .................................................................................................................... 49 

5. ZÁVĚR ...................................................................................................................................... 51 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ........................................................................................ 53 

SEZNAM ZKRATEK .................................................................................................................. 55 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ........................................................... 56 

SEZNAM PŘÍLOH ...................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

1. ÚVOD 

 

     Tématem bakalářské práce je „Vliv dotací na hospodaření města“. Důvodem k výběru tohoto 

tématu byl především zájem o město Hanušovice. Během několika posledních let došlo k 

výraznému rozvoji tohoto města. Město využívá podpory dotačních programů ze strukturálních 

fondů Evropské unie a snaží se neustále přispívat k dalším aktivitám, jež by tomuto rozvoji 

napomohly. V této práci je hodnoceno, jak dotace ovlivňují hospodaření a tak i rozvoj města 

Hanušovic. V práci je porovnáváno hospodaření města Hanušovice s obcí Rapotín, které jsou 

srovnatelné. 

 

     Samotné počátky fungování veřejné správy jsou přirozeně spojeny s existencí státu. Sahají 

hluboko do minulosti a jsou spjaty s formováním nejstarších státních útvarů tzv. městských států. 

Veřejná správa má asi pětitisíciletou historii a je všeobecně chápána jako činnost související s 

poskytováním veřejných služeb a správy na ústřední i místní úrovni. V minulosti byl nositelem 

veřejné správy pouze stát, v současné moderní demokratické společnosti je rozdělen systém 

veřejné správy na dvě základní složky, státní správu a samosprávu. Obě složky fungují jako 

partneři, vzájemně se doplňují a zabezpečují tak výkon veřejné správy společně. 

     Pojem „územní samospráva“ je zakotvena v sedmé hlavě ústavy České republiky. Stát tímto 

zákonem přenechává moc územní samosprávě a člení území státu na kraje a obce. 

     Obec, jako základní článek územní samosprávy v ČR, je vymezena zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích. Mimo jiné se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů a mnoha dalšími právními předpisy. Obec je základním územním samosprávným 

společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je to 

veřejnoprávní korporace, která má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým 

jménem a nese za tyto vztahy odpovědnost. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů. 

       Aby se obec rozvíjela, potřebuje pro svůj rozvoj prostředky. Základním zdrojem tvorby 

prostředků jsou daně. Jedním ze způsobů řešení nedostatku financí může pro obec být využití 

dotací od různých subjektů. Dotace je v ekonomii chápána jako peněžitý dar nějakému subjektu 

v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve veřejném zájmu. 

     Cílem této práce je zhodnocení vlivu dotací na hospodaření města Hanušovice a porovnání 

s obcí Rapotín. Dotace v poslední době tvoří čím dál větší podíl na celkových příjmech měst a 
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obcí. V této práci je hodnoceno jaký podíl představují dotace na celkových příjmech a zda má 

město při svých příjmech možnost realizovat všechny investice. Jaký je vliv dotací na 

hospodaření obce Rapotín a porovnat jej s hanušovickým rozvojem a hospodařením.  

     Současně je práce orientována na zjištění, zda město dotace získává jen dle momentálních 

možností, nebo zda má zpracovanou nějakou vizi. 

     Nejprve je vymezena obec (město) v právním postavení systému v České republiky, orgány 

obce (města). Poté v práci je hodnoceno hospodařením města, podmínkami sestavení rozpočtu 

rozpočtovým určením daní, na základě kterého město obdrží část svých daňových příjmů.  

 

      V práci je porovnáno hospodaření města za jednotlivé roky a je provedena podrobnější 

analýza jednotlivých příjmů a výdajů dle druhového členění. Provedená analýza je zaměřena také 

na snahu zjistit, která daň má největší a naopak nejmenší výnos, které poplatky a jakým podílem 

ovlivňují daňové příjmy města a zda má město kapitálové příjmy. 

     Dále jsou analyzovány dotace, jaký podíl činí investiční a neinvestiční dotace, jaké akce město 

realizovalo a jaký byl podíl dotací na celkových nákladech. Zda využívá město dotace pouze od 

několika málo poskytovatelů nebo čerpá z různých zdrojů. 
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2. PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ OBCÍ A ROLE DOTACÍ 

 

2.1. Postavení obcí v systému veřejné moci 

 

     V České republice je dle Ústavy moc dělena na moc zákonodárnou, soudní a výkonnou. 
1
 

 

     Zákonodárná moc je v České republice svěřena Parlamentu, který se skládá z Poslanecké 

sněmovny a Senátu. Všeobecně platí, že co není občanům a ostatním subjektům výslovně 

zakázáno, je dovoleno. Zákony stanovují pravidla a rozsah výkonu moci soudní a výkonné. 

Zákonodárná moc podstatně ovlivňuje další dvě moci v České republice. 

 

     Soudní moc je vykonávána prostřednictvím nezávislých soudů. V České republice je 

používána soustava soudů a je zřízen Ústavní soud. Soudní moc je ovlivňována mocí 

zákonodárnou, neboť vydává zákony, podle kterých soudní proces probíhá. Existuje současně 

provázanost mezi mocí výkonnou a soudní, většinu rozhodnutí orgánů veřejné a místní správy je 

možné nechat přezkoumat soudem. 

 

     Moc výkonnou v České republice vykonává prezident republiky, vláda, ministerstva a jiné 

správními úřady. Do veřejné správy zahrnujeme státní správu, samosprávu a ostatní veřejnou 

1
správu. V ČR je tvořena územní samospráva základními územními samosprávnými celky. 

Veřejná správa na rozdíl od občanů smí pouze to, co jí zákon výslovně povoluje.
2
 

2.1.1. Veřejná správa a její systém 

     Pojem „správa“ je odvozen od pojmu „právo“ a znamená činnost spojenou s právem, neboli 

spravovati (ve smyslu říditi). Veřejná správa je obecně chápána jako služba veřejnosti. Veřejnou 

správou se rozumí poskytování správních činností, které souvisí s poskytováním veřejných 

služeb. Je tvořena soustavou orgánů státní správy a samosprávy a jejich vzájemnými vazbami. 

 

 

                                                 
1
 Ústavní zákon č. 1/2003 Sb. Ústava České republiky ze dne 16.prosince 1992 

2 PAVLÍČEK,Václav a Jiří HŘEBEJK. Ústava a ústavní řád České republiky. 1. vydání. Praha: Linde a.s., 1994.501 

s. ISBN 80-85647-38-9.  
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Schéma 2.1. Veřejná správa 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

   

  

 

   

 

  

 

 

Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR, schéma vlastní zpracování 

2.1.2. Státní správa a samospráva 

     Státní správa je činností státu. Stát ji provádí buď přímo, státními orgány nebo jinými orgány, 

na které byly tyto činnosti státem v určitém rozsahu přeneseny.  

Státní správu stát provádí prostřednictvím: 

 ústřední orgány státní správy, 

 územní orgány státní správy, 

 ostatní orgány, 

 jiné k tomu oprávněné subjekty. 

     Rozlišujeme státní správu specializovanou a všeobecnou, např. finanční úřad. Všeobecná 

státní správa v přenesené působnosti je vykonávána územními samosprávnými celky. Ve státní 

správě je uplatňováno hierarchické uspořádání, tj. vztah nadřízenosti a podřízenosti.  

samospráva 

 
státní správa 

obce 

 
kraje kraje obce 

zájmová 

 
územní ústřední místní 

 

Veřejná správa 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99enesen%C3%A1_p%C5%AFsobnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
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„Samospráva obecně znamená, že určité záležitosti spravuje někdo jiný než stát (odborně 

veřejnoprávní korporace - obce či kraje, ale i další) a při této činnosti je relativně nezávislý. 

Nositel samosprávy tedy není při jejím výkonu podřízen orgánům státní správy (např. 

ministerstvům), které dohlížejí jen na právní hledisko jednání korporací.“
 3

 

     V našem systému se setkáváme nejčastěji s územní samosprávou, která zahrnuje obce, kraje a 

Hlavní město Prahu. Na tuto samosprávu se vztahuje právní úprava, a to zákon o obcích č. 

128/2000 Sb., zákon 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) a zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním 

městě Praze. Zákon říká, že do samostatné působnosti patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a 

občanů obce.  

2.1.3. Právní postavení obce (města) 

       Obce a města ústava definuje jako veřejnoprávní korporace, které hospodařící podle 

vlastního rozpočtu a mohou mít vlastní majetek. Veřejnoprávní korporace je vymezena v Ústavě 

jako člensky organizovaný subjekt veřejné správy, kterému byla svěřena moc samostatně plnit 

veřejné úkoly. 
4
 

 

Podle Ústavy je obec vymezena třemi základními znaky: 

 

 občany, 

 územím, 

 samosprávou. 

 

Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena 

k trvalému pobytu. Občan obce, který dosáhl věku 18 let má práva:  

 

 volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,  

 hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,  

 vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k 

projednávaným věcem,  

                                                 
3
 http://www.transparency.cz/uzemni-samosprava/ 

4
 Ústavní zákon č. 1/2003 Sb. Ústava České republiky ze dne 16.prosince 1992 
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 vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní 

rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,  

 nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do 

usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce do usnesení rady obce, výborů 

zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,  

 požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo 

zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být 

projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva 

obce, nejpozději do 90 dnů,  

 podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují 

bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději 

do 90 dnů.  

     Obec je dle zákona č. 128/2000 Sb. (dále jen zákona o obcích), základním územním 

samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí. Každá část 

území České republiky je součástí území některé obce, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.  

Výjimkou jsou vojenské újezdy, kde samospráva. Obec má dle zákona jedno nebo více 

katastrálních území. Obec mohou nově vznikat, a to sloučením dvou nebo více obcí, oddělením 

místní části, popřípadě změnou nebo zrušením vojenského újezdu. Obce se také mohou slučovat, 

a to na základě dohody. Území obce je pak tvořeno územím sloučených obcí. Obec se také může 

na základě dohody připojit k jiné obci. Podmínkou je, že s obcí sousedí. Dohodu o sloučení obcí 

nebo o připojení obce lze uzavřít na základě rozhodnutí zastupitelstev obcí, pokud do 30 dnů od 

zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda. Je-li podán návrh 

na referendum, je k uzavření dohody o sloučení obcí nebo o připojení obce nutné souhlasné 

rozhodnutí v místním referendu konaného v obci, ve které byl návrh podán. Sloučení obcí, 

připojení obce, městských částí nebo městských obvodů nebo oddělení části obce lze provést jen 

k počátku kalendářního roku.
5
 Každá obec má svůj název. V případě změny názvu, tuto obci 

povoluje Ministerstvo vnitra na návrh obce.  

     Právo na samosprávu je zaručeno Ústavou, čl. 8.
5
 Do samosprávné činnosti stát může 

zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a to v zákonem stanovených případech. Dozor nad 

výkonem samostatné působnosti obce vykonává krajský úřad, který může navrhnout Ministerstvu 

                                                 
5
 Ústavní zákon č. 1/2003 Sb. Ústava České republiky ze dne 16.prosince 1992 
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vnitra pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce. Dalším opravným prostředkem 

v mimořádných příležitostech pak ještě může být ústavní stížnost.  

     Při výkonu samosprávy není obec podřízena jinému orgánu. Obec zabezpečuje výkon veřejné 

správy a státní správy. Také je ale v postavení právnické osoby soukromého práva. 

  

     Samostatnou působnost vymezuje zákon o obcích.
6
 Patří do ní veškeré záležitosti, které jsou 

v zájmu obce, a které nejsou svěřeny krajům. Obec v samostatné působnosti: 

- hospodaří s vlastním majetkem (rozpočet, závěrečný účet, zakládání právnických osob), 

- vydává obecně závazné vyhlášky, 

- volí a odvolává starostu a ostatní členy rady, 

- zajišťuje veřejný pořádek, 

- zřizuje a ruší obecní policii, 

- rozhoduje o místním referendu, 

- rozhoduje o dalších věcech, uložených zákonem. 

