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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce „Vývoj hospodaření Statutárního města Havířov“ se zabývá 

vývojem hospodaření města Havířov v letech 2006-2010. Teoretická část práce zahrnuje 

charakteristiku územně samosprávných celků a popis města Havířov, je zaměřena také na 

pravidla hospodaření obcí, jejich působnost, orgány, financování a hospodaření. Praktická 

část navazuje na část teoretickou, analyzuje vývoj hospodaření v obci Havířov ve 

sledovaném období let 2006-2010.  
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ABSTRACT: 

 

This Bachelor thesis entitled Economic Development of the Town Havířov deals with 

the economics development of the town Havířov in the years 2006-2010. The theoretical part 

of this thesis includes the characteristics of municipality and the description of the town 

Havířov; it is focused on the economic rules of communities, their activities, the organs, 

financing and economics. The practical part refers to the theoretical part and it analyzes the 

development in the economy of the municipality Havířov in observed period of 2006-2010. 
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1 ÚVOD 

  

 Česká republika od svého vzniku v roce 1993 prodělala mnoho změn v oblasti veřejné 

správy. Podle Ústavy České republiky je území ČR rozděleno na základní a vyšší územní 

samosprávné celky. Z tohoto členění vyplývá, že základními územně samosprávnými celky 

jsou obce, které vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a vyšší územně samosprávné celky 

tvoří kraje upravené zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích. Tyto zákony dále definují, kdo je 

občanem, vymezují území dané obce, její působnost, orgány a hospodaření. 

 Obec je veřejnoprávní korporací, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má vlastní majetek, který musí být využíván účelně 

a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené 

působnosti. V samostatné působnosti obce mohou nakupovat, pronajímat a prodávat vlastní 

movitý i nemovitý majetek. Obec je také povinna chránit majetek před zničením, poškozením, 

odcizením nebo zneužitím a pečovat o zachování a rozvoj tohoto majetku. Velikost majetku 

obcí se různí a každá z nich hospodaří podle vlastního rozpočtu.  

 Rozpočet obce je každoročně sestavován a schvalován pro zajištění výkonu státní 

správy a samosprávy tak, aby bylo maximálně využito veškerých dostupných finančních 

prostředků pro uspokojování potřeb občanů. Nejvíce prostředků k zajištění fungování obce se 

získává ve formě dotací ze státního rozpočtu a sdílených daní.  

Mezi širokou veřejností je neustále nedoceněná role a postavení veřejných 

rozpočtů ve veřejné správě, zvláště pak u místní správy, tedy problematika tzv. 

municipálních neboli místních rozpočtů. Je všeobecně známo, že vše začíná a končí 

penězi. Jinak řečeno, cokoli bude prosazováno a spojováno s potřebou finančních 

prostředků, je zapotřebí si tyto prostředky opatřit, a to například z rozpočtu obce. 

Samozřejmě, že celá problematika není na první pohled tak jednoduchá, jak by se mohlo 

zdát. Místní správa, kterou vykonávají především obce, ve své samostatné i přenesené 

působnosti, velice významným způsobem zasahuje do každodenního života každého 

lidského jedince. Naprostá většina těchto „zásahů“ má spojitost s hospodařením obce, 

zároveň však finančních prostředků je pouze limitované množství, proto si hospodaření 

obce, které je mimořádně důležité, zasluhuje soustředěnou pozornost.  

Tématem bakalářské práce je analýza rozpočtu statutárního města Havířov, které je 

součástí Moravskoslezského kraje. Nachází se na jižním okraji ostravsko-karvinské 

průmyslové oblasti a je nejen nejmladším, ale i nejlidnatějším městem na Karvinsku.  
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Administrativně se Havířov stal městem na základě usnesení vlády ČSR z roku 1955. Město 

bylo založeno hlavně pro horníky, kteří pracovali v přilehlých dolech. Hlavním důvodem jeho 

vzniku byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí. Město Havířov se stalo 

statutárním městem od 24. listopadu 1990. 

Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. 

Teoretická část práce je zaměřena na seznámení se základními pojmy, jako je obecná 

charakteristika veřejné správy, vývoj územní samosprávy, průběh reformy od roku 1989 až 

po současnost, členění obcí a jejich orgánů, hospodaření obce, charakteristika přenesené 

a samostatné působnosti. Hlavním zdrojem čerpání informací v teoretické části jsou právní 

předpisy a odborná knižní literatura. Jádro spočívá v popisu jednotlivých principů 

samotného hospodaření obce tak, jak je stanoví zákon o obcích. Teoretická část je 

uzavřena neméně důležitými pasážemi o rozpočtu a přezkumu hospodaření obce. Cílem 

teoretické části je poznat a rozebrat zmíněné téma a podat kompletní, stručný a ucelený 

přehled o tématu hospodaření obce.  

Praktická část dále pokračuje zkoumáním hospodaření statutárního města 

Havířova. V této části práce jako prameny jsou použity konkrétní účetní doklady 

a výroční zprávy města, přičemž hospodaření města musí být zkoumáno v určitém 

vymezeném období, aby mohla být sledována geneze jednotlivých hospodářských 

ukazatelů. Cílem praktické části práce je analýza vývoje hospodaření statutárního města 

Havířova a dále pak zhodnocení vývoje, který bude sledován v průběhu několika po sobě 

jdoucích let. 

V této bakalářské práci je použito obecných výzkumných metod práce. Teoretická 

část práce se takřka výlučně zabývá analýzou tématu, přičemž na vybraných místech se 

nevyhne generalizování a tedy je zde nahrazena metodou zobecnění. V praktické části 

práce taktéž využívá analytickou metodu práce, ovšem mimo toho při vyhodnocování dat 

je vydatně používána metoda komparace, na závěr práce se jistě nevyhneme metodě 

syntetické.  

Cílem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit hospodaření města Havířov 

v letech 2006 – 2010. 

 Metody použité v bakalářské práci jsou analýza dostupné odborné literatury, zdrojů 

dat a interních dokumentů města Havířov. Další metodou pro porovnání údajů v jednotlivých 

letech je metoda komparace rozpočtů v jednotlivých časových obdobích. 
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2 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH 
CELKŮ  

 

Právní úprava územní samosprávy v České republice je zakotvena v zákoně 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Hlava VII., Článek č. 99 této Ústavy definuje obce 

jako základní územní samosprávné celky, a kraje, jako vyšší územní samosprávné celky. 

Obec je tímto zákonem vymezena jako základní administrativní územní celek státu, v němž je 

vykonávaná státní správa. Jednotlivé obce jsou dle zákona oprávněny volit demokraticky své 

samosprávné orgány a mohou rozhodovat samostatně o záležitostech, které se přímo týkají 

obce, spadají do její samostatné působnosti a jsou v zájmu místního obyvatelstva.1 Obce 

i kraje jsou samostatně spravovány zastupitelstvem ve věcech samosprávy a jejich působnost 

může být stanovena pouze zákonem. Každá obec je vždy součástí vyššího územního 

samosprávného celku. Všechny tyto celky musí být finančně zajištěny. Územní samosprávné 

celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle 

vlastního rozpočtu. Pro zajištění fungování obce či kraje v přenesené působnosti jsou 

územním samosprávným celkům poskytovány finance a dotace ze státního rozpočtu. Dále 

Ústava ČR říká, že obec i kraj má právo rozhodovat samostatně, aniž by stát do tohoto 

rozhodování vstupoval. Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen 

vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.2  

 

2.1 Ústavní vývoj po roce 1989 

Přechod k demokracii po listopadu 1989 znamenal změnu politického režimu 

v tehdejším Československu. Z Ústavy ČR byly vypuštěny články o vedoucí úloze 

Komunistické strany Československa a články o marxismu-leninismu coby státní ideologie. 

Dále pak byly provedeny další dílčí změny Ústavy a jiných zákonů, které se týkaly fungování 

rodící se pluralitní demokracie. Probíhala intenzívní jednání o státoprávním uspořádání obou 

republik. Rozdílné volební výsledky v Čechách a na Slovensku vedly nakonec k politickému 

rozhodnutí rozdělit československou federaci. Federální shromáždění rozhodlo dne 

25. listopadu 1992 o rozdělení tehdejší České a Slovenské federace.3 

                                                 
1 MARKOVÁ, H.: Finance obcí, měst a krajů, str.17 
2 http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html    
3 MRKLAS, L.: Česká republika. In KUBÁT, M. a kol. Polit. a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, str. 94 
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Dne 16. prosince 1992 byla přijata Ústava České republiky ústavním zákonem 

č. 1/1993 Sb. Zde jsou zakotveny základní principy politického uspořádání českého státu. 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. říká, že součástí 

ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.4 

Česká republika tedy vznikla 1. 1. 1993 jako unitární, svrchovaný, jednotný 

a demokratický právní stát, který se vyznačuje jednotnou soustavou nejvyšších ústředních 

orgánů, jednotnou ústavou a demokratickou formou vlády. Je také právním státem, kde právní 

normy jsou logicky uspořádané a tvoří právní řád, který je v souladu s mezinárodně právními 

normami. V ČR je politický systém založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné 

soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí 

jako prostředek k prosazování svých zájmů.  

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. Lid je zdrojem veškeré státní moci 

a svou moc vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.5 

Dosavadní Česká národní rada se stala dolní komorou Parlamentu ČR a vykonávala 

moc zákonodárnou, vláda získala moc výkonnou, moc soudní představuje čtyřstupňová 

soustava soudů a Ústavní soud. Senát Parlamentu České republiky byl ustaven až v roce 1996. 

Dnešní Parlament ČR je tedy dvoukomorový.  

 

2.2 Reformy ve veřejné správě 

Rozdělením Československa v r. 1989 vznikly dva samostatné státy Česká republika 

a Slovenská republika. Tato událost představovala rozsáhle změny i ve veřejné správě a nutně 

muselo dojít k její rozsáhlé reformě. Tato reforma souvisela se zrušením centrálně plánované 

ekonomiky a s přechodem na tržní ekonomiku. Došlo k reformě národních výborů, které 

vznikly po 2. světové válce, později převzaly veškerou státní moc a správu a fungovaly jako 

třístupňová soustava s vertikální podřízeností.6 Po roce 1989 bylo obnoveno obecní zřízení, 

obcím byl částečně navrácen jejich původní majetek, který byl po roce 1948 znárodněn 

a soukromý majetek obcí byl tehdy převeden do vlastnictví státu.  

Ústavním zákonem z roku 1990 bylo stanoveno ukončení volebního období NV 

zvolených v roce 1986 dnem voleb do zastupitelstev obcí. Název „národní výbory“ zaniká 

a místo něj nastupuje „Místní samospráva“. Tímto zákonem byla koncem roku 1990 

ukončena činnost NV. 

                                                 
4 http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
5 Ústava České republiky, schválena 16.12.1992 s účinností od 1.1.1993. Publikována pod č. 1/1993 Sb. 
6 MARKOVÁ, H.: Finance obcí, měst a krajů, str.16 
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Obsah reformy probíhal v těchto rovinách: 

 reforma územní veřejné správy; 

 reforma ústřední státní správy; 

 reforma výkonu veřejné správy; 

 reforma veřejných financí.              

 

Reforma veřejné správy znamenala především její komplexní systémovou změnu, 

decentralizaci, dekoncentraci a profesionalizaci. Ministerstvem vnitra byla zpracována 

koncepce reformy veřejné správy, byla projednána v obou komorách Parlamentu a následně 

schválena vládou.7 

  

2.2.1 Důvod a cíl reformy 

Po roce 1989 bylo nutné upravit všechny zákony, které souvisejí s oblastí veřejné 

správy, jejího fungování a financování. Důvodem reformy veřejné správy je odstranění 

nedostatků, které byly zjištěny Evropskou komisí či byly zmíněny v doporučeních příslušných 

výborů a pracovní skupiny Rady Evropy. Základní program reformy veřejné správy můžeme 

rozdělit do několika směrů, které jsou vždy vzájemně propojené.8 

Cílem reformy je zefektivnění výkonu veřejné správy tak, aby odpovídala parametrům 

zemí Evropské unie a zároveň se více přiblížila a otevřela všem občanům republiky. 

Nejdůležitější a prvotní změnou se staly přesuny kompetencí ze státní správy na samosprávy, 

a z centrálních úřadů na krajské orgány a městské úřady. Na krajská zastupitelstva tak přešly 

důležité pravomoce, které je opravňují řešit konkrétní problémy svého regionu. Reforma 

se nevyhnula ani vnitřnímu uspořádání ministerstev a Úřadu vlády. Zde měly změny přinést 

zvýšení efektivnosti řízených procesů veřejnou správou a používání managementu. 