     Ústavou a zákony je dán rozsah samosprávy. Tento je právem všech obcí bez ohledu na 

velikost obce. 

 

     Přenesená působnost je vymezena jako výkon státní správy, kterou stát přenesl na obce v 

rámci dekoncentrace. V přenesené působnosti obce vydávají nařízení obce, správní rozhodnutí. 

Do přenesené působnosti obce patří též vydávání obecně závazných nařízení obce (vydává rada) 

k provedení zákonů. Výkon státní správy je obci přesně stanoven podle principu jednotné státní 

správy. Rozdílné je to pak u výkonu samosprávy, který je ovlivněn podmínkami a potřebami 

obce. 

 

     Obce členíme do pěti kategorií, dle zákona č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným 

obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 

MV č. 388/2002 Sb.: 

 

 obce, 

                                                 
6
 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů                                                                    
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 obce s matričním úřadem, 

 obce se stavebním úřadem, 

 obce s pověřeným obecním úřadem,  

 obce s rozšířenou působností. 

 

 2.2. Základní druhy obcí 

     

Orgány obce a základní druhy obcí jsou upraveny v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen 

zákon o obcích). 

2.2.1. Základní druhy obcí a jejich charakteristika 

Obce jsou vymezeny zákonem o obcích
7
  takto: 

 

obce – které nejsou nazývány městem, 

města – u nově vznikajících obcí, je městem obec, která má alespoň 3000 obyvatel, pokud tak na 

návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády, 

městyse – obec, pokud tak na návrh obce stanoví předseda PS po vyjádření vlády. Obec, která 

byla oprávněna přede dnem 17. května 1954 městysem, je městysem, pokud o to požádá 

předsedu PS, 

statutární města – v současnosti je v České republice 26 statutárních měst.
8
 Odlišují se od 

ostatních tím, že mají právo obecně závaznou vyhláškou stanovit městské části nebo obvody, 

které jsou samosprávnými jednotkami s vlastními orgány jako jiné obce. 

Hlavní město Praha – je členěno na městské části. 

 

2.2.2. Orgány obcí  

     Zákon o obcích stanoví orgány obce (města). Zastupitelstvo obce jako vrcholný orgán obce 

samostatné působnosti. Rada obce jako výkonným orgánem v samostatné působnosti. Starosta 

obec zastupuje navenek a obecní (městský) úřad s jeho zaměstnanci určený k plnění úkolů. 

                                                 
7
 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

8
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Statutarni_mesto 
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     Zastupitelstvo obce – je kolektivní volený orgán. Zastupitelstvo obce tvoří členové, jejichž 

počet na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb 

do zastupitelstev obcí. Pro určování počtu členů je nutné přihlížet k počtu obyvatel a velikosti 

územního obvodu. Zákon o obcích určuje rozpětí počtu členů podle velikostních kategorií. Počet 

zastupitelů je 5 – 55 členů. 
 

     Pravomoci zastupitelstva - zastupitelstvo obce má hlavní rozhodovací pravomoci patřící do 

samostatné působnosti obce. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
9
: 

- schvalovat program rozvoje, 

- schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce, 

- zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, 

- zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat 

- zřizovací listiny, 

- rozhodovat o založení nebo zrušení právnických osob, schvalovat jejich 

          zakladatelské listiny, a další,  

- delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec 

majetkovou účast, 

- navrhovat zástupce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec 

majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání, 

- vydávat obecně závazné vyhlášky obce, 

- rozhodovat o vyhlášení místního referenda, 

- navrhovat změny v katastrálních územích uvnitř obce, 

- schvalovat dohody o změně hranic obce a slučování obcí, 

- určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění, 

- zřizovat a rušit výbory, 

- volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce  

- zřizovat a zrušovat obecní policii, 

- rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi, o zřízení a názvech částí obce, ulic, 

udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny, 

-  rozhodovat o peněžitých plněních, plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. 

                                                 
9
 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010, Svaz měst a obcí České republiky, 1. vydání: Praha. 2010. 

184 s, ISBN 978-80-254-8660-3 
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     V případech, kdy není v obci zřízena rada obce, vykonává její pravomoc starosta.  Vydávání 

nařízení obce pak přísluší zastupitelstvu. Zastupitelstvo obce má právo vyhradit další pravomoci 

v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě. Zastupitelstvo má právo 

rozhodování ve věcech majetkových, v mezích stanovených zákonem o obcích. 

    

     Rada obce – je výkonným orgánem v samostatné působnosti obce. Radu tvoří starosta, 

místostarostové a další členové, kteří jsou voleni zastupitelstvem. Počet členů rady musí být vždy 

lichý. Zákon stanoví dle velikosti obce počet členů v radě. Rada obce není zřízena u obcí, kde 

počet členů zastupitelstva je menší než 15 členů. Rada obce plní úkoly, které jí byly uloženy  

zastupitelstvem a také zastupitelstvu se rada zodpovídá. Rada dále připravuje návrhy pro jednání 

zastupitelstva a zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva. 

     Zákon o obcích ukládá radě úkoly, např. zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného 

rozpočtu, provádět rozpočtová opatření, plnit závazky vůči právnickým osobám, vydávat nařízení 

obce, zřizovat a zrušovat komise rady obce dle potřeby, kontrolovat plnění úkolů obecního úřadu 

a komisí, stanovit celkový počet zaměstnanců obce, ukládat pokuty ve věcech samostatné 

působnosti obce. V přenesené působnosti rada vydává nařízení obce.  

 

     Starosta – je volen z členů zastupitelstva na ustavujícím zasedání. Starosta představuje 

reprezentanta obce, zastupuje obci navenek. Výkonem své funkce je odpovědný zastupitelstvu 

obce.  Starostovi pravomoci jsou zejména jmenování a odvolávání tajemníka městského úřadu 

(se souhlasem ředitele krajského úřadu).  Je odpovědný za včasné objednání přezkoumání 

hospodaření města, dále plní úkoly zaměstnavatele a může za určitých podmínek svěřit výkon 

přenesené působnosti v určitých věcech komisi. Je odpovědný za informování veřejnosti o 

činnosti města. V obcích, kde není zřízena funkce tajemníka, zabezpečuje výkon přenesené 

působnosti v obcích, rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřené mu radou. 

Starosta je zastupován místostarostou. Oba společně podepisuje právní předpisy města. 

 

     Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník (v obcích, kde je tato funkce zřízena) a 

zaměstnanci obce. V čele obecního úřadu je starosta. Funkci tajemníka povinně zřizují obce s 

pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností. Ostatní obce tuto povinnost nemají. 
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Rada obce může zřídit odbory a oddělení dle úseků činnosti. Obecní úřad plní úkoly v samostatné 

a přenesené působnosti obce.
10

 

V samostatné působnosti obce se jedná o tyto úkoly: 

 plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada, 

 pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, 

 rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem.  

 

   V přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu vymezeném zákonem o obcích, s 

výjimkou věcí patřících do působnosti zvláštních orgánů. 

     Obce mají povinnost zřídit výbory, jako své poradní, iniciativní a kontrolní orgány 

zastupitelstva obce v samostatné působnosti obce. Povinnost za zákona je zřídit finanční a 

kontrolní výbor. V obcích, kde na území žije alespoň 10% občanů hlásících se k jiné národnosti 

je povinně zřizován výbor pro národnostní menšiny. Jiné výbory má  zastupitelstvo právo 

zřizovat dobrovolně.
11

 

2.3. Principy hospodaření obcí  

 

     Rozpočet obce je součástí veřejných rozpočtů. V ČR je rozpočtová soustava tvořena 

soustavou veřejných rozpočtů. Patří sem státní rozpočet, rozpočty měst, obcí a krajů, rozpočty 

příspěvkových organizací. 

     Územní samosprávy mají právo nakládat s vlastním majetkem, finančními zdroji, a to na 

základě práv zakotvených v Ústavě České republiky i v Evropské chartě místní samosprávy. 

Hospodaření municipalit je značnou měrou ovlivňováno státem, a to prostřednictvím legislativy, 

na základě zákonodárné moci. Stát zde koordinovaně zasahuje, a to tak, aby byla v souladu s 

hospodářskou a stabilizační fiskální politikou státu. Stát ovlivňuje hospodaření územních 

samospráv fiskálními pravidly, která jsou uzákoněna v právním řádu státu.  

     

 Základem financí samospráv je územní rozpočet. Pojem územní rozpočet je v ČR používaný pro 

rozpočty krajů, obcí, dobrovolné svazky obcí a regionální rady soudržnosti. Sestavování 

územního rozpočtu a následné hospodaření během rozpočtového období podle schváleného 

                                                 
10

 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 
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rozpočtu je ze zákona povinné. Vytváření mimorozpočtových fondů a jejich používání je plně na 

rozhodnutí samospráv.
11

 

 

     Mezi rozpočty územních samosprávných celků patří rozpočty obcí, krajů a dobrovolných 

svazků obcí. Mezi tyto rozpočty patří také rozpočty statutárních měst, hlavního města Praha a 

rozpočty městských částí a obvodů. Závazným předpisem pro rozpočtové hospodaření obcí je 

Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ze dne 29. června 2000. Tento upravuje 

rozpočtové určení některých daní pro územní samosprávné celky a obce. Zákon o rozpočtovém 

určení daní upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daně z nemovitosti, daní 

z příjmů, daní spotřebních a daně silniční. Příjemcem prostředků z těchto daní jsou obce, kraje a 

Státní fond dopravní infrastruktury.     

2.3.1. Rozpočet územního samosprávného celku 

    

   Rozpočet územního samosprávného celku je decentralizovaným peněžním fondem, který je 

nástrojem k prosazování lokálních zájmů obyvatelstva. Slouží k realizování a financování potřeb 

na úrovni místní územní samosprávy.  

 

   Rozpočet obce je sestavován na období fiskálního roku. Toto období je v České republice 

shodné s kalendářním rokem. Rozpočet můžeme označit jako platební bilanci nebo jako finanční 

plán.  

      

Pro sestavování rozpočtu platí tyto zásady:  

 každoročního sestavování a schvalování rozpočtu, v případě neschválení rozpočtu před 

začátkem rozpočtového období, hospodaří obec na základě rozpočtového provizoria, 

 reálnost a pravdivost rozpočtu, odrážející se v reálném odhadu příjmů a výdajů 

rozpočtu tak, aby bylo možné naplnění rozpočtu bez výraznějších odchylek, 

 úplnost a jednotnost rozpočtu je dodržována pomocí sestavení rozpočtu dle pravidel 

závažné rozpočtové skladby, 

                                                 
11

 PEKOVÁ,Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR.1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 588     

      s. ISBN 978-80-7357-614-1. 
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 požadavek dlouhodobé vyrovnanosti, hospodárnosti a efektivity,  

 publicity, která je splněna tak, že občané jsou dostatečně informováni o hospodaření 

obce prostřednictvím úřední desky či internetových stránek obce. 

 

Rozpočtový proces zahrnuje tyto fáze: 

 přípravu a návrh rozpočtu,  

 schvalování rozpočtu,  

 plnění rozpočtu,  

  kontrolu rozpočtu. 

 

Schéma 2.2. Fáze rozpočtového procesu a odpovědností: 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů, schéma vlastní zpracování 

 

finanční odbor, rada 

 
příprava a návrh rozpočtu 

 

zastupitelstvo schvalování rozpočtu 

 

Finanční výbor,  

zastupitelstvo Plnění rozpočtu 

Finanční odbor 
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účet Zastupitelstvo obce, 

finanční komise 
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     Přípravu rozpočtu provádí finanční odbor nebo ekonom obce. Návrh rozpočtu zohledňuje 

rozpočet předchozího roku. Pravidla pro sestavení rozpočtu nejsou zákonem upraveny. 