Pro zkvalitnění služeb je nedílnou součástí reformy také kvalifikace úředníků.9 

Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. ze dne 1. ledna 2000 bylo z původních 7 krajů 

zřízeno 14 vyšších územních samosprávných celků = krajů. Vzniklo tak 13 krajských 

územních samospráv a správa hlavního města Prahy. V listopadu 2000 proběhly první volby 

do zastupitelstev krajů.10 

V listopadu 1999 po náročných jednáních v Poslanecké sněmovně a Senátu ČR byly 

přijaty zákony: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon 
                                                 
7 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/reforma/zpravy/olomouc.html  
8 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/aktualit/sdeleni/2000/reforma/index.html  
9 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/aktualit/sdeleni/2000/reforma/index.html  
10 MRKLAS, L.: Česká republika. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, str. 95 
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č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, zákon 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech atd.11 

Navržené zákony výrazně ovlivnily aktuální podobu decentralizace veřejné správy. V České 

republice se využívá smíšený systém místní správy, což znamená, že obce i kraje vykonávají 

svou vlastní samostatnou působnost v rámci obce či kraje, ale souběžně řeší v mezích zákona 

i přenesenou působnost, tzn. úkony státní správy, které byly přeneseny v rámci veřejného 

sektoru ze státu na územní samosprávu. Jde o kombinaci samostatné a přenesené 

působnosti.12  

 

2.2.2 Průběh reformy 

Reforma veřejné správy nemohla proběhnout najednou, a proto byla rozdělena do 

dvou fází. Bylo nutné nejdříve vytvořit podmínky pro fungování obcí a krajů, jejich 

hospodaření a financování. Zákonem byla upravena nová rozpočtová pravidla státu a zároveň 

byly upraveny a následně přijaty i další právní normy, které s nimi souvisejí. Další velmi 

důležitou právní normou se stal zákon č. 250/2000Sb. pro hospodaření územních 

samosprávných celků a zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosu jednotlivých 

daňových příjmů.13 Odstranění dosavadních nedostatků ve výkonu veřejné správy bylo 

hlavním úkolem probíhající reformy. 

 

Reforma vycházela z následujících zásad: 

 reforma územní veřejné správy v duchu takzvaného spojeného modelu, kdy úřady   

samosprávy jsou pověřeny výkonem státní správy;  

 přenesení kompetencí ze státní správy na samosprávu, tedy provedení decentralizace;  

 přenesení kompetencí ve výkonu státní správy z ústřední úrovně na nižší, tedy  

provedení dekoncentrace.14   

                                                 
11 POMAHAČ, R. – VIDLÁKOVÁ, O.: Veřejná správa. s. 248-249 
12 PEKOVÁ, J - PILNÝ, J – JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 95 

13 MARKOVÁ, H.: Finance obcí, měst a krajů, str. 17 
14 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/reforma/zpravy/olomouc.html  
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I. fáze reformy územní veřejné správy 

I. fáze reformy územní veřejné správy skončila v roce 2000 a proběhly 1. volby 

do krajských zastupitelstev. Krajská zastupitelstva začala vykonávat svoji činnost od 

1. ledna 2001. Byl zvolen jednotný model veřejné správy, což znamená, že krajský úřad 

působí v rámci krajské samosprávy a obdobně jako je tomu na úrovni obci, vykonává úkoly 

samosprávy a současně i přenesenou působnost v oblasti státní správy.  

 

II. fáze reformy územní veřejné správy 

Podle vládní koncepce byla na konci roku 2002 ukončena činnost okresních úřadů, 

a tím dokončena II. fáze reformy územní veřejné správy. Ukončení jejich činnosti tak 

představuje zásadní změnu územní veřejné správy, kterou lze považovat za jeden 

z nejvýznamnějších kroků v průběhu reformy celé veřejné správy.  

V roce 2001 došlo k novelizaci zákonů týkajících se veřejné správy, např.: Zákonů o hlavním 

městě Praze, o obcích, o krajích, o změně a rušení některých zákonů v souvislosti 

s ukončením činnosti okresních úřadů, apod.  

Na obecní úrovni od 1. ledna 2003 existuje více druhů obcí, které se odlišují co do 

rozsahu přeneseného výkonu státní správy. Nově zřizované obce s rozšířenou působností 

(obce III. stupně), které vykonávají přenesenou státní správu pro obyvatele rozsáhlejšího 

území (mikroregionu). Jedná se většinou automaticky o všechna města s počtem obyvatel nad 

15 000, ale i menší obce v případech, kdy v dostupné vzdálenosti, za kterou se považuje 

maximálně 20 km, není město požadované velikosti. Tím vzniklo 388 obecních úřadů 

pověřených zvláštním předpisem výkonem státní správy v přenesené působností a z toho 205 

obecních úřadů s rozšířenou působností po zrušení okresních úřadů.  

Pokud jde o státní správu – zejména ústřední státní správu, její modernizaci, profesionalizaci, 

racionalizaci a etiku – koncepční a legislativní činnost není dosud ukončena.15  

 

2.3 Členění veřejné správy 

Veřejnou správu tvoří dva hlavní subsystémy – státní správa a veřejná samospráva. 

Správa se odehrává v rámci státu a její činnost je spojena s právem. Z organizačního hlediska 

jde o soustavu jednotlivých správních úřadů nebo orgánů samosprávy jako vykonavatelů 

veřejné správy. Veřejná správa je chápána jako správa veřejných záležitostí k plnění 

veřejných úkolů ve veřejném zájmu a je vymezována veřejným právem. Veřejná správa 

                                                 
15 POMAHAČ, R. – VIDLÁKOVÁ, O.: Veřejná správa. s. 250-251  
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v materiálním smyslu označuje souhrn všech správních činností předmětně souvisejících 

s vládnutím na ústřední i místní úrovni a s poskytováním veřejných služeb. Veřejná správa má 

výkonný, nařizovací a podzákonný charakter. Jde tedy o službu veřejnosti, ale má 

i donucovací charakter. 

Veřejná samospráva může mít podobu zájmové a územní samosprávy. Zájmová 

neboli profesní samospráva je zaměřena na určitý společný zájem. Jedná se o nepolitické 

subjekty, které prosazují určité zájmy svých členů především jde o samosprávu v oblasti 

komor. Územní samospráva zastupuje zájmy osob sídlících na určitém geograficky 

ohraničeném území, vykonává správu samostatně, vlastním jménem a hospodaří 

s prostředky podle zákonem stanovených předpisů.16  

 

2.3.1 Státní správa  

Veřejnou správu můžeme v ČR rozdělit na státní správu a samosprávu. Státní správa 

představuje druh veřejné správy a jejím charakteristickým rysem je jednotná úprava výkonu 

pro celé území státu a je dána zákonem. Vykonavateli státní správy jsou orgány státu 

a nositelem správy je stát. Pokud státní správu vykonávají orgány samosprávy, hovoříme 

o přenesené státní správě. Pro státní správu je charakteristická omezená autonomie 

rozhodování, vertikální hierarchická struktura s podřízeností nižších orgánů vyšším orgánům. 

Státní správa se člení na:  

 ústřední státní správu – ministerstva a jim podřízené správní úřady;     

 státní správu v území – speciální správní úřady s krajskou nebo okresní působností.17 

 

2.3.2 Územní samospráva  

Územní samospráva je také druhem veřejné správy. Vyjadřuje právo občanů žijících 

na určitém území samostatně spravovat své záležitosti v rozsahu vymezeném ústavou 

a zákony. Uplatňuje se autonomie rozhodování a může být omezena pouze zákonem.  

Územní samosprávu můžeme rozdělit na: 

 obecní samosprávu;  

 krajskou samosprávu.18
    

                                                 
16 PROVAZNÍKOVÁ, R.: Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe, str. 37 
17 MAREK, J. – PÁNKOVÁ, M. a kol.: Reforma veřejné správy v České republice. str. 17 
18 MAREK, J. – PÁNKOVÁ, M. a kol.: Reforma veřejné správy v České republice. str. 17-18 
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Zákonem o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 

působností, byl definován nový typ obcí, tzv. obce s rozšířenou působností. Tyto obce jsou 

obcemi, na které byla přenesena velká část kompetencí okresních úřadů, které v prosinci 2002 

ukončily svoji činnost.19  

 

Obce s rozšířenou působností vykonávají státní správu v přenesené působnosti ve 

svém správním obvodu. Jedná se o následující potřebné agendy, které občané nejčastěji 

využívají:  

 evidence obyvatel; 

 vydávání cestovních a osobních dokladů; 

 řidičských průkazů, technických průkazů, evidence motorových vozidel; 

 živnostenské oprávnění; 

 výplata sociálních dávek; 

 sociálně právní ochrana dětí;   

 péče o staré a zdravotně postižené občany; 

 vodoprávní řízení, oblast odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí; 

 státní správa lesů, myslivosti a rybářství; 

 oblast dopravy a silničního hospodářství.  

 

Cílem uvedených změn je především snaha o přiblížení výkonu jednotlivých agend 

blíže k občanům - tedy na obce s rozšířenou působností a posun rozhodovacích procesů od 

ústředních orgánů směrem dolů, což znamená, že vše bude řešeno co nejblíže bydliště 

občanů.20 Všechny obce s rozšířenou působností jsou městy. Obecními úřady obcí 

s rozšířenou působností jsou jejich městské úřady nebo magistráty. Jsou mezičlánkem 

přenesené působnosti státní správy mezi krajskými a obecními úřady. Tyto úřady mají oproti 

ostatním obecním úřadům některé oblasti působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní, 

základní správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí.  

Obce s rozšířenou působností jsou větší než obce s pověřeným obecním úřadem 

a zároveň mají také  nejširší rozsah výkonu státní správy v přenesené působnosti. Obce 

s pověřeným obecním úřadem proto vždy spadají do správního obvodu nějaké obce 

s rozšířenou působností.21 

                                                 
19 MAREK, J. – PÁNKOVÁ, M. a kol.: Reforma veřejné správy v České republice. str. 22 
20 http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/index.html   
21 http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=132   
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2.4 Členění obcí podle rozsahu výkonu státní správy 

K. 1.1.2010 existovalo na území České republiky 6245 obcí,22 které tvoří základní 

územní samosprávné celky. Rozlišujeme obce podle rozsahu výkonu státní správy, a to na 

obce se základním rozsahem přenesené působnosti (obce I. stupně). Do této skupiny patří 

všech 6245 obcí. Kromě těchto obcí ještě rozlišujeme obce s pověřeným obecním úřadem 

(obce II. stupně) a obce s rozšířenou působností (obce III.stupně).  

Obce II. a III. stupně vykonávají vedle základního rozsahu přenesené působnosti ještě 

výkon části přenesené působnosti pro obce patřící do jejich správního obvodu. Obec 

s rozšířenou působností se většinou skládá z několika správních obvodů obcí s pověřeným 

obecním úřadem a je zároveň i úřadem obvodu pověřené obce. Tyto obce jsou upraveny 

zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a o stanovení obcí 

s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. Správní obvod těchto obcí vymezuje 

vyhláška č. 388/2002 Sb, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 

a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. V současnosti 

je evidováno 388 obcí II. stupně a 205 obcí III.stupně.23 

 

Charakteristika a působnost obce 

Samospráva je veřejnou správou uskutečňovanou jinými veřejnoprávními subjekty 

než státem. Jedná se o subjekty korporativního charakteru, označované jako veřejnoprávní 

korporace. Svoje historické kořeny má současná moderní samospráva v samosprávě 

středověkých měst a středověkém cechovním zřízení. Samospráva územní byla 

kvalifikovaně definována až v období tzv. liberálního právního státu. Je odvozována od 

autonomního postavení veřejnoprávních korporací, a rovněž i ona je svébytným druhem 

společenského řízení.24 

Samospráva představuje ve veřejné správě jakožto správě státu výkonné působení 

a ovlivňování společenského života prostředky nestátního charakteru. Takto chápaná 

samospráva není a nemůže být totožná se státní správou, a to zejména vzhledem k státně 

mocenské podstatě státní správy. Souběžně se státní správou se však samospráva 

spolupodílí na realizaci veřejných záležitostí. 

                                                 
22 http://www.mvcr.cz/clanek/prehledy-zmen-v-uzemni-organizaci-v-nazvech-obci-a-jejich-

casti.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d  
23 http://www.mvcr.cz/clanek/prehledy-zmen-v-uzemni-organizaci-v-nazvech-obci-a-jejich-

casti.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d   
24 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. str. 118-119 
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Územní samospráva zastupuje zájmy svých občanů na svém území a občané mají 

zároveň právo podílet se na řízení veřejných záležitostí. Občan má možnost ovlivňovat 

společenské procesy, kontrolovat kvalitu veřejné správy, vyjadřovat své názory na způsob 

a efektivnost řízení a hospodaření.25 Obec Má vlastní majetek, v právních vztazích vystupuje 

jménem svým a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.  