      Schvalování rozpočtu patří do výhradních pravomocí zastupitelstva. Je povinnost rozpočet 

vyvěsit na úřední desce. Občané města mohou podávat návrhy a připomínky k návrhu rozpočtu. 

Často je používáno počátkem roku hospodaření dle rozpočtového provizoria. 

     Obec hospodaří během roku dle schváleného rozpočtu.  Sleduje se také plnění rozpočtu 

(měsíčním výkazem 2-12). V případě potřeby změn v rozpočtu během roku, tyto je možné 

provádět rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření musí schválit zastupitelstvo. 

 

     Obec musí povinně sestavovat rozpočtový výhled, který následně slouží jako podklad při 

sestavování rozpočtu. 

     Rozpočtový výhled obec sestavuje jako souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, na 

období dvou až pěti let. Lze jej chápat jako nástroj pro střednědobé finanční plánování města.  

     Rozpočet obce má být zpravidla, dle zákona o rozpočtových pravidlech, sestavován jako 

vyrovnaný. 
12

 

     Toto pravidlo však nemusí platit tehdy, jestliže obec má příjmy z daného roku, které budou 

využity až v následujícím roce, poté může být rozpočet schválen jako přebytkový. Taktéž obec 

může za určitých okolností schválit schodkový rozpočet, a to v případě, že město (obec) má 

finanční prostředky z minulých let nebo smluvně zajištěný úvěr. 

 

2.3.2. Třídění peněžních operací dle rozpočtové skladby 

 

     Třídění peněžních operací upravuje rozpočtová skladba. Používá se rozpočet obce, na další 

veřejné rozpočty – státní rozpočet, rozpočty územních orgánů, státních fondů a účtů finančních 

aktiv ostatních rozpočtů ve veřejném sektoru. Operace jsou dle rozpočtové skladby roztříděny z 

hlediska odpovědnostního, druhového, odvětvového a konsolidačního. 

 

    Odpovědnostní hledisko je používáno pouze u státního rozpočtu, a to podle správců 

jednotlivých kapitol.  

 

                                                 
12

 Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. Hospodaření krajů a obcí, 2011,EKf VŠB TU Ostrava 
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Druhové členění se týká všech peněžních operací a je tříděno dle rozpočtové skladby: 

 daňové příjmy, 

 nedaňové příjmy, 

 kapitálové příjmy, 

 přijaté transfery, 

 běžné výdaje, 

 kapitálové výdaje, 

 financování. 

 

Členěním, které rozpočtová skladba používá, je členění odvětvové. Členění příjmů a výdajů je 

do šesti skupin podle odvětví. Pro účely rozpočtové skladby je odvětví chápáno jako druh 

činností, ze kterých plynou příjmy nebo se na ně vynakládají výdaje. Používá se čtyřmístný 

číselný kód, kterým rozlišujeme skupiny, oddíly, pododdíly a paragrafy. 

 

Skupiny: 

 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, 

 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 

 Služby pro obyvatelstvo, 

 Sociální věci a politika zaměstnanosti, 

 Bezpečnost státu a právní ochrana, 

 Všeobecná veřejná správa a služby. 

 

     Aby bylo vyloučeno dvojí či vícenásobné provádění operací s jedněmi prostředky v rámci 

rozpočtu, které souvisí s existencí vztahů mezi jednotlivými veřejnými rozpočty (financování 

příspěvkových organizací), je nutné provést konsolidaci. Konsolidací se nemění výsledná bilance 

rozpočtu, pouze se na příjmové a výdajové straně snižuje objem, který představují realizované 

vícenásobné finanční operace. Konsolidační třídění je prováděno pomocí záznamových 

jednotek:
13

 

 

 převody uvnitř peněžních fondů, 

                                                 
13

 SCHNEIDEROVÁ, Ivana. Rozpočtová skladba v roce 2012 
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 transfery přijaté z území jiného okresu, 

 splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu, 

 transfery poskytnuté na území jiného okresu, 

 půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu. 

 

   2.3.3. Rozpočtové určení daní a poplatky 

      

     Zákon č. 243/2000 Sb., platný ke dni 1. 1. 2013 upravuje rozpočtové určení daní takto: 

 

a) výnos daně z nemovitostí -  příjemcem je obec, kde se nemovitost nachází, 

b) podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 

c) podíl na 22,87 %z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň)z příjmů fyzických   

    osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně   

    podle zákona o daních z příjmů, 

d) podíl na 23,58 %z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických  

    osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,  

e) podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů    

    fyzických osob, 

f) podíl na 23,58 % celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, 

g) 30 % výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke   

    dni jejich splatnosti, a výnosu daně z příjmů fyzických osob, které měly na území obce     

    bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s   

    výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloh na daň)  

    příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně,  

h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec,     

    s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 

i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob   

    ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně    

    příjmů, s výjimkou daně příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 
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     Mezi daňové příjmy obce patří také místní poplatky. O zavedení, či nezavedení místního 

poplatku rozhoduje zastupitelstvo obce. Zavedení poplatků je obecně závaznou vyhláškou. 

 

     Místní poplatky, které obec má pravomoc vybírat: 

- poplatek ze psů, 

- poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

- poplatek z ubytovací kapacity, 

- poplatek za užívání veřejného prostranství, 

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

- poplatek ze vstupného, 

- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů, 

- poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 

nebo kanalizace.
14

 

 

    Dalším zdrojem příjmů z daní jsou poplatky související s životním prostředím a správní 

poplatky. 

 

2.3.4. Ukončení rozpočtového období 

 

     Po uplynutí kalendářního roku jsou údaje o ročním hospodaření souhrnně zpracovávány do 

závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění 

podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Zahrnuje i tvorbu a použití fondů.   

    Obce (města) mají povinnost přezkumu svého hospodaření za uplynulý rok. Tato povinnost je 

obci uložena zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání může provést kraj nebo auditor.  

 

2.4. Role dotací 

 

     Dotace jsou jedním z nepřímých nástrojů kontroly a vlivu státu na hospodaření územní 

samosprávy, neboť kdo finanční prostředky dává, kontroluje jejich použití. 

                                                 
14

 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
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     Podle zdroje (poskytovatele dotace) rozlišujeme dotace od EU, ze státního rozpočtu, ze 

státních fondů, od krajů (krajských úřadů), od obcí, regionálních rad, nadací apod. 

      

    Dotace jsou jednou z běžně používaných forem druhotného přerozdělování, tj. redistribuce 

v rámci zdrojů veřejných rozpočtů. Jde o peněžní transfery ze státních nebo jiných veřejných 

zdrojů a mají převážně účelově vázaný charakter.
15

 

 

Rozdělení dle nároku v roce 2012: 

 dotace poskytované obcím nárokovým způsobem - obec získává automaticky při 

splnění určitých podmínek – např. dotace na výkon státní správy,  

 nenárokově poskytované - obec musí žádat (většinou do různých účelově vázaných 

dotačních programů).  

 

Základní problém dotací – účelnost, efektivita  

 nabídka dotačních programů vede k nekoncepčnímu rozhodování – bez vazby na 

deklarované cíle a aktivity ve strategických dokumentech, v lepším případě v časovém 

posouvání priorit, 

 případná netransparentnost, problémy se zadáváním veřejných zakázek apod. jsou 

„druhořadé“ doprovodné jevy. 

 

      

     V případě nenárokový dotací musí obec splnit mnoho náročných podmínek, níže jsou popsány 

jako názorný příklad základní kritéria pro hodnocení žádostí v pro přidělení dotace od Krajského 

úřadu: 

a) soulad projektu se strategickým rozvojovým dokumentem města zahrnující celé město 

nebo jeho místní část, 

b) přínos projektu pro rozvoj venkova, 

c) soulad projektu s Programem rozvoje Olomouckého kraje. 

 

                                                 
15

 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR.1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 

588 s. ISBN 978-80-7357-614-1. 
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Odpovědnost příjemce dotace  

 

1. Použití účelové dotace podléhá kontrole Krajského úřadu Olomouckého kraje.
16

 V případě, že 

příjemce účelové dotace nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta, vystavuje se 

sankcím podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

2. Každý projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, a to formou 

závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu na příslušných formulářích. 

V případě, že realizace projektu podléhá kolaudačnímu souhlasu, závěrečné vyhodnocení 

projektu je do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude 

účinnosti. V případě, že realizace projektu podléhá kolaudačnímu rozhodnutí, závěrečné 

vyhodnocení projektu je do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí 

nabude právní moci. 

3. Nevyčerpané prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet Olomouckého kraje, 

nejpozději v termínu pro předložení závěrečného vyhodnocení. 

 

     

 

 

 

 

  

                                                 
16

 § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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3. ANALÝZA DOTACÍ PŘI HOSPODAŘENÍ MĚSTA 

 

     V této práci jsou prezentovány údaje města Hanušovic a obce Rapotín. Tato část práce je 

zaměřena nejprve na analýzu hospodaření města Hanušovic a poté analýzu dotací, které obce 

během sledovaného období přijala a porovnání obou obcí. 

 

3.1. Charakteristika regionu 

 

     Obec Hanušovice (okres Šumperk) patří do mikroregionu Hanušovicko. Ten zahrnuje obce 

Branná, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava, Staré Město, Šléglov a Vikantice. 

     Mikroregion hraničí s okresem Jeseník a s Polskem. Převažuje těžba a zpracování dřeva a také 

rekreační funkce. V Hanušovicích je známý více než 120 let starý pivovar a závod ZKL 

Hanušovice a.s. (bývalý Zetor). Ze zemědělských aktivit převažuje chov skotu. 

 

3.1.1. Historie města Hanušovice 

     Obec je prvně uváděna v r. 1325. Na město je povýšena v r. 1975 a je železniční křižovatkou. 

Najdeme jej v severní části okresu Šumperk. Ve městě nyní žije 3352 obyvatel.
17

 

 

     Obec Hanušovice leží na pomezí masivu Orlických hor a Králického Sněžníku a patří 

k nejstarším obcím šumperského okresu. Jsou známou dopravní křižovatkou, především 

železniční. Nejprve byly Hanušovice součástí kolštejnského panství. V 15. stol. byly Hanušovice 

vypáleny, Vysoké Žibřidovice a Žleb dočasně zpustly. Na sklonku 16. stol. přibyla na jižním 

okraji Hanušovic nová ves Holba. Hanušovice utrpěly za třicetileté války, ve 2. pol. 17. stol. a 

v 18. stol. se vzpamatovaly. Roku 1852 byla založena moderní úpravna lnu. Počátkem 70. let 

bylo v tomto největším podniku tohoto druhu na Moravě a ve Slezsku zaměstnáno už 800 dělníků 

a dělnic a po technické stránce představoval špičkový podnik v tehdejší rakouskouherské 

monarchii
18

. 

     Dalším činitelem, který hrál v případě Hanušovic a jejich okolí důležitou úlohu, bylo spojení 

s okolním světem železniční tratí r. 1873 (Šternberk-Šumperk-Králíky, která byla později 

                                                 
17

 www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=535532 
18

 http://www.hanušovice.info/ 

 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=535532
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propojena s tratí Olomouc-Bruntál-Krnov-Frývaldov). Tím se Hanušovice staly významným 

železničním uzlem, doplněným roku 1905 o lokální trať Hanušovice-Staré Město pod Králickým 

Sněžníkem. 

     Celým územím města protéká řeka Morava, kolem které postupně vznikala občanská 

zástavba. Historický název dnešních Hanušovic byla Janova-Hanušova ves, později 

Hanussowicze. Ve 30. letech 20. století měly Hanušovice značnou českou menšinu (17%). 

     Místní části: Hynčice nad Moravou, Potůčník , Vysoké Žibřidovice a Žleb (dříve Valteřice). 