 Myšlenka samosprávy je slučitelná jen s demokracií, založenou na pluralitě 

společenských a politických zájmů, a jako taková je založena v podstatě na partnerském 

vztahu státu a veřejnoprávních korporací jako subjektů samosprávy. Samospráva zahrnuje 

takovou oblast veřejné správy, která je zákony svěřena subjektům, jichž se bezprostředně 

týká. V tomto smyslu je samospráva částí správy státu, decentralizovanou na subjekty 

nestátního charakteru. 

 Kromě subjektů se samospráva v rámci veřejné správy od správy státní liší také 

metodami a formami působení na spravované objekty. Základní odlišnost spočívá zejména 

v tom, že jde o prostředky, které nemají státně mocenskou povahu. Na druhé straně má 

samospráva jako forma veřejné správy se státní správou některé obdobné rysy.26 

V České republice je právní postavení obce regulováno zejména obecním 

zřízením.27 Při vykonávání státní správy v oblasti přenesené působnosti jsou výkonné 

orgány obcí podřízeny a kontrolovány orgány státní správy i krajským úřadem.  

Obce jsou při výkonu místní správy povolány k plnění úkolů, které jsou vymezeny 

z rámce tzv. působnosti obce. Působností obce se obecně rozumí právně vymezený okruh 

společenských vztahů, předmět, obsah a rozsah činností, v nichž obec realizuje svoji 

pravomoc. Pravomocí obce se potom rozumí souhrn oprávnění, jimiž je obec vybavena, 

a právních povinností, jež jsou obci uloženy.28  V rámci obce rozlišujeme její samostatnou 

a přenesenou působnost.  

Působnost a pravomoc jsou vymezeny v souvislosti s charakteristikou působnosti 

obcí. Působností se rozumí okruh svěřených úkolů, jenž může obec regulovat. Rozlišuje se 

při tom působnost věcná, územní a osobní.29 Věcná působnost je vymezena zákonem 

a vztahuje se k předmětu činnosti instituce. Působnost územní se vztahuje k místu, území, 

kde se realizuje věcná působnost. Další působnost je funkční, která je uplatňována ve 

správním, přestupkovém a odvolacím řízení. Jde o pravomoc vydávat normativní nebo 

                                                 
25 PEKOVÁ, J - PILNÝ, J – JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 108-110 
26 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. str. 118-119 
27 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
28 PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. str.. 130-131 
29 BŘEŃ, J.: Obce 2008-2009. str. 31 
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individuální právní akty, uzavírat veřejnoprávní smlouvy, provádět dozor či kontrolu 

a provádět i výkon rozhodnutí uvnitř tohoto okruhu.30 

 

2.4.1 Samostatná a přenesená působnost obce 

Nejvýznamnější pravomocí pro výkon místní správy je samostatná a přenesená 

působnost obce stanovená zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Do 

samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, 

pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů 

obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon 

státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. 

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu 

s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální 

péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, a to bez přímého nařizování ze strany státu. 

Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, 

potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany 

veřejného pořádku.31 

 

Mimo samostatnou působnost však stát na obec přenesl i plnění některých úkolů na 

úseku veřejné správy, které přísluší jemu a které patří do působnosti tzv. místní správy. 

Právě zrušení posledních orgánů místní správy nejnižší úrovně - okresních úřadů, posílilo 

postavení obcí při výkonu přenesené působnosti, neboť právě na obce a jejich vybrané 

formy, valná část působnosti zrušených okresních úřadů přešla. Za přenesenou působnost 

obcí lze tedy považovat plnění úkolů státu v oblasti veřejné správy, kterou stát nerealizuje 

přímo svými orgány, ale přenesl pravomoc na obce.  

Obec a její orgány v rámci výkonu přenesené působnosti se řídí při vydávání 

nařízení obce zákony a jinými právními předpisy.32 

 

 

 

                                                 
30 PEKOVÁ, J - PILNÝ, J – JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 87-88 
31 BŘEŃ, J.: Obce 2008-2009. str. 31 
32 BŘEŃ, J.: Obce 2008-2009. str. 42 
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2.4.2 Práva a povinnosti obce 

Obec má určitá práva a povinnosti, řídí se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Má 

rozhodovací pravomoci a je jí zákonem svěřeno zabezpečování některých úkolů veřejné 

správy v zájmu jejich občanů i podnikatelských subjektů.  

 je účastníkem správního řízení; 

 je samostatným ekonomickým subjektem, který hospodaří s finančními prostředky; 

 má právo zakládat, zřizovat neziskové organizace, obecní policii nebo obecní podniky; 

 je vydavatelem závazných právních norem, nařízení a obecních vyhlášek; 

 může být nositelem finanční suverenity tím, že hospodaří s veřejnými stát. financemi;  

 má povinnost chránit majetek před poškozením a zničením, je povinna majetek obce 

udržovat, opravovat a zhodnocovat.  

Každá obec se vyznačuje tím, že má své území, občany a samosprávnou funkci, tzv. 

působnost na katastrálním území obce.33 

 

 Území – obec má jedno nebo více katastrálních území a je rozděleno na: 

 Intravilan (vnitřní část obce) , která je určena k bydlení;  

 Extravilan (vnější), tj. pozemky, lesy kolem obce atd.  

 

 Občané – občanem je osoba, která je státním občanem České republiky,  je v obci 

hlášena k trvalému pobytu, na záležitostech obce se po dovršení 18 let podílí buď: 

 přímo – účastí v referendu, na veřejných schůzích, prací v komisích obce;   

 nepřímo – pomocí volených zástupců, občané mají právo volit a být volení do 

zastupitelstva obce.                                                  

Občan má také právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu 

obce za uplynulý kalendářní rok, právo nahlížet do rozpočtu obce a do jejího závěrečného 

účtu za uplynulý kalendářní rok, právo požadovat projednání určité záležitosti buď 

zastupitelstvem obce nebo radou obce.34 

Na území obce se nacházejí i firmy, které také mají možnost zasahovat do dění obce. 

Jedná se o právnické osoby a podnikatele se sídlem nebo provozovnou na území obce. 

Dalšími osobami, které přicházejí do styku s obcí, jsou vlastníci nemovitostí, kteří na území 

dané obce nežijí a nemají trvalý pobyt, ale přechodně zde pobývají.35 

                                                 
33 PEKOVÁ, J - PILNÝ, J – JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 119, 123 a 147 
34 BŘEŃ, J.: Obce 2008-2009. str. 12 
35 PEKOVÁ, J - PILNÝ, J – JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 119 
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2.5 Orgány obce 

Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta a obecní úřad. 

Zastupitelstvo obce si může zřídit jako své orgány výbory, rada obce si může zřídit 

komise jako své iniciativní a poradní orgány.  

 

2.5.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je kolektivní volený orgán obce a zároveň hlavní samosprávný 

orgán volený na dobu 4 let. Počet členů je závislý na počtu obyvatel a na velikosti územního 

obvodu obce. Do zastupitelstva jsou voleni zástupci jednotlivých politických stran nebo 

nezávislí členové.  

 

Tabulka č.2.1 Počet členů zastupitelstva podle počtu obyvatel obce 
Počet obyvatel obce Počet členů zastupitelstva 

do 500 5 až 15 

nad 500 do 3 000 7 až 15 

nad 3 000 do 10 000 11 až 25 

nad 10 000 do 50 000 15 až 35 

nad 50 000 do 150 000 25 až 45 

nad 150 000 35 až 55 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích 

 

Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením v komunálních volbách a funkce 

člena zastupitelstva je funkcí veřejnou. Zastupitelstvo rozhoduje usnesením a může přijímat 

obecně závazné vyhlášky. K platnému usnesení zastupitelstva, v jeho volbě nebo jeho 

rozhodnutí je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. 

Zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva 

jsou veřejná. Obecní úřad musí informovat obyvatelstvo o místě, době a programu, a to 

vyvěšením informace na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním 

zastupitelstva obce. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, kde je uveden 

počet přítomných členů, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek 

hlasování a přijatá usnesení. Pokud se zastupitelstvo obce nesejde po dobu delší než 6 měsíců 

tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra ho rozpustí. 



 
 

15

Členové zastupitelstva mají pravomoc schvalovat program rozvoje obce, územní 

a regulační plán a vyhlašovat jejich závažné části obecně závaznou vyhláškou, schvalovat 

rozpočet a závěrečný účet obce, zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky, 

volit z řad svých členů starostu, místostarostu a další členy rady obce a také je mohou 

odvolávat, určovat počet členů rady obce a počet uvolněných členů zastupitelstva, vydávat 

obecně závazné vyhlášky, zřizovat a rušit obecní policii, rozhodovat o vyhlášení místního 

referenda. Jejich rozhodnutí se dále týká běžného chodu obce, jako jsou opravy cest, 

chodníků, veřejného osvětlení, otevření mateřské školky či lékařské praxe, rozhodnutí týkající 

se dopravy v obci či výstavby sportovního areálu, součástí je také podpora a spolupráce 

týkající se kulturního života. Taktéž mají právo rozhodovat při nakládání s majetkem obce.  

 

2.5.2  Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce ve věcech samostatné působnosti. Radu obce 

tvoří starosta, místostarostové a další členové rady. Počet radních je vždy lichý (min. je 

5 a max. 11 osob), přičemž nesmí přesáhnout 1/3 počtu členů zastupitelstva. Rada obce 

je odpovědná zastupitelstvu a vykonává především to, co je jí zastupitelstvem uloženo. 

Připravuje návrhy k projednání zastupitelstvu. Zasedání obecní rady nejsou veřejná a schází 

se dle potřeby. Ze svých schůzí musí pořizovat zápis. Rada se může usnášet, pokud je 

přítomna nadpoloviční většina všech členů. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo 

obce má méně než 15 členů. Členy rady obce volí zastupitelstvo obce ze svých řad. 

 

Pravomoc rady:    

 vydávat nařízení obce;  

 zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu; 

 projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty od zastupitelstva nebo od komisí;               

 stanoví rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizuje a ruší odbory a oddělení;           

 jmenuje a odvolává vedoucí odborů obecního úřadu na návrh tajemníka;          

 zřizuje a ruší podle potřeby komise rady obce; 

 schvaluje organizační řád obecního úřadu aj.36 

                                                 
36 http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00128&cd=76&typ=r  
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2.5.3  Starosta obce, obecní úřad a tajemník  

 Starosta zastupuje obec navenek. Podepisuje právní předpisy obce, tzn. obecně 

závazné vyhlášky i nařízení obce, usnesení zastupitelstva a rady obce. Starostu volí 

zastupitelstvo z řad svých členů a jemu se také ze své činnosti odpovídá. Jmenuje a odvolává 

se souhlasem krajského úřadu tajemníka obecního úřadu a stanoví jeho plat. Starosta 

odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce. Plní úkoly zaměstnavatele tzn., 

že uzavírá a ukončuje pracovní poměry. Svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady obce. 

Zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu. Má 

práva užívat při významných příležitostech a obřadech závěsného odznaku se státním znakem 

České republiky. V době jeho nepřítomnosti je zastupován místostarostou. V případě, že není 

ustanoven tajemník obce, je starosta nadřízen všem pracovníkům obecního úřadu a plní 

funkci statutárního orgánu. Dále připravuje a svolává schůze obecní rady. 

 

Obecní úřad tvoří starosta, který stojí v čele, místostarosta, tajemník obecního úřadu 

(pokud jeho funkce byla zřízena) a ostatní zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do obecního úřadu.  

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly uložené zastupitelstvem či radou obce 

a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti pak vykonává 

státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva, rady nebo zvláštních 

orgánů obce. Obecní úřad zřizuje úřední desku, která musí být umístěna na veřejně 

přístupném místě. 

V obcích s pověřeným obecním úřadem nebo v obcích s rozšířenou působností se 

zřizuje funkce tajemníka, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce mohou zřídit funkci 

tajemníka obecního úřadu též, a to dle svého uvážení. 

 

 Tajemník zajišťuje výkon přenesené působnosti, kromě toho, co je svěřeno radě obce 

nebo zvláštním orgánům. Tajemník obecního úřadu je odpovědný starostovi za plnění úkolů 

obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Plní úkoly uložené zastupitelstvem, 

radou nebo starostou obce.  Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva a schůzí rady 

obce, má poradní hlas. 