Katastrální území města je 3 682 ha. 

     Hanušovice jsou výchozím bodem turistických tras, v okolí se nacházejí sjezdovky, přímo  

ve městě se nachází proslulý pivovar Holba. 

     Po 2. světové válce, po odsunu německého obyvatelstva, obec dále rostla. Po r. 1949 byly 

připojeny Vysoké Žibřidovice. 

     Obec Hanušovice má bohatou historii, na kterou se snaží při své činnosti navázat a využít 

svých turistických zajímavostí, památek k přilákání turistů. Je také v kraji důležitou silniční a 

železniční křižovatkou. A protože navíc stojí uprostřed hlubokých lesů, je velmi oblíbeným a 

často voleným výchozím místem ke krátkým vycházkám i delším výletům. 

     Má uzavřenou dohodu o partnerství s obcí Nitrianské Pravno. 

 

 Mezi významná místa ve městě nebo blízkém okolí lze zařadit:
19

 

   Pozdně renesanční kostel sv. Mikuláše z r. 1656 -  barokně přestavěn r. 1783. 

   Empírová fara z let 1833-34 a empírový sloup Panny Marie z r. 1825. 

   Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1754. 

   Budova rychty č.p. 58 se starším barokním jádrem -  volně stojící přízemní dům, lidová 

                                                                                        architektura z poloviny 19. stol.  

   Pivovarnické muzeum -  pojednává o historii pivovarnictví v Hanušovicích. 

   Barokní kaple Obětování Panny Marie z roku 1725. 

   Dřevěná poutní kaple sv.Anny  - východně od města nad místní částí Potůčník, rekonstruována    

    v roce 1991. 

   Barokní kostel sv. Linharta z let 1714-21 severně od města v místní části Vysoké Žibřidovice. 

   Na Rychtě – hostinec, který je na seznamu státem chráněných památek (má na půdě galerii). 

                                                 
19

 http://www.znatemapu.cz/ 
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   Nový hrad u Raškova – jihovýchodně od Hanušovic se rozkládá zřícenina velkého 

                                            zeměpanského hradu, který střežil důležitou cestu údolím Moravy. 

   Památný smrk v Hynčicích na M. – u rekreačního střediska PS Zábřeh.    

   Mpark Hanušovice – venkovní kulturní areál na kraji Hanušovic. 

   Pension Zámeček -  pension v podhůří Jeseníků přezdívaný “orlí hnízdo“ díky  jeho poloze nad 

                               řekou Moravou. 

   Pension a relaxační centrum Andělka -  moderní ubytování apartmány, wellness relaxační 

                                      služby pobyt na horách pro rodiny s dětmi, ubytování - kapacita 22 osob. 

   Lyžařský vlek Baslerák - sjezdovka pro začátečníky a milovníky pohodového klidného 

                                         Lyžování. 

3.1.2. Demografické vymezení města 

     Obec Hanušovice patří do územního obvodu Olomouckého kraje, do hanušovického regionu.   

Hanušovice je obec s pověřeným městským úřadem. 

     Nachází se v nadmořské výšce asi 320 m, její katastrální výměra je 3 682 ha. Obec má  

4 místní částí – Hynčice nad Moravou, Potůčník, Vysoké Žibřidovice a Žleb.  

     V obci ke konci roku 2011 trvale žije 3371 obyvatel,
20

 z toho v produktivním věku 2340. 

Průměrný věk obyvatel je asi 38 let. Ze statistických údajů vyplývá, že počet obyvatel se v obci 

pomalu snižuje (např. v roce 2007 v obci žilo 3451 obyvatel a v roce 2010 už 3448 obyvatel a v r. 

2011 jen 3371). 

     Míra nezaměstnanosti činila ke konci roku 2011 17,3 %.
21

 Je to číslo vysoké, zásluhu na 

tomto má krize a také malá aktivita podnikatelů. V obci pokračují podniky a organizace jako 

Pivovar Holba a.s., ZKL, Hanušovická lesní a.s, Hanušovická obchodní s.r.o., Agromont servis 

s.r.o, LČR a.s. – Lesní správa Hanušovice, SDH Hanušovice, Timpex s.r.o., MAS Horní 

Pomoraví o.p.s. a další.   

3.2. Hospodaření obce Hanušovice 

 

     Hospodaření obce probíhá na základě schváleného rozpočtu. Při sestavování rozpočtu obec 

mimo jiné vychází z očekávaného vývoje ekonomiky, ze zkušeností z hospodaření minulých let. 

                                                 
20

 http://www.risy.cz/cs/ vyhledavace/obce/detail?Zuj=535532 
21

 http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem 
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     V této práci bude sledován vývoj hospodaření města v letech 2007 – 2011, když bude 

zajímavé sledovat vývoj v letech 2009, kdy obecní rozpočty zaznamenaly pokles příjmů, vlivem 

ekonomické recese a zda v roce 2010 nastalo následné oživení, které bylo ekonomy předvídáno. 

3.2.1. Organizace obce 

     Orgány obce jsou starosta, místostarosta, zastupitelstvo a obecní úřad. Členů zastupitelstva je 

15, rada města má 5 členů. Funkce tajemníka není ve městě zřízena. 

3.2.2. Rozpočet obce 

     Hospodaření obce je prováděno na základě schváleného rozpočtu. V rozpočtu obce 

Hanušovice dochází během let k výrazným změnám ve výši rozpočtu, se kterým obec v 

jednotlivých letech hospodaří. V letech 2007 až 2009 obec hospodařila se schodkovým 

rozpočtem. Nejvyšší schodek rozpočtu byl v době ekonomické krize, v roce 2008, způsobený jak 

poklesem daňových příjmů, tak i investicemi, a to -8 250,02 tis. Kč. 

     V letech 2010 a 2011 hospodařila obec s přebytkovým rozpočtem, když největší přebytek 

rozpočtu byl v roce 2010 v částce 11 570,17 tis. Kč. 

Graf č. 3.1. - Rozpočty obce Hanušovice v letech 2007 - 2011 

                                                     

 
Zdroj: Závěrečné účty obce v letech 2007 – 2011 

           www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanušovice, schéma vlastní zpracování 

3.2.3. Příjmy obce 

Příjmy obce dělíme na daňové, nedaňové, kapitálové a dotace – transfery. Příjmy lze dále členit 

na běžné a kapitálové. 
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     Graf č. 3.2. znázorňuje vývoj příjmů města za jednotlivé roky, jejich jednotlivou strukturu. 

 

Graf č. 3.2. - Příjmy obce Hanušovice v letech  

 

Zdroj: Závěrečné účty města v letech 2007 – 2011, schéma vlastní zpracování 

3.2.3.1. Daňové příjmy 

     Daňové příjmy jsou zpravidla největší položkou na příjmové straně rozpočtu. Zahrnují příjmy 

z daní svěřených – daně z nemovitosti a z daní sdílených – DPH, daň z příjmu právnických osob, 

fyzických osob a další. Mezi daňové příjmy zahrnujeme také místní poplatky a poplatky 

z životního prostředí.  V tabulce č. 3.1. jsou vyjádřena meziroční tempa růstu (MTR) během 

sledovaného období. 

 

Tabulka č. 3.1. Daňové příjmy 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Položka 
                                         Rok 

      2007 2008     2009   2010      2011 

Daňové příjmy 28 006,28 30 962,14  27 973,20 27 189,77 27 792, 31 

MTR        -    10,5%  -9,7%      -2,8%         2,2% 

Zdroj: Závěrečné účty města v období 2007 – 2011, vlastní zpracování 

     Ve sledovaných letech nedocházelo ke zvyšování meziročního tempa růstu daňových příjmů 

kromě roku 2008, kdy byl zaznamenán meziroční nárůst ve výši 10,5 %. 
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  Roky 2009 až 2011 byly lety ekonomické recese, která se projevila i v daňových příjmech obce. 

Až v posledním sledovaném roce – 2011 začaly daňové příjmy opět růst. 

     V letech 2009 až 2011 došlo k poklesu výběru zejména u daní z příjmů fyzických osob a daně 

z příjmu právnických osob. Pokles daně z příjmu fyzických osob byl v částce asi 2,2 mil. Kč a u 

daně z příjmu z právnických osob asi o 2,3 mil. Kč oproti rokům 2007 a 2008. 

 

    Tabulka č.3.2. - Nejvýznamnější daňové příjmy 2011 (v tis. Kč) 

Položka Částka 

121 – Obecné daně ze zboží a služeb v tuzem.    12 020,02 

111 - Daň z příjmů FO       6 692,92 

112 - Daň z příjmů PO      5 229,01 

151 - Daň z majetku      1 654,18 

Zdroj: Závěrečné účty obce v období 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

     Nejvýznamnějšími daňovými příjmy v roce 2011 byl příjem z DPH -  daně ze zboží a služeb v 

tuzemsku, a to částka 12.020,02 tis. Kč a daň z příjmu fyzických osob, který představoval pro 

obec příjem ve výši 6.692,92 tis. Kč. 

     Mezi daňové příjmy dále zahrnujeme místní poplatky, které obec zavádí. Je na zvážení obce, 

zda a jaký místní poplatek, v souladu se zákonem o místních poplatcích, zavede. Je na obci,  

aby zvážilo, zda je zavedení daného místního poplatku pro obecní rozpočet přínosem, nebo zda 

bude jeho zavedení představovat větší náklady než výnosy.  

     Místní poplatky tvoří ve sledovaných letech příjem města ve výši 7 – 9 procent z celkových 

daňových příjmů obce, jak ilustruje tabulka č.3.3. 

Tabulka č. 3.3. Daňové příjmy x poplatky 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Položka 
                                                  Rok 

          2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy z daní      28 006,28 30 962,14 27 973,20 27 189,77 27 792,31 

 Místní poplatky 

(133,134,135,136) 

       2 338,25  2 271,0 2 561,13   2 192,34   2 196,18 

 %  popl. na daň.příjmech               8,3     7,3 9,1          8,0         7,9 

Zdroj: www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanušovice, vlastní zpracování 

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanušovice
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     Největší příjem měla obec z poplatků v roce 2009, a to částku přes 2,5 mil. Kč. Správní 

poplatky, jejichž výše je pro rozpočet obce ve sledovaných letech zanedbatelná, představují asi  

1 % z příjmů z poplatků. 

3.2.3.2. Nedaňové příjmy 

     Mezi nedaňové příjmy řadíme příjmy z opakujících se plnění, tj. příjmy z pronájmů. Další 

nedaňové příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti a příjmy z mimorozpočtových fondů. Dále do 

nedaňových příjmů zahrnujeme příjmy z prodeje neinvestičního majetku, tj. drobného majetku 

města. 
22

 

 

Tabulka č. 3.4. – Nedaňové příjmy obce Hanušovice v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Položka 
                                                     Rok 

         2007 2008 2009      2010       2011 

 nedaňové příjmy      2 705,14 3 613,47 2 348,29 3 850,54 3 143,98 

       MTR               -  33,5%      -35%         64%         -18,4%        

Zdroj: Závěrečné účty města v období 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

     V letech 2007 – 2008 se zvyšovalo meziroční tempo růstu u nedaňových příjmů, v r. 2009 

nastal pokles tohoto tempa růstu a v následujícím roce 2010 znovu nastal růst MTR a poslední 

sledovaný rok zakončil poklesem MTR o 18,4 %. Nedaňové příjmy města jsou tvořeny nejvíce z 

příjmů z vlastní činnosti, z příjmů z pronájmu a ostatních nedaňových příjmů, mezi které řadíme 

přijaté nekapitálové příspěvky a neinvestiční dary. Zanedbatelnou měrou se na nedaňových 

příjmech obce podílí příjmy z finančního majetku a z prodeje drobného hmotného majetku. 

 

3.2.3.3. Kapitálové příjmy 

 

     Kapitálové příjmy jsou tvořeny z příjmů z prodeje vlastního hmotného majetku a dále 

z výnosů z akcií a dalších investic obce. 