Plní úkoly zaměstnavatele, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce 

zařazenými v obecním úřadu, řídí a kontroluje činnost těchto zaměstnanců, stanoví jim platy 

s výjimkou platů vedoucích odborů obecního úřadu, řídí a kontroluje organizační složky obce, 

vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád obecního úřadu. 
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Funkce tajemníka obce se zřizuje v obcích, v nichž působí pověřený obecní úřad, nebo 

v obcích s rozšířenou působností. Tajemník obce nesmí vykonávat žádné funkce v politických 

stranách a politických hnutích. Je jmenován či odvoláván starostou obce, vydává vnitřní 

směrnice, pokud je nevydá rada obce.37 

 

2.5.4 Orgány zastupitelstva a rady obce 

 Dalšími neméně důležitými orgány obce jsou výbory, které zřizuje zastupitelstvo obce. 

Jsou iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva. Komise působí jako iniciativní 

a poradní orgánem rady obce.  

 

Výbory  

Výbory mohou být zřízeny zastupitelstvem jako iniciativní a kontrolní orgány. 

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, 

místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 

obecním úřadu. Svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu. Zastupitelstvo obce musí 

zřídit vždy výbory finanční a kontrolní. Pokud je v obci 10% menšina, která se hlásí k jiné 

národnosti než české (na základě posledního sčítání lidu), musí být zřízen výbor pro 

národnostní menšinu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Za výkon své činnosti 

jsou výbory odpovědny zastupitelstvu obce.38 

 

Komise 

Zřizuje je rada obce. Jsou to iniciativní a poradní orgány. Stanoviska a náměty 

předkládají radě. Komise může být výkonným orgánem, pokud jí byl svěřen výkon přenesené 

působnosti, a při tomto výkonu přenesené působnosti je odpovědná řediteli krajského úřadu. 

Pokud nevykonává přenesenou působnost, je odpovědná radě. Je rovněž odpovědna starostovi 

ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku. Komise se usnáší většinou hlasů 

všech svých členů.39 

                                                 
37 http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00128&cd=76&typ=r   
38 http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?sn=y&hledany=v%FDbory+obce&zdroj=sb03002&cd=76&typ=r  
39 BŘEŃ, J.: Obce 2008-2009. str. 66 - 67 
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2.6 Rozpočtové hospodaření 

V tržní ekonomice má ovlivňování ekonomických procesů rozpočtovou politikou 

své ekonomické meze, které jsou dány rozumnou hranicí rozsahu centralizovaného 

způsobu přerozdělování národního důchodu. Rozpočty územních samosprávných celků 

tvoří rozpočty obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí a současně ještě do tohoto systému 

zahrnujeme i statutární města, hlavní město Prahu, městské části a obvody. O těchto 

rozpočtech můžeme jednak hovořit jako o rozpočtech územních samosprávných celků, 

nebo jako o rozpočtech místních popřípadě municipálních.  

Rozpočet může být charakterizován z pohledu státoprávního nebo hospodářského. 

Z hospodářského hlediska jde o číselný hospodářský plán pro určité, časově omezené 

období, jehož hlavní náplní jsou příjmy i výdaje spojené s tímto obdobím. Zpravidla bývá 

rozpočet sestavován na jedno kalendářní období, to je 1 rok.40 

Pro finanční hospodaření státu a územních rozpočtů byla přijata rozpočtová 

pravidla republiková, tj. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a pro územní 

rozpočty zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dalším 

důležitým zákonem, který také úzce souvisí se sestavováním, schvalováním a s principem 

rozpočtového hospodaření je zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupováním v právních vztazích a dále právní předpisy, které upravují rozpočtové 

právo.41 

 

2.6.1 Funkce veřejného rozpočtu 

Veřejný rozpočet na všech úrovních státu i územní samosprávy plní tyto důležité 

funkce: 

 Alokační – je nejstarší, tradiční funkcí a má za úkol zabezpečit a financovat pro 

občany veřejné statky; 

 Redistribuční – cílem je nenávratné přerozdělování důchodů a bohatství tak, aby 

byly zmírněny důchodové a sociální nerovnosti mezi občany ve společnosti;  

 Stabilizační – jde o aktivní zasahování státu do fungování hospodářského 

mechanismu s cílem stabilizovat ekonomiku, působit na růst zaměstnanosti, výroby 

atd.42 

                                                 
40 PAŘÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy. str. 11, 55 
41 PAŘÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy. str. 24, 38 až 40 
42 PEKOVÁ, J - PILNÝ, J – JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 220-221 
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Každý veřejný rozpočet může být chápán jako: 

 Veřejný peněžní fond, který je tvořen, rozdělován a používán na základě principů 

 Nenávratnosti; 

 Neekvivalence; 

 Nedobrovolnosti. 

 Bilancí příjmů a výdajů (účetní hledisko) – kdy se sleduje vztah mezi příjmy 

a výdaji. Pokud je rozpočet:  

 P = V, pak hovoříme o vyrovnaném rozpočtu; 

 P < V, jde o rozpočet deficitní neboli schodkový; 

 P > V, pak se jedná o rozpočet přebytkový. 

 Finanční plán na rozpočtové období, zpravidla na jeden kalendářní rok; 

 Nástroj veřejné politiky na státní, regionální či obecní úrovni a slouží 

k uspokojování veřejných potřeb a služeb.43 

 

2.6.2 Rozpočtový proces a jeho etapy 

Jedná se o činnost orgánů finanční soustavy a dalších státních orgánů, které se 

podílejí na tvorbě, plnění a kontrole rozpočtu. Je každoročně sestavován a schvalován, 

průběh rozpočtového procesu je stanoven zákonem a probíhá v těchto etapách: 

 Sestavení návrhu rozpočtu ½ roku předem; 

 Projednávání a schvalování rozpočtu v zákonodárném sboru; 

 Poslaneckou sněmovnou - v případě stát. rozpočtu; 

 Zastupitelstvem - v případě rozpočtů obcí a krajů; 

 Problematika změn – změny se do rozpočtu dostávají rozpočtovým opatřením; 

 Vlastní realizace rozpočtu – samostatné plnění; 

 Kontrola plnění rozpočtu; 

 Během rozpočtového období (průběžná) – na účtech u peněžních ústavů; 

 Postrozpočtová (následná) kontrola – po skončení rozpočtového období, kdy 

je sestaven závěrečný účet (audit). 

Všechny etapy od sestavení až po kontrolu v praxi trvají téměř 2 roky a musí 

splňovat zásady efektivnosti a hospodárnosti, reálnosti a pravdivosti, úplnosti 

a jednotnosti, dlouhodobé vyrovnanosti, účelovosti atd.44  

                                                 
43 PEKOVÁ, J - PILNÝ, J – JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 212 
44 PEKOVÁ, J - PILNÝ, J – JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 247 až 252 
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2.6.3 Rozpočtová skladba 

Příjmy a výdaje se plánují a bilancují v rámci zajištění lokálního nebo regionálního 

veřejného sektoru pro obyvatelstvo, včetně přenesené působnosti, v příslušném 

rozpočtovém období. Obecní rozpočet se člení podle určitých hledisek. Třídění příjmů 

a výdajů v podobě závazného, jednotného, systematického, přehledného systému pro 

všechny subjekty, kterých se tyto příjmy a výdaje týkají, je označováno jako rozpočtová 

skladba neboli klasifikace 

 

Rozpočtová skladba je závazné třídění příjmů a výdajů v rozpočtové soustavě 

a musí být jasná, přehledná, jednoduchá a má umožnit srovnatelnost časových řad. Pro 

všechny veřejné rozpočty platí jednotná skladba. Je tomu tak proto, aby bylo možné 

přehledně zjistit potřebné informace v jednotlivých etapách rozpočtového procesu, aby se 

zajistila jednotnost a přehlednost všech veřejných rozpočtů. Závazná rozpočtová skladba 

umožňuje porovnávat jednotlivé rozpočty, a to v čase i v prostoru (mezi obcemi, případně 

mezi regiony, a to i v delším časovém období).  

Rozpočtová skladba upravuje způsob třídění údajů všech peněžních operací 

rozpočtů a fondů obcí i krajů, dobrovolných svazků obcí, organizačních složek, 

příspěvkových organizací, stejně jako státního rozpočtu, státních účelových fondů, 

státních finančních aktiv.  

Peněžními operacemi tříděnými rozpočtovou skladbou se rozumí příjem peněžních 

prostředků na bankovní účty (tzv. inkasa) a výdaj peněžních prostředků z bankovních účtů 

(tzn. platby) zřízených u peněžních ústavů, mimo peněžní operace fondu kulturních 

a sociálních potřeb, peněžní operace účtů hospodářské činnosti a peněžní operace účtů 

cizích prostředků. Zvlášť se tedy nesleduje příjem a vydání peněz z pokladny. Sledují se 

pouze převody mezi pokladnou a vlastním bankovním účtem. Peněžní operace mají tudíž 

vztah k pokladnímu plnění rozpočtu.45  

Všechny rozpočty mají řadu společných rysů, zejména pokud jde o proces jejich 

navrhování či schvalování, rovněž tak kontrola či sankce uplatňované při porušení 

stanovených pravidel jsou obdobné. Tyto společné rysy jsou označovány jako rozpočtové 

zásady. Rozpočtová skladba uplatňuje pro finanční operace veřejných rozpočtů čtyři 

základní hlediska a to:  

                                                 
45 PEKOVÁ, J - PILNÝ, J – JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 241-247 
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Odpovědnostní hledisko vztahuje se především ke státnímu rozpočtu a pro 

územní samosprávné celky není povinné, nemusí kapitoly používat, ale mohou si je 

libovolně zvolit. 

 

Odvětvové hledisko se používá na třídění do 6 skupin podle toho, do jakých 

odvětvových oblastí a na jaký účel jsou finanční prostředky vydávány. 

 

Konsolidační hledisko je spojeno s konsolidací rozpočtů, kde se nemění jejich 

výsledná bilance a je tímto vyloučena duplicita zaúčtování prostředků, která vzniká 

v důsledku převodů mezi rozpočty různých úrovní, mezi rozpočtem, fondy a účty, mezi 

zřizovatelem a organizační složkou. Jejich objem, vzniklý vícenásobnými operacemi při 

evidenci hospodaření, je snížen o stejnou částku jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 

 

Druhové hledisko rozpočtové skladby je základem třídění v celé rozpočtové 

soustavě. Třídí všechny finanční operace do tří základních okruhů, tzn. příjmy, výdaje 

a financování. Při druhovém třídění se používají tyto třídy: 

Příjmy  Třída 1. Daňové příjmy; 

Třída 2. Nedaňové příjmy; 

Třída 3. Kapitálové příjmy; 

Třída 4. Přijaté transfery (dotace); 

Výdaje Třída 5. Běžné výdaje; 

Třída 6. Kapitálové výdaje; 

Třída 7 se nepoužívá;  

Financování Třída 8. Financování.  

 

 Třída 8. Financování má v rozpočtové skladbě zvláštní postavení. Jedná se 

o výpočtové ukazatele, které jsou potřebné pro účetní výkaz o plnění příjmů a výdajů. Pro 

zjištění, jaké je financování obce existuje rovnice: Příjmy – Výdaje = Přebytek nebo 

Deficit = Financování 46 

  Hospodaření města Havířova, příjmy, výdaje a financování budou podrobněji 

rozebírány v kapitole čtvrté, kde bude rovněž popsán vývoj hospodaření města ve 

sledovaném období jednotlivých let 2006-2010. 

                                                 
46 PEKOVÁ, J - PILNÝ, J – JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 244-245 
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2.6.4 Místní rozpočet  

Z hlediska jednotlivých stupňů vlády patří municipální rozpočty k veřejným 

rozpočtům nejnižší úrovně. Tyto rozpočty jsou veřejné, protože obce a kraje jsou 

veřejnoprávními korporacemi a současně tyto rozpočty jsou schvalovány na zasedáních 

zastupitelstev, která jsou veřejná. K rozpočtovému hospodaření obcí a krajů patří 

skutečnost, že obec a kraj má vlastní majetek, má právo mít vlastní peníze, které 

shromažďuje v rozpočtu obce a kraje a také v účelovém peněžním fondu. Rozpočet obce 

a kraje jako hlavní finanční nástroj hospodaření obce musí vyjadřovat všechny finanční 

vztahy, které má obec a kraj ke svému ekonomickému okolí. Tyto vztahy má obec ke 

státnímu rozpočtu, k rozpočtům státních fondů, a současně i k jiným subjektům včetně 

občanů.47 

 

Příjmy rozpočtu obce tvoří příjmy z vlastního majetku a majetkových práv; příjmy 

z výsledků vlastní činnosti; příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou 

příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila; příjmy z vlastní správní činnosti včetně 

příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze 

správních poplatků z této činnosti; příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených 

v pravomoci obce; výnosy z místních poplatků; výnosy daní nebo podíly na nich; dotace ze 

státního rozpočtu a ze státních fondů; dotace z rozpočtu kraje; prostředky získané správní 

činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi ukládaných pokut a jiných peněžních 

odvodů a sankcí, jestliže jsou příjmem obce; přijaté peněžité dary a příspěvky; jiné příjmy, 

které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce. 