                                                 
22

 SCHNEIDEROVÁ, Ivana. Rozpočtová skladba v roce 2012., Nové Město nad Cidlinou: Acha obec účtuje s. r. o., 

2012. 253 s. ISBN 978-90-260-1010-4. 
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Tabulka č. 3.5. Kapitálové příjmy obce Hanušovice v letech 2007 - 2011 (v tis. Kč) 

Položka 
                                                     Rok 

        2007 2008 2009 2010 2011 

Kapitálové příjmy      2 709,51 2 349,61 3 379,71 9 502,14 476,18 

  M T R            - -13,3% 43,8% 181% -95% 

Zdroj: Závěrečné účty města v období 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

     Kapitálové příjmy ve sledovaných letech vykazovaly značné výkyvy v meziročních 

srovnáních tempa růstu, když v letech 2008 a 2011 vykazovalo toto tempo záporné hodnoty. 

V roce 2009 došlo k zvýšení meziročního tempa, a to o 41 % a rok 2010 dosáhl rekordní hodnoty 

v meziročním tempu růstu, a to 181 %. 

 

Tabulka č. 3.6. Rozbor kapitálových příjmů obce Hanušovice v letech 2007 – 2011 

 (údaje v tis. Kč) 

Příjmy 
Rok 

          2007 2008 2009 2010      2011 

Příjmy z prodeje ost. nemovit.       2.419,51 1.961,89  975,5  7.984,0       314,52 

Příjmy z prodeje pozemků          290,0 302,01 964,72     994,16       161,66 

Ostatní dlouhodobý majetek               -   85,71 194 -           - 

Zdroj: Závěrečné účty města v období 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

     Výnosy z prodeje nemovitostí za sledované období 2007 – 2011 představují celkem částku  

13 653 tis. Kč, z prodeje pozemků 2 711 tis. Kč a z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 

celkem částku 279 tis. Kč. 

      

3.2.3.4. Přijaté transfery 

     Dotace, nebo-li přijaté transfery, představují zpravidla pro obec výrazný zdroj příjmů. Po 

daňových příjmech jsou druhou největší příjmovou položkou rozpočtu obce. Dotace lze dělit dle 

účelu na investiční a neinvestiční, dle nároku na nárokové a nenárokové a dle poskytovatelů. 

Toto rozdělení bude provedeno v další části této bakalářské práce.  
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Tabulka č. 3.7. Přijaté transfery obce Hanušovice v letech 2007 - 2011 (údaje v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2007         2008      2009 2010     2011 

Přijaté transfery 17.684,54 38.617,72   23.246,11 21.595,32 22.870,43 

Zdroj: Závěrečné účty města v období 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

    Z tabulky přijatých transferů je zřejmé, že dochází ke značným výkyvům ve výši přijatých 

dotací. Nejvíce dotací přijala obec v roce 2008, rekordní částku přesahující 38 mil. Kč. Roky 

2009, 2010 a 2011 byly příjmy z dotací téměř shodné. V roce 2007 je příjem obce nejmenší. Toto 

se také odrazilo ve výši investic v tomto roce.    

3.2.4. Výdaje obce 

      

     Většina výdajů obce je předem známa, vázána na povinnost obce zabezpečovat pro své 

občany poskytování služeb a veřejných statků. Výdaje obce členíme na výdaje běžné, které 

souvisí právě se zabezpečováním veřejných statků a fungováním samotného úřadu města a 

výdaje kapitálové, kam řadíme investiční výdaje.
23

 

 

Graf č. 3.3. - Výdaje obce Hanušovice v letech 2007 – 2011(v tis. Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty města v období 2007 – 2011 

                                                 
23

 PEKOVÁ, Jitka, Jan PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3. přepracované 

vydání. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
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     Z grafu vidíme, že běžné výdaje se v průběhu sledovaného období víceméně nemění. Je to 

z důvodu, že běžné výdaje jsme schopni předem odhadnout, v rozpočtu již s nimi počítáme. 

Kapitálové výdaje zaznamenávají značné výkyvy, zejména v roce 2008 oproti roku 2007. 

Kapitálové výdaje jsou odrazem investičních akcí prováděných v obcí a jsou pak závislé na výši 

přijatých dotací a tím možnosti realizovat investice. 

3.2.4.1. Běžné výdaje 

 

      Běžné výdaje patří do třídy 5 – dle rozpočtové skladby. Jsou představovány výdaji na 

zabezpečení veřejných statků a služeb, kam řadíme např. výdaje na vzdělání, veřejný pořádek, 

veřejné komunikace a další. 

 

     Dle rozpočtové skladby jsou běžné výdaje děleny na neinvestiční nákupy, neinvestiční 

transfery a neinvestiční půjčky.  

 

Tabulka č. 3.8. Běžné výdaje obce Hanušovice v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Položka 
                                                     Rok 

     2007       2008      2009       2010      2011 

běžné výdaje 24 879,17  40 367,22  47 709,93  47 663,45  48 506,1 

 MTR        -    62,2 %     18,2 %     -0,1 %     1,7 % 

Zdroj: Závěrečné účty města v období 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

     V roce 2010 došlo k nepatrnému poklesu meziročního tempa růstu běžných výdajů, a to o  

0,1 %.  Jinak docházelo k postupnému zvyšování tempa růstu. Běžné výdaje tak ve sledovaných 

letech činily nejvíce v roce 2011, částku 48 mil. Kč. 

 

3.2.4.2. Kapitálové výdaje 

 

     Do kapitálových výdajů řadíme dle rozpočtové skladby investice na nákup pozemků a budov, 

výdaje na modernizaci a rekonstrukci movitých a nemovitých věcí. Současně do této třídy 

zahrnujeme i výdaje na nákup akcií, finanční vklady do obchodních společností a investiční 

dotace fyzickým a právnickým osobám. 
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Tabulka č. 3.9. Kapitálové výdaje 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Položka 
                    Rok        

       2007      2008      2009      2010          2011 

Kapitálové 

výdaje 

   9160,43     43 425,73    15 459,18      2 904,15        1 526,75 

MTR         -     374,0 %     - 64,4 %       - 81,2 %        - 47,4 % 

Zdroj: Závěrečné účty města v období 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

      V porovnávaném období docházelo ke značným výkyvům meziročního tempa růstu, když v 

roce 2008 byl prudký nárůst meziročního tempa a následující roky byl zaznamenán postupný 

pokles tempa růstu. 

 

3.2.5. Financování 

 

     Financování je třetím okruhem peněžních operací a podle rozpočtové skladby je zařazeno do 

třídy 8. „Financování zahrnuje přírůstek termínovaných závazků (výpůjčky peněžních 

prostředků) minus splátky jistin závazků plus pokles stavu peněžních prostředků na bankovních 

účtech minus přírůstek čistých operací aktivního řízení likvidity.“
 

Financování můžeme rozčlenit na tyto kategorie:
24 

 

 obec si půjčí finanční prostředky a posléze je splácí, 

 sama obec půjčuje peníze za účelem optimalizace likvidity, a tyto poskytnuté peníze jsou 

obci spláceny,  

 jakákoliv změna stavu peněžních prostředků na vlastních účtech, 

 opravné položky. 

Do třídy financování zahrnujeme jen samotné splátky jistiny úvěrů (bez úroků). Úroky jsou 

pak dle své povahy výnosem nebo nákladem. 

 

 

                                                 
24

 SCHNEIDEROVÁ, Ivana. Rozpočtová skladba v roce 2012., Nové Město nad Cidlinou: Acha obec účtuje s. r. o., 

2012. 253 s. ISBN 978-90-260-1010-4. 
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Tabulka č. 3. 10. – Financování obce Hanušovice v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Položka 
                                             Rok 

   2007    2008    2009    2010    2011 

Přijaté půjčené 

prostředky (8113) 

     -         -       -       -       - 

Uhrazené splátky krátk. 

přij.půjč.prost. (8114) 

      -        -       -       -       - 

Změna stavu krátk. 

prost. na BÚ (8115) 

 3704,09   2 250,02     546,54   - 8 613,39 -1505,47 

Přijaté půjčené 

prostředky (8123) 

       -    6 000   7 000          -      - 

Uhrazené splátky 

dl.př. půjč. Prostředků 

(8124) 

- 2 077        - -1 324,8   -2 956,8  -2 956,8 

Celkem 1 627,09  8 250,02  6 221,74  11 570,19 -4 462,27 

Zdroj: Závěrečné účty města v letech 2007 – 2011, zpracování vlastní 

 

Při celkovém financování musí platit rovnice: 

příjmy – výdaje + financování= 0 

     Celkové financování je totiž rozdílem mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji.  Používáme 

údaje o příjmech a výdajích, vždy po konsolidaci. V nekonsolidovaném rozpočtu jsou zahrnuty i 

příjmy a výdaje mezi rozpočtovými fondy města. Při hodnocení financování je třeba si uvědomit, 

že v účetní formě rozpočtu je financování kladné, pokud je rozpočet ve schodku a financování je 

záporné, pokud je rozpočet v přebytku. 

 

3.3. Analýza dotací obce Hanušovice 

 

     Dotace jsou druhý největší zdroj příjmů obcí a měst se v rozpočtu se dělí nejčastěji podle 

poskytovatele a podle své povahy na investiční a neinvestiční. Dotace se na celkových příjmech 

obce podílejí výraznou mírou, když jejich podíl je ve sledovaném období více než 40 % příjmů 

obce Hanušovice.
25

 

                                                 
25

 Příloha č. 1 – Graf - Celkové příjmy x dotace 
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     U neinvestičních dotací se výrazně jedná o dotace nárokové ( jsou to ty dotace, o které obec 

nemusí žádat a jsou dány dle zákonných předpisů). Mezi nárokové patří dotace na výkon státní 

správy a na školství. Neinvestiční dotace nenárokové pak jsou v převážné většině dotace 

související s přípravou investičních projektů (zpracování projektové dokumentace, energetické 

náročnosti staveb, marketingové studie apod.). 

     U investičních dotací se většinou jedná o dotace nenárokové, obec o ně musí žádat a projít 

složitým systém žádosti při splnění mnoha náročných podmínek a žádost nemusí být uspokojena. 

Tyto dotace jsou poskytovány ze SR, SF, od krajů a z fondů EU. 

 

Graf č. 3.4. Struktura dotací obce Hanušovice v letech 2007 – 2011 

                                   

Zdroj: Závěrečné účty obce v letech 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, že v jednotlivých letech dochází ke značným výkyvům v celkové sumě 

přijatých dotací do rozpočtu města. Nejméně dotací měla obec v letech 2007 a 2010, který byl 

zapříčiněn obrovským poklesem v příjmu investičních dotací. Oproti tomu v dalších letech 

dochází opět k postupnému nárůstu, a to až na celkovou částku 38.617 tis. Kč v roce 2008. 

 

     Podíl neinvestičních dotací na celkové částce přijatých dotací činí v jednotlivých letech od 

34,5 do 100 %. Investiční dotace tak ve většině sledovaných let max. 34,5 %, pouze v roce 2008 

činily investiční dotace 65,4% z celkově přijatých dotací. 
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3.3.1. Neinvestiční dotace 

     Rozpočtová skladba dělí tyto dotace dle poskytovatelů, kterými jsou všeobecná pokladní 

správa, státní rozpočet, státní fondy, Národní fond, kraje a regionální rady soudržnosti. 