 

Výdaje rozpočtu obce jsou závazky vyplývající pro obec, které jí ukládá zákon; 

výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí 

o vlastní majetek a jeho rozvoj; výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec 

pověřena zákonem; závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím 

hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila; závazky 

přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na 

společnou činnost; úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů; výdaje na emise vlastních 

dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich vlastníkům; výdaje na podporu 

subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání 

                                                 
47 PAŘÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy. str. 55-56 
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prospěšného pro obec; jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů 

a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely. 

Vedle výdajů hradí obec ze svého rozpočtu i splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných 

výpomocí a splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům.48 

 

2.6.5 Hospodaření s majetkem obce 

  Je upraveno v zákoně o obcích, podle kterého k povinnostem při hospodaření obce 

patří zejména schválení rozpočtu do 1. ledna rozpočtového roku nebo schválení pravidel 

rozpočtového provizoria, hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem, účelné 

a hospodárné využívání majetku v souladu se zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem 

vymezené působnosti, péče o zachování a rozvoj majetku, ochrana majetku a včasné 

uplatňování práva na náhradu škody a práva na vydání bezdůvodného obohacení, vedení 

evidence majetku, sledování, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečení, 

aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv, zveřejnění záměru 

převést nebo pronajmout nebo poskytnout majetek jako výpůjčku, aby se k němu mohli 

zájemci vyjádřit a předložit své nabídky, respektování zákazu ručit za závazky fyzických 

a právnických osob s výjimkami stanovenými zákonem o obcích aj.49 

Územní samosprávné celky mají povinnost dát si přezkoumat hospodaření za 

uplynulý kalendářní rok, která je jim uložena v ustanoveních právních předpisů. Zvláštní 

právní předpis upravuje předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumávání hospodaření. 

Mezi nástroje kontroly hospodaření obcí patří audit, finanční kontrola a finanční 

analýza.50 

                                                 
48 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
49 http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00128&cd=76&typ=r   
50 zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí 
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3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

 

Právní úprava považuje statutární města za města se způsobem zvláštního 

významu, a jako taková je v zákoně výslovně vyjmenovává.51 Postavení statutárního 

města proto nelze získat jinak než zákonem, přičemž ani zákon o obcích, ani jakýkoliv 

jiný zákon nestanoví žádná výslovná kriteria, podle nichž by byly posuzovány 

předpoklady pro získání takového postavení. Území statutárních měst se může členit na 

městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Zvláštnost postavení 

statutárních měst spočívá zejména v tom, že tato města na rozdíl od měst ostatních, mohou 

z rozhodnutí zastupitelstva města své území členit na městské obvody nebo městské části 

se svěřenou působností, realizovanou vlastními orgány. Městské obvody a městské části 

tak mají do jisté míry obdobné postavení obcí jako takových, s tím rozdílem, že samy 

o sobě nejsou právnickými osobami, jsou součástmi vždy daného města, označovanými 

jako organizační jednotky, a disponují jen působností odvozenou od působnosti města 

jako celku. Městské obvody a městské části jednají za statutární město v záležitostech, 

které jim byly svěřeny zákonem a v mezích zákona statutem, nemohou však vydávat 

obecně závazné vyhlášky a nařízení. Nicméně rozhodnutí o územním členění statutárního 

města a následné ustavení příslušných orgánů na úrovni daných organizačních jednotek 

statutárního města fakticky vede ke dvouúrovňové organizaci městské správy.52 

 

3.1 Charakteristika města  

Statutární město Havířov je součástí Moravskoslezského kraje, náleží do okresu 

Karviná a leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v podhůří Beskyd, asi 

v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí 

s obcí Orlovou, Karvinou a Petřvaldem, na západě s Václavovicemi a Šenovem. Povrch 

území města je mírně členitý, rozbrázděn několika údolími podél říček a potoků. Jižní částí 

protéká řeka Lučina. Město Havířov je nejmladším městem v České republice a zároveň 

nelidnatějším městem na Karvinsku. Základy města byly položeny v roce 1955 na rozhraní tří 

okresů, a to obce Šenov, Dolní Datyně a Šumbark. Mělo sloužit hlavně k ubytovávání horníků 

a jejich rodin, kteří pracovali v dolech a v továrnách, které souvisely s těžebním průmyslem.  

                                                 
51 § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Statutárními městy jsou Karlovy Vary, Kladno, Plzeň, České 

Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov,  
Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav. 

52 BŘEŃ, J.: Obce 2008-2009. str. 10 
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3.1.1 Historie města 

Poválečná obnova těžby uhlí v revíru závisela v prvé řadě na získání a stabilizaci 

značného počtu pracovníků a rozhodujícím faktorem pro nábor nových pracovních sil byla 

možnost přidělení bytu. Proto byla zahájena v roce 1947 výstavba sídlišť. Charakter 

"socialistického města" a rychlost jeho výstavby vymezily i jeho zcela výjimečné postavení 

mezi městy České republiky. Území, na němž mělo vzniknout nové město leželo na rozhraní 

tří okresů. Obce Šenov, Dolní Datyně a Šumbark náležely v roce 1949 do okresu ostravského, 

Dolní Bludovice a Životice patřily k okresu Český Těšín a Dolní i Horní Suchá k okresu 

Karviná.   

Hlavním důvodem vzniku města byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí 

v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po 2. světové válce. Administrativním sloučením 

samostatných obcí Šumbark, Šenov a Dolní Bludovice se Havířov stal městem na základě 

příslušného usnesení vlády ČSR z roku 1955 a dne 4.12.1955 mu byla udělena městská práva.  

Tehdejší městský národní výbor v roce 1968 schválil současnou podobu znaku, jehož autorem 

je Jiří Louda. Všechny symboly ve znaku mají svůj význam.53  

Svého největšího plošného rozměru dosáhl Havířov v polovině 70. let po připojení 

obcí Dolní Datyně a Horní Suchá. Z pohledu sídelní problematiky se politické události v roce 

1989 odrazily mino jiné také v tom, že se obec Horní Suchá v roce 1990 opět osamostatnila. 

V rámci Ostravské sídelní aglomerace si Havířov udržuje pověst města s nejkvalitnějším 

bydlením a ve srovnání s jinými městy regionu s čistým prostředím a velmi dobrým 

rekreačním zázemím. Po celou dobu existence města je jeho jméno spojeno s přívlastkem 

město zeleně a také město květů. Havířov se stal vítězem soutěže „Město stromů“, kterou 

uspořádala Nadace Partnerství. Havířov byl od počátku stavěn jako nové sídlo "na zelené 

louce". Byl výrazně poznamenán dobou, vznikal od začátku podle směrného územního plánu 

a dodržoval zásady urbanismu.54 

  

3.1.2 Současnost města 

Po stránce správní je město rozděleno na 8 městských částí: Město, Šumbark, 

Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně, Podlesí, Životice. Rozprostírá se 

na ploše 3208 ha v nadmořské výšce 260 m. Vznik města Havířova souvisí s výstavbou 

hornických sídlišť na katastrech obcí Šumbark, Dolní Bludovice, Prostřední Suchá a část 

Šenova. Správní území města Havířov je tvořeno šesti katastrálními územími, a to na 
                                                 
53 Popis znaku města je součástí přílohy č. 1 
54 http://mojemesto.sedmicka.cz/havirov-555088.html  
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katastrální území: Havířov–město, Šumbark, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá 

a Dolní Datyně. Od roku 1990 je statutárním městem. V obci Havířov je k trvalému pobytu na 

počátku roku 2011 přihlášeno 82 042 obyvatel.55  

 
 Graf č. 3.1 Aktuální stav počtu obyvatel města Havířova 

Struktura obyvatelstva ke dni 18.3.2011 (v tis.)
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  Zdroj: vlastní zpracování dle informací z Ministerstva vnitra ČR 
  

Postavení a působnost Magistrátu města Havířova je stanovena zejména zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními 

předpisy, které se k jeho činnosti a působnosti vztahují.  

Magistrát města Havířova vykonává samostatnou působnost a přenesenou 

působnost v základním rozsahu pro územní obvod statutárního města Havířova a dále 

přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pověřeného 

obecního úřadu v územním obvodu statutárního města Havířova a obcí Horní Suchá, Horní 

Bludovice, Albrechtice a Těrlicko.56 

 

                                                 
55 http://aplikace.mvcr.cz/adresa/t/havir/index.html   
56 http://www.havirov-city.cz/historie-a-soucasnost/historie-a-soucasnost-2.html   
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3.1.3 Příspěvkové organizace zřízené městem 

 V roce 2010 bylo město Havířov zřizovatelem 43 příspěvkových organizací. Z tohoto 

počtu bylo 20 MŠ a 17 ZŠ. Každá příspěvková organizace má hlavní činnost, ta je stanovena 

ve zřizovací listině a za tímto účelem byla zřízena. Některé příspěvkové organizace mají 

ve zřizovací listině mimo hlavní činnosti určenou i tzv. vedlejší (ekonomickou) činnost 

to znamená, že tato činnost by měla vykazovat výnosy větší anebo stejné jako náklady. Proto 

není vedlejší činnost „dotována“ příspěvkem na provoz. Z těchto městem zřízených 

příspěvkových organizací má vedlejší činnost 6 MŠ, 14 ZŠ, MKS a SSRZ. 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (SSRZ) je příspěvková 

organizace je od roku 2007 příjemcem příspěvku na provoz nejenom z rozpočtu města, ale i 

ze SR, konkrétně Ministerstva práce a sociálních věcí.  

 

Městské kulturní středisko Havířov (MKS) - Zajišťuje veškeré oblasti zájmově-

umělecké činnosti, kulturně-výchovnou činnost a oblast mimoškolní výchovy a vzdělávání 

občanů všech sociálních vrstev, věkových skupin s místní, regionální, či celostátní 

působností. MKS Havířov má tyto kulturní zařízení: Kulturní dům Petra Bezruče, Kino 

Centrum, Kino Radost, Kulturní dům Leoše Janáčka, Společenský dům Reneta, Letní kino.  

 

Městská knihovna Havířov (MK) má ve zřizovací listině jen hlavní činnosti. Na tuto 

činnost je z rozpočtu města dotována příspěvkem na provoz. Protože zajišťuje i funkci 

regionální knihovny, je dotována i z rozpočtu kraje. Na kulturní aktivity MK získala také 

dotace z Ministerstva kultury.  

 

Sociální služby města Havířova (SSmH) byly zřízeny jako příspěvková organizace 

v roce 1994. Předmětem činnosti nově vzniklé organizace byla péče, kterou do té doby 

zajišťoval sociální odbor ÚMH. Organizace začala pro občany města zajišťovat další potřebné 

sociální služby a provozovat i nestátní zdravotnické zařízení. Mají ve své náplni pouze hlavní 

činnost stejně jako příspěvková organizace SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb. Tato organizace poskytuje sociální služby osobám nejen s mentálním, ale 

i kombinovaným postižením. Rada města Havířova v roce 2008 doporučila zastupitelstvu 

zřídit příspěvkovou organizaci Domov seniorů Havířov k 1.5.2008 a zastupitelstvo města 

Havířova svým usnesením tuto příspěvkovou organizaci zřídilo. V roce 2009 zanikl Domov 

Havířov na ul. Lidická, Havířov - Šumbark a od 1. ledna 2010 došlo k jeho sloučení 
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s Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace. Domov seniorů Havířov, p.o. je nyní 

složen ze dvou středisek, a to ze stávajícího střediska Helios a nově vzniklého střediska Luna. 

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov je příspěvková organizace a byla zřízena 

k 1.1.2007. Vznikla sloučením 2 dětských zařízení - Domu dětí a mládeže a Spektra – Stanice 

mladých techniků, jejichž činnost v minulosti ovlivnila nejméně 2 generace dětí z Havířova 

a okolí. Mimo jiné činnosti, zajišťuje ozdravné a rekondiční pobyty pro děti a mládež.57  

 

Dále město zřizuje tyto právnické osoby: Městská realitní agentura, s.r.o., Zámek 

Havířov, s.r.o., Havířovská teplárenská společnost, a.s, Technické služby Havířov, a.s.58  

 

3.2 Volené orgány 

Nejvyšším kolektivním orgánem a představitelem samosprávného společenství občanů 

města Havířov je Zastupitelstvo města Havířova (ZMH). Pro volební období 2010-2014 má 

město Havířov 43 členů ZMH, kteří jsou voleni na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Počet členů je vždy stanoven podle počtu obyvatel obce k 1. lednu roku, kdy se konají volby 

do zastupitelstva. Členové ZMH zasedají nejméně jedenkrát za tři měsíce. Všechna jednání 

jsou veřejná. Členové jsou povinni se zúčastnit každého zasedání ZMH, jsou také povinni 

oznámit svou neúčast pracovníkům oddělení kanceláře primátora Magistrátu města Havířova 

s uvedením důvodu neúčasti. 

Zasedání ZMH svolává primátor města nejpozději do 7 dnů přede dnem zasedání 

a určí dobu a místo konání. Informace o jeho konání včetně návrhu programu musí být 

zveřejněna na úřední desce magistrátu. Primátor rovněž svolává zasedání ZMH v případě, že 

ho požádá alespoň jedna třetina členů nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva zahajuje 

a řídí primátor města, případně jeho náměstek. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho 

členů. Usnesením ZMH rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti dle zákona 

o obcích. Hlasuje o jednotlivých bodech schváleného programu zasedání samostatně po 

ukončení rozpravy k danému bodu programu. Požádá-li na zasedání o slovo člen vlády nebo 

jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, předseda osadního 

výboru, je-li takový výbor zřízen, musí mu být uděleno slovo.  

                                                 
57 http://www.havirov-city.cz/instituce-urady-a-organizace/2.html  
58 http://www.havirov-city.cz/instituce-urady-a-organizace/mestske-spolecnosti.html  
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Ze zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje přehled přijatých usnesení, 

který podepisuje předsedající a náměstek primátora. Přehled přijatých usnesení se rovněž 

zveřejňuje vyvěšením na úřední desce magistrátu a na internetových stránkách města. 

 

Zastupitelstvo města Havířova zřizuje vždy kontrolní a finanční výbor, v částech 

města může zřídit osadní výbory a žije-li ve městě, alespoň 10 % občanů hlásících se 

k národnosti jiné než české, zřizuje ZMH také výbor pro národnostní menšiny, kdy příslušníci 

národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru. 

O průběhu zasedání ZMH se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá oddělení 

kanceláře primátora, které také vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje 

zprávy o jejich plnění.59 

 
Tabulka č. 3.1 Počet členů ZMH a RMH podle politických stran a hnutí ve volebním 
období 2010 - 2014 

Zdroj: Vlastní zpracování dle www.havirov-city.cz, [dne 27. února 2011] 

 

Rada města Havířova (RMH) je výkonným orgánem města v oblasti samostatné 

působnosti a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu města. Primátor a dalších 10 členů tvoří 

radu města. Rada se schází na svých schůzích podle potřeby a schůze jsou neveřejné. 

K projednání mimořádné záležitosti, která nesnese odkladu,  může být rada svolána  i mimo 

schválený harmonogram. Schůze RMH řídí primátor města, v jeho nepřítomnosti jeden 

z náměstků primátora a v případě jejich nepřítomnosti jiný člen, kterého tím RMH pověří. 

Hlasování se provádí veřejně a o přijetí usnesení rozhoduje rada města nadpoloviční 

většinou všech svých členů. Ze schůze RMH se pořizuje do 7 dnů zápis, který je k dispozici 

k nahlédnutí členům ZMH v kanceláři zapisovatelky. Nedílnou součástí zápisu je 

                                                 
59 usnesení č. 92/3ZM/2011 ze dne 24.1.2011, Jednací řád zastupitelstva města Havířova 

Politické strany Počet členů ZMH Počet členů RMH 

ČSSD 15 6 

KSČM 12 4 

ODS 5 - 

Hnutí pro Havířov 4 1 

Věci veřejné 3 - 

Nezávislí 2 - 

TOP 09 2 - 
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vlastnoručně podepsaná listina  všech přítomných, včetně uvedení doby jejich příchodu 

a odchodu.60 

Komise jsou zřizovány usnesením Rady města Havířova a ustaveny podle zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích. Komise je iniciativním a poradním orgánem a svá stanoviska či 

náměty předkládá radě města, případně Magistrátu města Havířova. 

Ze své činnosti je odpovědna radě města a zprávu o své činnosti předkládá radě města 

dvakrát ročně. V oblasti své působnosti se komise vyjadřuje k podkladům a materiálům, které 

jsou  příslušnými odbory MMH předkládány radě města a ZMH k rozhodnutí. 

Komise zasedá dle potřeby, zpravidla jednou za měsíc, nejméně však jedenkrát za dva 

měsíce a svolává ji písemně tajemník komise. Jednání řídí předseda komise, v případě jeho 

nepřítomnosti místopředseda. Jednání je neveřejné, komise je schopna se usnášet, jestliže je 

přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů a usnáší se většinou hlasů všech svých 

členů. V zájmu úspěšného plnění společných úkolů jednotlivé komise rady města vzájemně 

spolupracují, koordinují svou činnost a mohou jednat společně a podávat radě města společná 

stanoviska a návrhy.61 

 Komise bytová; 

 Komise energetická;  

 Komise kulturní a letopisecká;  

 Komise pro bezpečnost silničního provozu;   

 Komise pro občanské záležitosti;  

 Komise pro plánování sociálních služeb;  

 Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy;  

 Komise protidrogové a prevence kriminality;  

 Komise rozvojová;  

 Komise sociální;  

 Komise sportovní;  

 Komise školská;  

 Komise zdravotní;  

 Komise životního prostředí;  

 Občanská komise Havířov – Šumbark, Životice, Bludovice, Dolní Datyně, Dolní  

Suchá, Prostřední Suchá.62 

                                                 
60 Jednací řád Rady města Havířova s účinností od 11.6. 2009 
61  usnesení čís. 138/4RM/2010 ze dne 15.12.2010, Jednací řád komisí rady města Havířova  
62 http://www.havirov-city.cz/komise-rady/_cz.html  
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3.3 Členění Magistrátu města Havířov   

Magistrát města Havířova (MMH) tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník 

magistrátu a zaměstnanci města, kteří jsou zařazeni do magistrátu. Magistrát města 

Havířova je členěn na 13 odborů a 4 samostatná oddělení. Organizační strukturu MMH 

upravuje organizační řád. Tajemník je oprávněn rozhodnout v odůvodněných případech 

o zpřístupnění některých odborů a oddělení veřejnosti i mimo stanovené úřední hodiny. 

Organizační řád také upravuje odpovědnost jednotlivých funkcí, včetně jejich podílu na 

řízení, zásady činnosti uvnitř Magistrátu města Havířova a rozdělení úkolů mezi jednotlivé 

odbory a oddělení. Výčet jednotlivých odborů a podrobnější popis jejich činnosti je dále 

rozepsána v příloze.63  

V oblasti samostatné působnosti MMH plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo 

nebo rada města a pomáhá výborům a  komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené 

působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu 

města.64 

 

3.4 Hospodaření Statutárního města Havířov 

Obec jako společenství osob a majetku na určitém konkrétním území má oprávnění 

vykonávat na daném území obecní samosprávu, a také oprávnění nakládat s vlastním 

majetkem a to včetně finančních zdrojů. Samostatné nakládání s majetkem obce 

představuje ekonomický základ obecní samosprávy. Vlastní ekonomický základ 

samosprávy obcí představuje jednu z nejdůležitějších otázek obecní samosprávy, neboť 

bez příslušného řešení by obec nebyla schopna plnit vlastní samosprávnou funkci. 

Aby mohla obec ekonomicky existovat, je nutno vedle stávajícího majetku 

a stanovení rozpočtových pravidel hospodaření obci zaručit i příjmy do obecního 

rozpočtu. Naplnění příjmové složky obecního rozpočtu pak zákonodárce zajistil možností 

příjmů obce mimo jiné i z místních poplatků, jejichž vyměřování a vybírání obcím 

umožnil zvláštním zákonem.65 

Postavení právnické osoby zde má statutární město jako celek a nikoliv tedy jeho 

jednotlivé městské obvody nebo městské části. Proto je nutno ekonomický základ 

samosprávy obcí i v případě územně členěných statutárních měst vztahovat ke 

                                                 
63 viz příloha č. 3  
64 http://www.havirov-city.cz/magistrat/cleneni-magistratu-na-odbory.html  
65 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
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statutárnímu městu jako takovému. Městské obvody nebo městské části potom disponují 

s majetkem města jen v rozsahu, který jim vymezuje příslušná obecně závazná vyhláška 

zastupitelstva statutárního města, kterou město upravuje své vnitřní poměry ve věcech 

správy ("statut"). 

Zákon o obcích výslovně ukládá obci povinnost využívat účelně a hospodárně 

vlastní majetek, a to v souladu s jejími zájmy vyplývající ze zákonem vymezené 

působnosti. Zákon dále klade důraz na stanovenou povinnost obce pečovat o zachování 

a rozvoj svého majetku. Obec je rovněž povinna zajistit řádné využití vlastního majetku 

tak, aby tento neležel ladem a byl efektivně a účelně využit.  

Obec je ze zákona povinna vést evidenci vlastního majetku, kdy při vedení této 

evidence vychází striktně ze zákona o účetnictví. Vedle povinnosti obce s majetkem 

hospodařit, účelně a hospodárně zákon dále stanoví povinnosti chránit obecní majetek 

před zničením, poškozením, odcizením či zneužitím, jakož i povinnosti pečovat o jeho 

zachování či rozvoj. Zákonem je výslovně uložená povinnost obci chránit majetek obce 

před neoprávněnými zásahy a zejména pak včas uplatňovat právo na náhradu škody 

a vydání bezdůvodného obohacení.66  

Majetek statutárního města Havířova tvoří majetek nabytý dle zákona č. 172/1991 Sb., 

o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů,  

podle části XIV zákona ČNR č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1993, ve znění 

pozdějších předpisů, majetek získaný dle privatizačních projektů a rozhodnutím orgánů 

města. Majetek města tvoří také věci nalezené a opuštěné. 

S majetkem města hospodaří Magistrát města Havířova prostřednictvím svých odborů 

nebo samostatných oddělení, Městská policie Havířov a příspěvkové organizace města. 

Příslušný orgán města může rozhodnout o spravování majetku města jinou právnickou osobou 

na základě mandátní smlouvy.  

Vedoucí odborů MMH a ředitel městské policie jsou v rámci své organizační jednotky 

rozpočtu města zmocněni uzavírat smlouvy dle podmínek schválených radou. Zastupitelstvo 

může rozhodnout o předání majetku města k hospodaření příspěvkovým organizacím, aby 

mohly plnit hlavní účel, pro které je město zřídilo. Pravidla hospodaření se svěřeným 

majetkem města stanoví zastupitelstvo ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací.67 

                                                 
66 PEKOVÁ, J. Hospodaření obcí a rozpočet. str. 14 -16 
67 http://www.havirov-city.cz/spravy-majetku/zasady-hospodareni-s-majetkem-mesta-2.html  
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3.4.1 Nabývání majetku do vlastnictví města  

O nabytí nemovitého majetku (budov, staveb a pozemků) formou nákupu 

a bezúplatného převodu rozhoduje výlučně Zastupitelstvo města Havířova. Za nabytí 

nemovitého majetku se považuje také investiční výstavba a jeho technické zhodnocení. 

Pravidla pro nabývání nemovitého majetku příspěvkovými organizacemi do majetku města 

stanoví ZMH ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací města. 

O nabytí movitého majetku v pořizovací ceně od 500.001,- Kč/ks bez DPH 

rozhoduje Zastupitelstvo města Havířova, zpravidla při schvalování rozpočtu. O nabytí 

movitého majetku v pořizovací ceně od 100.001,- Kč/ks bez DPH do 500.000,- Kč/ks bez 

DPH rozhoduje Rada města Havířova, nebylo-li o nabytí movitého majetku rozhodnuto 

způsobem uvedeným výše. O nabytí movitého majetku v pořizovací ceně do 100.000,- Kč/ks 

bez DPH , v  rámci schváleného rozpočtu města, rozhodují vedoucí odborů MMH a ředitel 

Městské policie Havířov. O nabytí  movitého majetku na splátky, kdy splátkový kalendář 

překročí rozpočtový rok, rozhoduje Zastupitelstvo města Havířova.  