 

Tabulka č.3.11. Neinvestiční dotace 2007 – 2011 obce Hanušovice (údaje v Kč) 

Položka 
                                           Rok 

    2007   2008     2009     2010     2011 

4111- Neinv.přijaté trans.z  

všeob. pokladní správy SR 

     50 000    354 770    647 940    183 960      18 520 

4112- Neinv. přijaté trans. 

ze SR v rámci souhrnných 

dotačních vztahů 

3 233 600 3 254 300  3 253 100  5 075 300 4 296 100 

4116-Ostatní neinv. 

transfery ze SR 

11 005000  9 020 000 10 558 260     ----- 17 837 580 

4121-Neinv. přijaté 

transfery od obcí 

   495 610    462 290   510 380     437 420     419 900 

4122-Neinv. přijaté 

transfery od krajů 

   742 330     226 670   276 430     272 760     242 650 

podíl na celkově přijatých 

dotací obce (%) 

   87,8     34,5      65,6       100      99,7 

Zdroj: Závěrečné účty obce v letech 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

     U neinvestičních dotací nedochází k výrazným výkyvům. Nejvíce neinvestičních dotací obec 

přijala v roce 2011, a to 22 814 750 Kč. Toto bylo způsobeno přijetím větší neinvestiční dotace 

ze SR v částce 17.837,58 tis. Kč. Naopak nejméně neinvestičních dotací obec získala v roce 

2010, částku 5 969 440 Kč, když dotace ze SR činila pouze 5.075 tis. Kč. 

3.3.2. Investiční dotace 

Vývoj v příjmech z dotací je značně závislý na možnosti obce získat dotace. Investiční 

dotace jsou zpravidla nenárokové dotace. Proto jejich získání je značně závislé na schopnosti 

města zpracovat žádost o dotace a současně také na aktuálních možnostech, tj. na aktuálních 

dotačních programech, které jsou pro který rok otevírány.  
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Tabulka č. 3.12. Investiční dotace obce Hanušovice v letech (v tis. Kč) 

Položka 
Rok                                                                 

 2007 2008  2009 2010 2011 

4211- Všeobecná pokladní správa SR      - -  8 000      -      - 

4213 – Transfery ze státních fondů      - 13 867    -      -       - 

4216 - Ostatní transfery ze SR  2 285 11 342    -      -      - 

4218 - Převody z Národního fondu      -      -    -      -      - 

4222 - Transfery od krajů      -    84    -      -     55 

4223 - Transfery od regionálních rad      -  -    -  -       - 

Zdroj: Závěrečné účty města v letech 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

     V roce 2010 neobdržela obec Hanušovice žádné investiční dotace. Největší příjem dotací byl 

 v roce 2008, když objem přijatých dotací přesáhl částku 25 000 000 Kč. Zde obec přijala dvě 

velké dotace, a to dotaci z SR v objemu cca 11 mil. Kč a dotaci ze SF v částce skoro 14 mil. Kč. 

     Největší položku za sledované roky tvoří dotace přijaté ze státních fondů v částce 13 867 tis. 

Kč. Další podstatnou položkou v rozpočtu obce jsou transfery přijaté ze SR v letech 2007 – 2009 

v sumě 21,5 mil. Kč. V roce 2010 neobdržela obec Hanušovice žádné investiční dotace.  

     Pokud bychom hodnotili přijaté investiční transfery v procentuálním vyjádření dle 

jednotlivých položek rozpočtové skladby, rozdělené dle poskytovatelů, pak při celkovém objemu 

transferů 35 633 tis Kč za sledované roky, představují transfery ze státního rozpočtu 38,2 %, z 

prostředků regionálních rad 0 %, z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 22,4 %, 

investiční převody z Národního fondu 0 %, ze státních fondů 38,9 % a z rozpočtu Olomouckého 

kraje 0,4 %. 

3.4. Porovnání dotací obou subjektů v letech 2007 – 2011 

 

    V této části práce je hodnoceno jaký podíl dotací představují dotace v rozpočtu obce Rapotín a 

obce Hanušovice.  

3.4.1. Porovnání dotací obou subjektů 

    Obec Hanušovice v tomto období čerpala dotace v celkovém objemu přesahující částku  

124 mil. Kč a obec Rapotín v tomto období čerpala dotace v celkovém objemu přesahující částku 

116 mil. Kč. 
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Tabulka č. 3.13. Dotace obcí Hanušovice a Rapotín (porovnání na obyvatele) – rok 2007  

(v tis. Kč)lace% podíl 

Obec 

 

        Investiční            Neinvestiční            Celkem           

        Dotace                  dotace                    dotace           

Hanušovice           2 285                 15 526,54               17 684,54             

Rapotín           4 635,33             11 084,5                15 719,83              

Hanušovice (na 1 obyv)                  0,62                    4,50                       5,12        

Rapotín (na 1 obyv)                  1,47                    3,52                       4,99 

Zdroj:www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/541168-rapotin 

          www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanusovice, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 3.14. Dotace obcí Hanušovice a Rapotína (porovnání na obyvatele) - rok 2008  

(v tis. Kč) % podíl 

Obec 

 

        Investiční            Neinvestiční            Celkem           

        dotace                  dotace                    dotace           

Hanušovice 25 293,63          13 324,09               38 617,72 

Rapotín 17 985,76          12 422,67               30 408,43 

Hanušovice (na 1 obyv)                   7,36                  3,87                      11,23                         

Rapotín (na 1 obyv)                   5,63                  3,88                       9,51                                   

Zdroj:www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/541168-rapotin 

          www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanusovice, vlastní zpracování 

 

 

  Tabulka č. 3.15. Dotace obcí Hanušovice a Rapotína (porovnání na obyvatele) - rok 2009     

(v tis. Kč) 

Obec 

 

        Investiční            Neinvestiční            Celkem           

        dotace                  dotace                    dotace           

Hanušovice          8 000,00              15 246,11              23 246,11             

Rapotín        19 533,08              13 930,47              33 463,55 

Hanušovice (na 1 obyv)                 2,33                     4,42                       6,75                                     

Rapotín (na 1 obyv)                 6,0                       4,27                     10,27                                                        

Zdroj:www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/541168-rapotin 

          www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanusovice, vlastní zpracování 

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanusovice
http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanusovice
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Tabulka č. 3.16. Dotace obcí Hanušovice a Rapotína - rok 2010 (v tis. Kč)% podíl 

Obec 

 

        Investiční            Neinvestiční            Celkem           

        dotace                  dotace                    dotace           

Hanušovice                 0                  21 595,32            21 595,32             

Rapotín           5 983,48             14 307,53            20 291,00 

Hanušovice (na 1 obyv)                 0                           6,26                   6,26                                                               

Rapotín (na 1 obyv)                 1,84                      4,40                    6,24                                                                 

Zdroj:www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/541168-rapotin 

          www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanusovice, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 3.17. Dotace obcí Hanušovice a Rapotína - rok 2011 (v tis. Kč)% podíl 

Obec 

 

        Investiční            Neinvestiční            Celkem           

        dotace                  dotace                    dotace           

Hanušovice           55,68                 22 814,75               22 870,43             

Rapotín           40,9                     3 590,25               16 255,56 

Hanušovice (na 1 obyv.)             0,01                         6,77                        6,78                                                                    

Rapotín (na 1 obyv.)             0,01                         5,08                        5,09                                                               

 Zdroj: www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanušovice 

            www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/541168-rapotin, vlastní zpracování 

 

     V roce 2007 obdržela obec Hanušovice o 1,03 tis. Kč více dotačních prostředků než obec 

Rapotín (v přepočtu na 1 obyvatele). Za rok 2008 přijala obec Hanušovice 1,2 tis. Kč více 

dotačních prostředků než obec Rapotín, v přepočtu na 1 obyvatele. Obec Hanušovice obdržela 

částku téměř 39 mil. Kč a obec Rapotín částku dosahující téměř 31 mil. Kč. V roce 2009 dostal 

Rapotín 1,5x více dotačních prostředků než Hanušovice.  

V  roce 2010 dostala obec Hanušovice téměř stejnou sumu dotačních prostředků jako obec 

Rapotín. 

V roce 2011 přijala obec Hanušovice 1,34x více dotačních prostředků než obec Rapotín. 

V příloze č.4 této bakalářské práce je uveden graf porovnání dotací obou subjektů.  

 

 

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/541168-rapotin
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3.4.2 Porovnání  míry nezaměstnanosti obou subjektů 

V této podkapitole bude provedeno porovnání obec Hanušovice a obce Rapotín z hlediska 

nezaměstnanosti. Bude porovnávána míra nezaměstnanosti ve sledovaném období, tj. v letech 

2007 – 2011.
26

 

 

Tabulka č. 3.18. Nezaměstnanost obcí Hanušovice a Rapotín v letech 2007 - 2011  

Rok 

 

           Obec                             Obec                      

        Hanušovice                     Rapotín                    

2007 (leden)               12,7                               9,8             

2008 (leden)               10,7                               7,5 

2009 (leden)               13,3                             11,3  

2010 (leden)               19,5                             17,8 

2011 (leden)               18,2                             15,1 

Zdroj:http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem/, vlastní zpracování 

 

     Míra nezaměstnanosti se počítá jako podíl dosažitelných uchazečů k počtu obyvatel 15 - 64 

v obci (městě). Z tabulky je zřejmé, že ve všech sledovaných letech byla v obci Rapotín 

nezaměstnanost menší. 

3.4.3. Porovnání obou subjektů v množství realizovaných dotačních projektů 

 

     Pro podrobnější analýzu dotací se dále budeme zabývat realizovanými investicemi v letech 

2007 – 2011. Jedná se o akce ukončené v uvedených letech, doba čerpání dotací však může být 

odlišná.  

 

     V tabulce č. 3.19. je znázorněno porovnání obce Hanušovice a obce Rapotín v množství 

realizovaných dotačních projektů. 

 

 

 

                                                 
26

 http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem 
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Tabulka č. 3.19. Počet realizovaných dotačních projektů u obou subjektů v letech 2007-

2011 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok                                                                 

    2007           2008           2009          2010          2011 

Hanušovice       4                  4                2                 2               4 

Rapotín       4                  6                2                 1               2 

Zdroj: interní materiály města Hanušovice a obce Rapotín, vlastní zpracování 

 

      Celkově ve sledovaném období zrealizovala obec Hanušovice o 1 projekt více než obec 

Rapotín. 

     Porovnáme-li finanční částky (obec Rapotín v celkové částce 160,472 mil Kč a obec 

Hanušovice v celkové částce 53,191 mil Kč), pak Rapotín proinvestoval 3 krát více prostředků 

než obec Hanušovice.  
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4. ZHODNOCENÍ STRUKTURY VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ PŘI 

HOSPODAŘENÍ MĚSTA 

 

4.1. Dotace dle nároku obou subjektů 

 

     Dotace se rozdělujeme na nárokové, jsou to ty dotace, na které vzniká obci nárok automaticky, 

dle zákonných předpisů a jsou poskytovány všem obcím při splnění daných podmínek, a 

z hlediska státu jde o mandatorní výdaje. U dotací nenárokových je příjem podmíněn podáním 

žádosti o dotaci a splnění podmínek stanovených poskytovatelem v rámci jednotlivých programů  

a výzev. V rámci analýzy hodnotíme rozpočet po konsolidaci, kdy jsou vyloučeny dotace resp. 

převody v rámci rozpočtu obce) 

Graf č.4.1. Rozdělení dotací obce Hanušovic podle nároku na obyvatele (v Kč) v letech 

2007-2011 

 
 Zdroj: www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanušovice, vlastní zpracování 

 

     Nárokové dotace  ve sledovaném období představují asi 14  %  z celkové sumy přijatých 

dotací u obce Hanušovice. 

Graf č.4.2. Rozdělení dotací obce Rapotín dle nároku na obyvatele (v Kč) v letech 2007-

2011 

           
 Zdroj: www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanušovice, vlastní zpracování 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 2008 2009 2010 2011

nárokové

nenárokové

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 2008 2009 2010 2011

nárokové

nenárokové

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanušovice
http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanušovice


44 

 

 

Nárokové dotace představují asi 2 % na celkové sumě přijatých dotací u obce Rapotín. 