Pravidla pro nabývání movitého majetku a přijímání peněžních darů příspěvkovými 

organizacemi stanoví Zastupitelstvo města Havířova ve zřizovacích listinách příspěvkových 

organizací města. 

 

3.4.2 Nakládání s neupotřebitelným a přebytečným majetkem  

Nemůže-li již movitý majetek města sloužit svému účelu pro úplné opotřebení, 

neopravitelné poškození, zastaralost nebo nehospodárnost provozu, stává se majetkem 

neupotřebitelným. Přebytečným movitým majetkem je majetek, který není trvale nebo 

dočasně potřebný k plnění úkolů MMH nebo Městské policie Havířov. Tento majetek města 

však může být použit jiným subjektem. O tom, zda je movitý majetek města neupotřebitelný 

nebo přebytečný, rozhoduje Rada města Havířova po projednání v likvidační komisi MMH.  

Neupotřebitelný nebo přebytečný movitý majetek města může být odprodán, pronajat, 

vypůjčen nebo zlikvidován po předchozím schválení zastupitelstvem nebo radou města. 

Zastupitelstvo města Havířova rozhoduje o likvidaci nebo odprodeji  movitého majetku města 

v pořizovací ceně od 500.001,- Kč/ks bez DPH. Rada města Havířova rozhoduje o likvidaci 

a odprodeji movitého majetku města v pořizovací ceně od 50.001,-Kč/ks bez DPH (v případě 

softwaru od 60.001,- Kč/ks bez DPH) do 500.000,- Kč/ks bez DPH. Vedoucí odborů MMH 

a ředitel Městské policie Havířov rozhodují o likvidaci movitého majetku města v pořizovací 

ceně do 50.000,-Kč/ks bez DPH (v případě softwaru do 60.000,- Kč/ks bez DPH).  
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Pravidla pro nakládání s neupotřebitelným a přebytečným majetkem města svěřeným 

příspěvkovým organizacím stanoví Zastupitelstvo města Havířova ve zřizovacích listinách 

příspěvkových organizací. O likvidaci nebo odprodeji nemovitého majetku rozhoduje 

příslušný orgán města. 

 

3.4.3 Pronájem a výpůjčka nemovitého majetku 

O záměru pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek města rozhoduje výlučně rada. 

Záměr pronájmu nebo výpůjčky nemovitého majetku města zveřejní příslušný odbor 

magistrátu. Nemovitý majetek města lze pronajmout nebo vypůjčit na základě rozhodnutí 

Rady města za dodržení podmínek hospodárnosti, transparentnosti a nediskriminujícím 

způsobem. Rada může pro pronajímání a výpůjčky nemovitého majetku města vydat jednotné 

zásady pro uzavírání smluv o nájmu či výpůjčce a svěřit rozhodování konkrétních druhů 

nemovitého majetku města odborům MMH. Pronájmy bytů, určení výše nájemného a kauce 

na byt řeší samostatné zásady schvalované radou města. 

Veřejná soutěž na pronájem nemovitého majetku může být vyhlášena Radou města 

Havířova. Vyhlášení veřejné soutěže pak zveřejní, způsobem stanoveným radou města, 

příslušný odbor MMH obvyklým způsobem.  

Po ukončení veřejné soutěže na pronájem nemovitého majetku města doručené 

nabídky posoudí hodnotící skupina jmenovaná náměstkem primátora a doporučí Radě města 

Havířova nejvýhodnější nabídku a pořadí dalších nabídek, popřípadě navrhne zrušení 

a vyhlášení nové veřejné soutěže. 

Po projednání výsledků veřejné soutěže v Radě města Havířova příslušný odbor MMH 

oznámí výsledek veřejné soutěže všem účastníkům. Pravidla na pronájem nemovitého 

majetku města příspěvkovými organizacemi města stanoví zastupitelstvo ve zřizovacích 

listinách příspěvkových organizací města. Ve vyhlášce veřejné soutěže na pronájem 

nemovitého majetku města musí být minimálně uvedeno:  

 popis pronajímané nemovitosti nebo nebytových prostor; 

 stanovené podmínky pronájmu; 

 minimální výše nájemného a způsob úhrady služeb; 

 termín a místo pro podání nabídek.  
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3.4.4 Převod nemovitého majetku 

O záměru převést nemovitý majetek z majetku města rozhoduje výlučně zastupitelstvo 

města. Záměr převodu nemovitého majetku zveřejní příslušný odbor MMH obvyklým 

způsobem. Zastupitelstvo města Havířova může při schválení záměru prodeje nemovitého 

majetku vyhlásit veřejnou soutěž a stanovit podmínky veřejné soutěže.  

ZMH může při schválení záměru prodeje nemovitého majetku města pověřit RMH 

zpracováním podmínek veřejné soutěže a vyhlášením veřejné soutěže na prodej nemovitého 

majetku. Ve vyhlášce veřejné soutěže na prodej nemovitého majetku města musí být uvedeno:  

 popis nemovitosti; 

 stanovené podmínky prodeje nemovitosti; 

 minimální kupní cena za nemovitost(i); 

 termín pro podání nabídek;  

 místo pro podání nabídek. 

 

Vyhlášení veřejné soutěže na prodej nemovitého majetku města zveřejní, způsobem 

stanoveným Zastupitelstvem města Havířova nebo Radou města Havířova, příslušný odbor. 

Po ukončení veřejné soutěže nabídky posoudí hodnotící skupina jmenovaná 

náměstkem primátora nebo Radou města Havířova a doporučí zastupitelstvu nejvýhodnější 

nabídku a pořadí dalších nabídek, popřípadě navrhne zrušení a vyhlášení veřejné soutěže 

nové. Po projednání výsledků veřejné soutěže v Zastupitelstvu města Havířova příslušný 

odbor MMH oznámí do 15 dnů výsledek všem účastníkům veřejné soutěže.68  

 

3.4.5 Veřejné zakázky 

O výběru dodavatele veřejných zakázek rozhoduje Rada města Havířova v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek a v rámci schváleného rozpočtu města. Rada může 

vedoucím odborů a vedení MMH svěřit pravomoci při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. O zahájení zadávacího řízení na veřejné zakázky, které v době zahájení nejsou kryty 

rozpočtem města, rozhoduje ZMH v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

Magistrát města Havířova vyhlašuje veřejné zakázky buď malého rozsahu nebo 

zjednodušená podlimitní řízení. Při vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu vydá vedoucí 

příslušného odboru oznámení o zahájení zadávacího řízení, ke kterému musí být doloženy 

tyto náležitosti: 

                                                 
68 http://www.havirov-city.cz/spravy-majetku/zasady-hospodareni-s-majetkem-mesta-2.html  
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 seznam předpokládaných subdodavatelů; 

 prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou;  

 základní kvalifikační předpoklady – čestné prohlášení; 

 smlouva o dílo; 

 obecné podmínky SOD; 

 kompletní projektová dokumentace v elektronické podobě. 

Při zjednodušeném podlimitním řízení pouze vyzve zájemce k podání nabídky a k prokázání 

splnění kvalifikace.69 

 

3.5 Komunikace s veřejností 

Zveřejňování informací, které se týkají hospodaření města a jsou přímo spojené 

s převodem, pronájmem a výpůjčkou nemovitého majetku a následné vyhlášení veřejné 

soutěže na jejich odkoupení, pronájem či vypůjčení je město ze zákona povinno svůj záměr 

oznámit obvyklým způsobem, a to vždy na viditelném a po celý den přístupném místě pro 

širokou veřejnost. Místem pro zveřejňování je zpravidla úřední deska MMH, kde jsou 

vyvěšeny příslušným odborem MMH důležité informace a oznámení po dobu minimálně 

15 dnů. Zřizování úřední desky správního orgánu upravuje ust. § 26, zákon č. 500/2004 Sb., 

Správní řád. Obsah úřední desky musí být zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. V případě, že správní orgán není schopen sám zajistit zveřejnění obsahu úřední desky 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, uzavře s obcí s rozšířenou působností veřejnoprávní 

smlouvu o zveřejňování obsahu úřední desky.  

Další možností, jak lze získat potřebné informace, je osobní kontakt na příslušném 

odboru, a to v úředních hodinách.  

Statutární město Havířov poskytuje rovněž informace na svých internetových 

stránkách, kde si mohou občané vyhledat potřebné informace, jako jsou: kontakty, informace 

o odborech a struktura úřadu, elektronická verze úřední desky, výroční zprávy, obecně 

závazné vyhlášky a nařízení vydané městem, povinně zveřejňované informace, vzory žádostí, 

katalog volnočasových aktivit, územní plánování, rozpočet města a návrh rozpočtu na 

následující rok a jiné důležité dokumenty. Město také vydává zpravodaj Radniční listy, které 

jsou oficiálním měsíčníkem města Havířova. Dění ve městě lidé mohou také sledovat 

prostřednictvím tří kamer, které jsou nepřetržitě v provozu na webových stránkách města. 

                                                 
69 http://www.havirov-city.cz/verejne-zakazky-2.html  
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3.6 Analýza ekonomické a sociální situace města 

Havířov se nachází v ostravské aglomeraci a podle počtu obyvatel je 11. největším 

městem České republiky. K největšímu nárůstu počtu obyvatel o více než polovinu došlo 

v roce 1960, kdy se město zvětšilo o další území Dolních Bludovic, Šumbarku, Životic, 

Prostřední a Dolní Suché. Plošná rozloha Statutárního města Havířov je velmi malá na město 

s tak početným obyvatelstvem. Z toho plyne nedostatek prostoru pro rozvoj města a extrémně 

vysoká hustota obyvatel, která je největší v České republice.  

Město bylo plánovitě a účelově budováno od samého začátku jako typicky sídlištní 

a satelitní město tak, aby bylo minimalizováno znečištění od velkých zdrojů smogu a popílku. 

Jádro města stojí v oblasti, ve které není pravděpodobná těžební činnost, tím odpadají 

problémy s poklesy půdy. Další relativní výhodou Havířova je blízkost hranic Polské 

a Slovenské republiky, která umožňuje rozvoj příhraniční spolupráce. 

Havířov se stal v letech 1950 - 1970 nejdynamičtěji rostoucím městem v celém 

tehdejším Československu. V těchto letech byl zde největší příliv mladých obyvatel, kteří 

přicházeli za prací a město se označovalo jako „Město mladých“. V současné době  vlivem 

stárnutí havířovské populace, které je velice rychlé a razantní, se během krátké doby město 

přiřadí k obcím s nejstarším obyvatelstvem v podmínkách státu. Hlavním sociálním 

problémem města je tedy postupné stárnutí obyvatel a migrace mladých obyvatel za prací. 

Sociální infrastruktura města není dostatečně vyvinutá. Chybějí jak zařízení pro seniory, tak 

i objekty sociálního bydlení.  

Hlavním současným problémem ekonomického rozvoje Havířova je vysoká míra 

nezaměstnanosti a malé možnosti města tuto nezaměstnanost ovlivnit rozvojem průmyslu 

a služeb. Město je a bude do značné míry závislé na pracovních příležitostech ve svém okolí.  

V Havířově existují lokality se sociálně vyloučeným obyvatelstvem. První lokalita 

vznikla na periferii města v bezprostřední blízkosti dolu František v Horní Suché, kde většina 

obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Druhá lokalita se nachází v běžné zástavbě 

v Havířově-Šumbarku a další lokalita s kumulací sociálně znevýhodněných skupin 

obyvatelstva je v Havířově-Prostřední Suché. Významně jsou zde zastoupeny krádeže, 

ojediněle se vyskytují lichva, gamblerství a narkomanie. 

Vzdělanostní skladba je ve městě Havířov nepříznivá, protože nabídka pracovních 

příležitostí se vždy orientovala zejména na dělnické profese. V současné době školství 

zajišťuje vzdělávání a výchovu dětí a mládeže, a tím i růst vzdělanosti a kvality pracovní síly. 

Ve městě působí celkem 30 mateřských škol, 19 základních škol, 1 speciální základní škola, 
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2 umělecké školy, 12 středních škol a 3 vysoké školy. Sportovní objekty ve městě nejsou plně 

dostačující. Statutárnímu městu chybí zejména víceúčelová hala.  