 

4.1.1. Porovnání nárokových dotací 

 

     Nárokové dotace jsou u obce Hanušovice větší než u obce Rapotín ve sledovaných letech více 

než 7x (nárokové dotace u Hanušovic činí 20 377 590 Kč a u Rapotína 2 591 840 Kč). Obec 

Hanušovice měla procentuální podíl ve sledovaných letech v rozmezí 9,3 až 24 %. Nejméně 

těchto dotací dostala obec v r. 2008 a to 9,3 %, což bylo způsobeno nárůstem nenárokových 

dotací v tomto roce. 

Obec Rapotín měla procentuální podíl ve sledovaných letech v rozmezí 0,4 až 4,9 %. Nejméně 

nárokových dotací dostala obec v r. 2009 a to 0,41 %, což bylo způsobeno nárůstem investičních 

dotací a převody z vlastních fondů v tomto roce. 

 

     Nárokové dotace jsou zahrnuty v položce 4111 a 4112.  Tyto položky tvoří dotace na výkon 

státní správy a na financování základního školství dle počtu žáků MŠ a ZŠ. Tyto dotace jsou 

definovány a schváleny zákonem o státním rozpočtu.  

 

Tabulka č. 4.1. Nárokové dotace obou subjektů - položka č. 4111+4112 (v Kč) na obyvatele 

Školství+stát.správa        2007 2008 2009         2010  2011 

Obec Hanušovice         951,5 1 049,7 1 349,9      1 525,3 1 279,9 

Obec Rapotín         129,1 120,8 41,8 310,3        204,9 

Zdroj: www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanušovice, rapotín, vlastní zpracování 

 

     V oblasti nárokových dotací čerpá každý rok více prostředků obec Hanušovice. Důvodem je 

skutečnost, v jakém rozsahu obec provádí rozsah veřejné správy. Konkrétně obec Hanušovice, je 

obec se stavebním úřadem, proto ze státního rozpočtu obdrží automaticky více peněz na výkon 

státní správy.  

 

 

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanušovice
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4.1.2. Porovnání nenárokových dotací 

 

     Nenárokové dotace jsou ostatní dotace a prostředky, které město (obec) získává z krajů, 

státního rozpočtu, ostatních fondů a fondů EU. 

     Nenárokové dotace, v procentuálním vyjádření k celkově přijatým dotacím v rozpočtech 

Hanušovic v letech 2007 – 2011, představovaly v roce 2007, 2009 a 2011  81 až 83 %, v roce 

2008 90,7 % a v roce 2010 75,7 %. 

     Z procentuálního vyjádření pak je patrné, že nenárokové dotace tvoří podstatnou část přijatých 

dotací v rozpočtu města. Záleží tak pouze na městě, jak je schopna se orientovat v oblasti dotací  

a zda je připravená žádosti o dotace zpracovávat. Výhodou nárokových dotací je skutečnost,  

že s jejich použitím mohou města počítat již při sestavování rozpočtu, což s dotacemi 

nenárokovými většinou nelze. 

     U obce Rapotín, jak je patrno z grafu 4.2, se nenárokové dotace pohybovaly ve sledovaných 

letech nad 95% z celkově přijatých dotací. 

 

Dotace představují druhý nejvýznamnější příjem obce.  

 

Tabulka č. 4.2. Dotace na obyvatele u obce Hanušovice 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

     Rok                 Nárokové                    Nenárokové         Počet obyvatel
27

        Přepočet na 

                                dotace                        dotace                                                      obyvatele  

2007                   3 283 600                   14 400 940                       3451                      5 124,5 

2008                   3 609 070                   35 008 650                       3438                    11 232,6 

2009                   3 911 040                   19 335 070                       3446                      6 745,8 

2010                   5 259 260                   16 336 060                       3448                      6 263,1 

2011                   4 314 620                   18 555 810                       3371                      6 784,5 

Celkem              17 377 590                106 636 530                          -                           7 229,5 

Zdroj: Závěrečné účty obce v letech 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

     Za sledované období v letech 2007 – 2011 činily dotace v přepočtu na 1 obyvatele částku 

7.229,50 Kč (Nárokové dotace představovaly částku na 1 obyvatele 1.013 Kč, nenárokové pak 

                                                 
27

 http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=MOS+A04+OB1.164&vo=null 
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částku 6.216,4 Kč). V obci během období docházelo k postupnému pomalému poklesu obyvatel, 

příjem dotací byl nejvyšší v r. 2008 a poté se snížil a zůstal stejný do konce sledovaného období.  

 

Graf č. 4. 3. zobrazuje, jak se v jednotlivých letech měnil podíl dotací připadající na 1 obyvatele 

u obce Hanušovice. 

 

Graf. č. 4.3. Vývoj dotací na obyvatele obce Hanušovic v letech 2007 - 20011 

                                 

Zdroj: www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/535532-hanušovice, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.3. Dotace na obyvatele u obce Rapotín 2007 – 2011 (v Kč) 

     Rok                 Nárokové                      Nenárokové         Počet obyvatel
28

        Přepočet na 

                                dotace                         dotace                                                      obyvatele 

2007                     406 650                     15 313 180                       3150                      4 990,4 

2008                     386 100                     30 022 330                       3196                      9 514,5 

2009                     136 300                     33 327 250                       3259                    10 268,0 

2010                  1 009 030                     19 281 980                       3252                      6 239,5 

2011                     653 760                     15 601 800                       3191                      5 094,2 

Celkem              2 591 840              113 546 540                          -                        7 236,9 

Zdroj: Závěrečné účty obce v letech 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

     Za sledované období v letech 2007 – 2011 činily dotace v přepočtu na 1 obyvatele v průměru 

částku 7 236,9 Kč. (Nárokové dotace představovaly částku na 1 obyvatele 161 Kč, nenárokové 

pak částku 7.075 Kč). V obci během sledovaného období docházelo k postupnému mírnému 

                                                 
28

  http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=MOS+A04+OB1.164&vo=null 
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nárůstu obyvatel, příjem dotací byl nejvyšší v r. 2009 a poté se pomalu snižoval až do konce 

sledovaného období. 

 

Graf č. 4. 4. zobrazuje, jak se v jednotlivých letech měnil podíl dotací připadající na 1 obyvatele 

u obce Rapotín. 

 

Graf. č. 4.4. Vývoj dotací na obyvatele obce Rapotín v letech 2007 - 2011                 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce v letech 2007 – 2011, vlastní propočty a zpracování 

 

Pro ilustraci jsou výše uvedené dotace v jedné souhrnné tabulce: 

 

Tabulka č. 4.4. Dotace na obyvatele u obou subjektů 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

     Rok                    Dotace               Přepočet na                Dotace                 Přepočet na 

                             Hanušovice            obyvatele                 Rapotín                  obyvatele 

2007                   17 684 540                  5 124,5                15 719 830                  4 990,4               

2008                   38 617 720                11 232,6                30 408 430                  9 514,5 

2009                   23 246 110                  6 745,8                33 463 550                10 268,0 

2010                   21 595 320                  6 263,1                20 291 010                  6 239,5 

2011                   22 870 430                  6 784,5                16 255 560                  5 094,2 

Celkem             124 014 120                   7 229,5              116 138 380                  7 236,9                

Zdroj: Závěrečné účty obce a obce v letech 2007 – 2011, vlastní zpracování 
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4.2. Dotace dle zdrojů 

 

      Zde jsou stručně rozebrány dotace dle zdrojů a jejich možnosti využití pro města obecně, 

tudíž i pro obec Hanušovice. Jedná se zejména o tyto poskytovatele: 

 

 Stát – jedná se o dotace nárokové na výkon přenesené působnosti, školství a dále o 

nenárokové dotace z ministerstev. 

 Kraje – jejich úloha v přerozdělování dotací je malá (asi 1,5 % příjmů Hanušovic). 

 Státní fondy – dotace od SFŽP, SFDI, SFRB, SZIF – tyto prostředky jsou určené např. na 

obnovu kanalizací, silnic, vodovodů atd. 

 Zdroje – dotace z Evropské unie, získávané prostřednictvím Národního fondu. 

 

     Podrobněji jsou dotace dle zdrojů rozebrány v tabulce č. 4.5. Dotace dle zdrojů obce 

Hanušovice v letech 2007 – 2007. 

 

Tabulka č. 4.5. Dotace dle zdrojů obce Hanušovice (v tis. Kč) 

Položka 
                                                      Rok 

2007    2008    2009     2010    2011    Celkem % 

Státní rozpočet 16 573,6  37 838,7 22 459,3 20 885,14 22 152,2 119 908,94 96,6 

Transfery ze SF        -- --       --       --       --          --  

Transfery od KÚ     742,33       310,67 276,43  272,76  298,33    1 900,52 1,5 

Transfery od obcí 495,61 462,29   510,38  437,42  419,9     2 325,6 1,9 

Převody z vl. fondů -127      --       --      --     -- -127  

Zdroj: Závěrečné účty obce v letech 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

     Prostředky získané ze státního rozpočtu v částce 119 781 940 Kč, prostřednictvím všeobecné 

pokladní správy a ministerstev, během sledovaného období představují na celkové sumě přijatých 

dotací 96,6 %, dotace od obcí 1,9 % a dotace z Olomouckého kraje 1,5 %. U převodů z vlastních 

fondů jde o převody prostředků v rámci obce, které nejsou hodnoceny jako dotace z jiného 

veřejného rozpočtu. 
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Tabulka č. 4.6. Dotace dle zdrojů obce Rapotín 2007 -2011 (v tis. Kč) 

Položka 
                                                 Rok 

2007     2008    2009    2010   2011  Celkem % 

Státní rozpočet   2 244,22 17059,96 15 260,61   1 009 4 270,43 39 844,22 34,3 

Transfery ze SF    5 352,2  2 913,71   4 851,4         988,23    892,01 14 997,55 12,9 

Transfery od KÚ        10   1 393,85    150   4 520        0,69  1 559,69  1,3 

Transfery z NF        -       -    710,36   5 996,3     414,3      7 120,96  6,1  

Transf. z vl.fondů 8 113,41 9 040,91 12 491,18 12 292,93 10 678,13 52 616,56 45,3 

Zdroj: Závěrečné účty obce v letech 2007 – 2011, vlastní zpracování 

 

 

     Prostředky získané ze státního rozpočtu v částce 39 844 220 Kč, prostřednictvím všeobecné 

pokladní správy a ministerstev, během sledovaného období představují na celkové sumě přijatých 

dotací 34,3 %, dotace od Národního fondu (resp. z EU) 6,1 %, transfery z vlastních fondů 45,3% 

a dotace z Olomouckého kraje 1,3 %.
29

 

 

4.3. Dotace v rozpočtu obce 

 

     V předchozí kapitole byly rozebrány dotace dle zdrojů z veřejných rozpočtů, které obec 

Hanušovice v průběhu sledovaných let čerpala k rozvoji vybavenosti a infrastruktury obce. 

     Obec Hanušovice v roce 2007 obec hospodařila se schodkovým rozpočtem v částce schodku 

1.627,13 tis. Kč, když dotace představovaly 34,6 % příjmů obce. Dalším schodkem ve výši 

8.250,0 tis. Kč skončil rozpočet roku 2008, a to i přes vysoký objem dotací, které představovaly 

51,1% příjmů obce. 

     Rok 2009 byl rokem, kdy rozpočet obce byl schodkový, když schodek rozpočtu byl ve výši 

6.221,8 tis. Kč a dotace se podílely na příjmech obce 40,8 %. Kladným výsledkem skončilo také 

hospodaření roku 2010, a to přes mírný pokles dotačních prostředků, kdy dotační prostředky 

přesáhly hranici 34,7 % na celkových příjmech obce. Poslední sledovaný rok 2011 byl rokem 

s přebytkovým rozpočtem (+4 462.26 tis Kč), s podílem dotací v porovnávaném období, 42,1 % 

na celkových příjmech obce. 

                                                 
29

 Příl. č. 2 - Graf – procentuální podíl dotací dle zdrojů 
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     Nárokové dotace v rozpočtu obce představují v roce 2007 80,5 % dotačních příjmů. Pouze  

v roce 2008 to bylo 9,3 %, v roce 2009 už 16,8 %, v roce 2010 už 24,3 % a v posledním roce 

2011 18,8 %. 

      Většinu dotačních prostředků obec získala z kapitol státního rozpočtu a necelé 1,5 % 

představovaly dotační prostředky z Olomouckého kraje. 

     Nejvíce dotačních prostředků obec získala v roce 2008, částku téměř 38,617 mil. Kč, když 

dotace představovaly více jak 51,1 % prostředků na straně příjmů rozpočtu obce Hanušovice.  

     Obec Rapotín v roce 2007 obec hospodařila se schodkovým rozpočtem v částce 567,35 tis. 

Kč, když dotace představovaly 25 % příjmů obce. Přebytkem ve výši 9 010,77 tis. Kč skončil 

rozpočet roku 2008, a to za objemu dotací, které představovaly 38,5 % příjmů obce.  Rok 2009 

byl rokem, kdy rozpočet obce zaznamenal přebytkové hospodaření, když schodek rozpočtu byl 

ve výši 6 263,14 tis. Kč. V tomto roce byl oproti roku 2008 zaznamenán mírný pokles dotací, a to 

na 37,5 % celkových příjmů obce, avšak ve srovnání s rokem 2007 byl výrazný nárůst, a to o 

necelých 12 %. Záporným výsledkem -18 510,39 tis. Kč skončilo hospodaření roku 2010, a to i 

přes mírný pokles dotačních prostředků, kdy dotační prostředky dosáhly hranici 27,4 % na 

celkových příjmech obce.  Poslední sledovaný rok 2011 byl rokem s přebytkovým rozpočtem 

(+23 857,97 tis.Kč), s  podílem dotací 25,9 % na celkových příjmech obce.  

     Nárokové dotace v rozpočtu obce představují v letech 2007, 2008 a 2009  0,5 až 2,6 % 

dotačních příjmů. Pouze v letech 2010 a 2011 došlo k nárůstu těchto dotací na celkové částce 

přijatých dotací, a to přibližně  4 %  (k této skutečnosti přispěl fakt, že obec zaznamenala výrazný 

pokles příjmů z nenárokových dotací).  Dále můžeme konstatovat, že nenárokové dotace v 

rozpočtu obce ve sledovaných pěti letech výrazně převažují nad dotacemi nárokovými, a to i v 

letech, kdy byl pokles příjmů z nenárokových dotací. 
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5. ZÁVĚR 

 

      Mezi základní článek územní samosprávy je v České republice považována obec, která je 

zakotvena v Ústavě České republiky v hlavě sedmé. Tato charakterizuje územní samosprávný 

celek jako územní společenství občanů, které má právo na samosprávu, má vlastní majetek  

a hospodaří dle vlastního rozpočtu. Financování obcí (měst) v České republice je založeno na 

kombinovaném fiskálním federalismu (část svých příjmů obdrží obce z daní a část přerozdělením 

dotací). 

     Daňové příjmy, které jsou nejpodstatnější část rozpočtu obce, jsou určovány na základě 

zákona o rozpočtovém určení daní. Výši příjmů z daní sdílených obec v podstatě není schopna 

ovlivnit a je závislá především na celostátním výběru těchto daní. Jediný výnos z daní, který je 

obec schopna ovlivnit a to v mezích stanovených zákonem je od roku 2010 u výnosu daně 

svěřené - daň z nemovitosti.  

     Druhým příjmem do rozpočtu obcí jsou příjmy z dotací (jsou prostředkem pro zajištění 

zejména rozvoje obce, finančně náročných projektů). Množství dotačních prostředků je omezené 

a jejich získání je závislé na individuálních schopnostech představitelů obcí. Dotace v 

podmínkách obce Hanušovice tvoří v letech 2007 – 2011 v průměru 40 % celkových příjmů obce 

(u obce Rapotín je to 31,6 %). Jedná se tak pro obec o důležitý zdroj příjmů. Z analýzy dotací 

obce Hanušovice (viz kap. 3.3 a graf č. 3.4) a dále byla zjištěna skutečnost, že neinvestiční dotace 

převyšují dotace investiční. Tomu také odpovídá fakt, že dotace nárokové tvoří zanedbatelnou 

část dotačních prostředků získaných obcí. V případě akcí, které byly realizovány za podpory 

dotačních prostředků, se podíl těchto prostředků na celkových nákladech pohyboval ve velkém 

rozpětí, a to od 21 % do 100 % nákladů potřebných na tyto projekty. 

     Hlavním zdrojem dotací pro obec Hanušovice byl SR a to 96,6%, výrazně menší podíl dotací 

tvoří transfery od KÚ 1,5% a transfery od obcí 1,9%, naproti tomu obce Rapotín získala 

podstatnou část dotací z dotačních programů u NF a SF (asi 27%). 

     Dotace nepřímo ovlivňují ekonomické chování obcí a obce se snaží získat dotace na 

nejpotřebnější projekty v rámci plánovaného rozvoje obce. Nenárokové dotace nepředstavují 

stabilní příjmy, na které se obec může do budoucna spolehnout. Srovnáme -li obec Hanušovice a 

obec Rapotín, která má zhruba stejný počet obyvatel, pak se obci Rapotín podařilo získat více 

dotačních finančních prostředků na obyvatele a realizovat dotační projekty ve větším objemu 

finančních prostředků. Z těchto výsledku pro obec Hanušovice vyplývá, že by se měla více 
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zaměřit v rámci svého rozpočtu na získávání většího objemu dotací v rámci dotačních programů 

SF a NF, které by mohla využít v rámci plánovaného rozvoje obce.  

     Cílem této práce byla skutečnost, že obec by se bez dotačních prostředků neobešla (resp. 

nebyla by schopna zdaleka v takové míře se rozvíjet, jak se rozvíjí). Tato byla potvrzena, když 

poklesem objemu dotačních prostředků, které obec v jednotlivých letech získala, docházelo i k 

poklesu realizovaných akcí. Pokud by obec nezískala dostatek dotačních prostředků, nedocházelo 

by k realizaci finančně náročných projektů a tím k výraznému rozvoji obce. 
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Příloha č. 1 

 

 

Graf – dotace obce Hanušovice podle zdrojů v letech 2007 - 2011 

 

 

                     Zdroj: závěrečné účty obce v letech 2007 – 2011, schéma vlastní zpracování 

 

 

Graf – dotace obce Rapotín podle zdrojů v letech 2007 - 2011 

 

 

                     Zdroj: závěrečné účty obce v letech 2007 – 2011, schéma vlastní zpracování 
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Příloha č. 2 

 

Graf - dotace a ostatní příjmy obce Hanušovice v letech 2007 - 2011 

 

Zdroj: závěrečné účty obce v letech 2007 – 2011, schéma vlastní zpracování 

 

 

Graf – dotace a ostatní příjmy obce Rapotín v letech 2007 - 2011 

 

                    Zdroj: závěrečné účty obce v letech 2007 – 2011, schéma vlastní zpracování 
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Příloha č. 3  

 

Graf - procentuální podíl nárokových a nenárokových dotací obce Hanušovice v letech 2007 

- 2011 

 

                         Zdroj: závěrečné účty obce Hanušovic v letech 2007 – 2011, schéma vlastní zpracování 

 

  

 

 

Graf - procentuální podíl nárokových a nenárokových dotací obce Rapotín v letech 2007 - 

2011 

 

                          Zdroj: závěrečné účty obce Rapotín v letech 2007 – 2011, schéma vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 

 

Graf – celkové dotace obce Hanušovic a obce Rapotín   

 

Zdroj: závěrečné účty obcí v letech 2007 – 2011, schéma vlastní zpracování 

 

Graf – dotace na obyvatele obce Hanušovic a obce Rapotín  

 

                    Zdroj: závěrečné účty obcí v letech 2007 – 2011, schéma vlastní zpracování 
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Příloha č. 5 

Soupis dotací obce Hanušovice – realizované akce (v Kč) v letech 2007 - 2011 

Název dotace 
Rok Celkové náklady Dotace 

Poskytovatel 

Splašková kanalizace 

Hanušovice – rozšíření veř.sítě 

2007      4 752 459   2 285 000 MZe 

Kaple Hynčice – obnova 

kulturních památek 

2007      1 005 415      497 100 KÚ Olomouc 

Městská knihovna - rozvoj 

informační sítě veřejných 

knihoven 

2007         170 184     115 000 MK 

JPOII. Neinvestiční příspěvek 2007         266 390      245 229 KÚ Olomouc 

      

Péče o krajinu 2008           23 919        20 000 MŽP 

Energetické úspory ZŠ 

Hanušovice 

2008     16 199 047 11 342 434            

667 202 

MŽP  

SFŽP 

Výstavba 24 bytových jednotek 2008     21 255 029  13 200 000 SFRB 

JPO II. Investiční příspěvek 2008          184 357         84 000 KÚ Olomouc 

      

Mateřská škola – vnitřní 

stavební úpravy 

2009     11 091  994   8 000 000 MF 

JPO II. Neinvestiční příspěvek 2009       309 166      276 434 KÚ Olomouc 

      

Neinvestiční dotace ZŠ – OP - 

vzdělávání  pro 

konkurenceschopnost 

2010   168 881                      

956 994 

168 881   

956 994 

SR          

ESF 

JPO II. Neinvestiční příspěvek 2010    320 576   272 756 KÚ Olomouc 

      

Změna knihovního systému 2011      125 000       87 000 MK 

JPOII. Neinvestiční příspěvek 2011      277 072     242 653 KÚ Olomouc 

Měřiče rychlosti – radary 2011      190 920      60 000 KÚ Olomouc 

Neinvestiční dotace ZŠ – OP    

vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

2011     637 996                        

112 587  

637 996   

112 587 

EU  

SR   



 

 

Příloha č. 6  

Soupis dotací obce Rapotín – realizované akce (v Kč) v letech 2007 - 2011 

Název dotace Rok Celkové náklady Dotace Poskytovatel 

Stavební  úpravy  a nástavby 

panelového domu č. 548 s10b.j. 

2007        18 673 000   5 500 000 SFRB 

Sociální integrace obyvatel 

obce Rapotín 

2007         1 300 000   1 100 000 SROP 

Rekonstrukce a rozšíření hřiště 

pro ZŠ v Rapotíně 

2007         8 100 000   6 800 000 MF 

EHP/Norsko 

Revitalizace rybníků v oblasti 

střelnice v Rapotíně 

2007            748 000     560 000 MŽP 

      

Rekonstrukce staré budovy ZŠ 

v Rapotíně 

2008       33 000 000 10 000 000 MF 

Stavební úpravy a nástavby 

panel. domu č. 554 

2008      19 632 000   5 500 000  SFRB  

Rekonstrukce kaple sv.Michala 

v Rapotíně 

2008           550 000      274 000 KÚ Olomouc 

Oprava kamenného kříže u 

hřbitova 

2008             73 000        45 000   KÚ Olomouc 

Komplexní úsporná opatření 

VO v obci Rapotín 

2008      23 700 000      711 000 MPO 

Sanační opatření k nápravě 

staré ekologické zátěže 

2008      23 186 000 21 551 000 SFŽP 

      

Brána do Jeseníků - komunitní 

a koordinační centrum 

2009      35 000 000 22 000 000 ROP Střední 

Morava 

Nákup vybavení JSDH 2009            90 000       45 000   SR 

      

Česko-polská mozaika I. 2010          720 000    360 000 Euroregion 

Glasensis 

       

Smíšená stezka Rapotín I. etapa 2011      12 500 000   6 667 000 SFDI 

Regenerace panelového sídliště 

III. etapa 

2011        4 530 000   3 175 000 MMR 