Hlavním úkolem v oblasti životního prostředí je omezení emisí vznikajících při 

dopravě a emisí produkovaných malými znečišťovateli, zejména při topení. Ovzduší Havířova 

je také nepříznivě ovlivňováno ostravskou aglomerací.70 

 
3.6.1 SWOT analýza města  

SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby. Samotné slovo je zkratka odvozena z počátečních anglických slov: 

Strengths - přednosti, Weaknesses - slabiny, Opportunities - příležitosti, Threats - hrozby. 

Určení a specifikace silných a slabých stránek je základní metodou objektivního 

vyhodnocení současného stavu ekonomických, sociálních, kulturních a dalších podmínek 

života na území statutárního města Havířova, které jsou určovány vnitřními faktory.  

SWOT analýza zahrnuje také vymezení vlivů vnějšího prostředí v podobě příležitostí 

a hrozeb, které zachycují významné okolnosti ve vybraných oblastech, jichž je třeba využít 

pro rozvoj města. Tato podrobná analýza slouží k vymezení oblastí a jednotlivých aktivit, 

které vzhledem ke stávající situaci vyžadují nebo budou vyžadovat zvýšenou pozornost 

a poskytnutí cílené podpory. S ohledem na její výsledky bude zároveň stanovena optimální 

strategie realizace. Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu města tzn. 

vnitřní prostředí a současné situace okolí města, které představuje vnější prostředí.  

 

Ve vnitřním prostředí hledá a stanovuje silné a slabé stránky města. Ve vnějším 

prostředí hledá a hodnotí příležitosti a hrozby pro město. V rámci SWOT analýzy je vhodné 

hledat vzájemnou součinnost mezi silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70  http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html 
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Tabulka č. 3.2 : SWOT analýza Statutárního města Havířov 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- dobrý stav technické infrastruktury 
- rozvinutá dopravní infrastruktura a MHD 
- dobré dopravní napojení na Ostravu a    
   Karvinou, Petřvald, Český Těšín, Orlovou 
- blízkost polských a slovenských hranic 
- dobrá dostupnost kulturních zařízení  
   a jejich rovnoměrného rozmístění  
- velká rozmanitost sportovních odvětví na  
   území města, široká základna sportovců 
- mnoho zeleně i v husté zástavbě města,   
   možnost využití okolních lesů pro rekreaci 
- čistička odpadních vod splňující normy EU 
- snaha o otevřenost a efektivnost fungování  
   magistrátu města 
- územní stabilizace, úspěšné fungování a  

postupný rozvoj průmyslové zóny na dole 
František v Horní Suché a případně v k.ú. 
Prostřední Suchá a Dolní Suchá; 

- vodní nádrž Těrlicko je vhodná k letní 
každodenní i dlouhodobé rekreaci 

- mírně kopcovitá krajina je vhodná pro pěší 
   turistiku i cykloturistiku, v zimním období 

pro běh na lyžích 
 

- nízký počet produkčních podniků a absence 
velkých prosperujících podniků, které by 
vytvářely stabilní základnu ekonomiky 

- důsledky restrukturalizace průmyslu 
v ostravské aglomeraci, která vede k 
vysoké nezaměstnanosti obyvatel města 

- nedostatek pracovních míst 
- přetížení dopravní infrastruktury ve 

špičkách, velký provoz v centru města 
- malé zastoupení výzkumných a 

vývojových pracovišť a vysokého školství 
- zastaralá nerekonstruovaná zástavba 
- chybí multifunkční hala pro konání větších 

akcí a další vybavení pro sport a kulturu 
- nedostatečná kapacita ubytovacích zařízení 
- vysoká kriminalita a drogová závislost  
- nedostatečná kapacita a následná péče 

sociálních zařízení 
- překračování některých imisních limitů z 

velkých ostravských podniků a vysoké 
hustoty automobilové dopravy 

- pomalé zavádění technologií do VS a 
nezájem obyvatel o veřejný život 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
- koordinace Havířova a ostravské 

aglomerace v oblasti rozvoje 
- čerpání SF EU a jiných zdrojů pro rozvoj 

dopravní infrastruktury a obslužnosti 
- zvýšení kulturní úrovně a prestiže města 

rozvojem vys. školství, výzkumu a vývoje 
- využití fondů a dotací EU pro zlepšení 

vzhledu města a humanizaci bydlení 
- dobudování sítě cyklostezek dle 

Strategického plánu cyklistické dopravy 
- využití fondů a dotací EU pro budování 

nových sportovních a kulturních zařízení, 
rozvoj infrastruktury a občanské 
vybavenosti 

- využití dotací a strukturálních fondů EU 
k revitalizaci drobných vodních toků, k 
celkovému zlepšení životního prostředí ve 
městě a tím také zvýšení kvality  
 

- změna politiky rozdělování daní, které by 
snížily daňové příjmy Havířova, tvořící 
podstatnou část celkových příjmů 

- další nárůst automobilové dopravy a tím 
zatížení životního prostředí a zhoršení 
průjezdnosti města 

- zvyšování podílu seniorů vlivem stárnutí 
populace a emigrací mladých obyvatel 

- chátrání bytového fondu, způsobené 
zejména problematickou politikou velkých 
vlastníků a insolvencí malých vlastníků 

- další chátrání budov, parků a náměstí 
vybudovaných v minulém století  

- pokles účasti státu na sociální politice 
- nevyužití možností čerpání dotací ze 

struktura. fondů EU na ekologické projekty 
- neuplatňování principu trvale udržitelného 

rozvoje a systém. přístupu k rozvoji města 

Zdroj:  vlastní zpracování dle Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Havířova  
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html            
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3.6.2 Shrnutí socioekonomické a SWOT analýzy 

Analýza sociální a ekonomické situace a SWOT analýza statutárního města Havířova 

budou využity jako podklady pro stanovení oblastí, kde je potřeba poskytnout podporu 

a vymezit jednotlivé aktivity.  

Ze SWOT analýzy a analýzy strategických dokumentů vyplynulo, že město vyrostlo 

velmi rychlým tempem a hlavním problémem se stala nedostatečná údržba infrastruktury 

a nekoordinovaná výstavba v minulých letech. Vznikaly rozsáhlé zástavby bez návazné 

infrastruktury pro volnočasové aktivity, sport a vzdělávání. Nedostatek pracovních míst 

a pracovních příležitostí způsobuje neustálou migraci především mladých lidí do jiných měst.  

Na základě těchto analýz byly jako hlavní pro další udržitelný rozvoj statutárního 

města Havířova určeny tyto základní oblasti činností vhodné pro poskytnutí podpory: 

 Zlepšení stavu veřejných prostranství; 

 Zvýšení kvality bydlení; 

 Občanská vybavenost a veřejné služby. 

 

  Cílem rozvoje města je zkvalitnění života a městského prostředí oživením veřejné 

zeleně a další související infrastruktury, modernizace bytových domů tak, aby byly 

odstraněny nedostatky bydlení v panelových sídlištích. Všestranný rozvoj občanské 

vybavenosti pro potřeby obyvatel města zahrnuje především rozvoj veřejných služeb v oblasti 

sociální péče a integrace, veřejnou infrastrukturu ve školství a vzdělávání a ostatní občanskou 

vybavenost zaměřenou na oblasti kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, volnočasových 

a neformálních aktivit. 

SWOT analýza poukazuje na spíše nepříznivý stav hospodářského rozvoje města, kde  

na základě strategické vize vyplývá nutnost změny využívání ploch s těžkým průmyslem ve 

prospěch využívání lehkým průmyslem z důvodu zlepšení kvality životního prostředí, 

zkvalitnění služeb ve stávajících zařízeních pro rekreaci a podpory cestovního ruchu.  

Především vysoká míra nezaměstnanosti posouvá hodnocení obce do negativnějších 

hodnot, a proto se město snaží o zvýšení zaměstnanosti využitím území areálů bývalých dolů, 

tzv. „brownfields. Správa statutárního města Havířova klade důraz na aplikaci principů trvale 

udržitelného rozvoje města a spolupracuje s řadou zahraničních měst.71 

 

 

                                                 
71 http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html 
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3.7 Rozpočtové hospodaření v letech 2006-2010 

Statutární město Havířov hospodaří převážně dle druhového hlediska rozpočtové 

skladby72 a člení příjmy na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Výdaje pak 

jsou rozdělovány na běžné a kapitálové. Příjmy z daňových výnosů, z místních poplatků, ze 

správních poplatků a poplatky a odvody za využívání životního prostředí tvoří nejvyšší část 

veškerých příjmů města Havířova. V tabulce 3.3 je zaznamenáno hospodaření města 

Havířov v letech 2006-2010, tzn. výše příjmů, výdajů a financování.  

 

Tabulka č. 3.3  Hospodaření v letech 2006-2010 (v mil. Kč) 

Rok 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Příjmy  

Daňové 834,6 62 901,7 64 974,5 66 881,8 63 891, 7 59 

Nedaňové 44,9 3 42,2 4 49,0 3 43,6 3 42, 8 3 

Kapitálové 26,8 2 7,5 1 10,0 1 39,5 3 15, 7 1 

Přijaté dotace 446,0 33 421,4 31 438,4 30 426,6 31 558,8 37 

Příjmy  
celkem po K 

1 352,3 100 1 372,8 100 1 472,9 100 1 391,5 100 1 509,0 100 

Výdaje  

Běžné 1 023,1 81 1072,4 72 1 089,0 71 1137,5 79 * * 

Kapitálové 240,2 19 414,9 28 455,3 29 310,6 21 * * 

Výdaje 
celkem po K  

1 263,3 100 1 487,3 100 1 544,3 100 1 448,1 100 1 831,4 100 

Financování  

celkem po K -89,0 - 114,5 - 71,4 - 56,6 - 322,4 - 

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetové stránky Ministerstva financí ČR http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-
bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=297488&volba_vyber=1&ic=&nao=hav%ED%F8ov , příjmy a výdaje 
pro rok 2010 dle http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2010/rozpoctove-upravy-
v.-pro-rok-2010_cz.html; * nejsou v současné době dostupné údaje   
 
 
3.7.1 Analýza celkových příjmů a celkových výdajů 

Ve sledovaném období 2006-2010 daňové příjmy dosahovaly nejvyšších hodnot 

v roce 2008, a to 974,5 mil. Kč. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány v roce 2006 ve výši 

834,6 mil. Kč. Nedaňové příjmy, to je příjmová třída 2, jsou tvořeny řadou příjmových 

položek a jejich výše je ovlivňována různými vlivy. Nedaňové příjmy představovaly nejvyšší 

hodnoty v roce 2008, a to 49,0 mil. Kč a nejnižší v roce 2007, to je 42,2 mil. Kč. Kapitálové 

příjmy jsou příjmové položky, které jsou zařazeny, podle rozpočtové skladby do 3. třídy. 

                                                 
72 Zákon č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
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Na celkových příjmech představují kapitálové příjmy jen malý podíl, a proto nejsou hlavním 

zdrojem příjmu města. Největších hodnot dosahovaly v roce 2009 částkou 39,5 mil. Kč 

a nejnižších 7,5 mil. Kč v roce 2007. Přijaté dotace tvoří druhý nejvyšší příjem města. V roce 

2010 byly nejvyšší přijaté transfery 558,8 mil. Kč a nejnižší 421,4 mil. Kč v roce 2007.  

 

Celkové příjmy po všech rozpočtových úpravách a po odečtení všech konsolidačních 

položek byly nejvyšší v roce 2010 a jejich výše činila 1 509,0 mil. Kč. Největší podíl na 

tomto navýšení mají přijaté transfery. Nejnižší konečná částka v období let 2006-2010 byla 

v roce 2006 a činila 1 352,3 mil. Kč.  

Celkové výdaje po konsolidaci za sledované období byly v roce 2006 nejnižší a v roce 

2010 nejvyšší. Běžné výdaje jsou mnohem vyšší než výdaje kapitálové. Přehled jednotlivých 

příjmů a výdajů za období 2006-2010 znázorňují grafy zpracované na základě tabulky 

č. 3.3 Hospodaření v letech 2006-2010 v příloze č. 4. 

 

3.7.2 Financování 

  Financování je část rozpočtu, která zajišťuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (tzv. saldo), 

ale má jeho obrácenou hodnotu. Tím je zajištěno, že rozpočet je vyrovnaný z hlediska potřeb 

a zdrojů i z hlediska matematického. Město Havířov nemá na svých účtech tolik finančních 

prostředků, aby jimi mohlo vyrovnat saldo, a proto použije prostředky z přijatých úvěrů. Bez 

nich by město investiční akce nemohlo ani realizovat. Rok 2006 představoval ve sledovaném 

období záporné hodnoty -89,0 mil. Kč, což znamená, že město hospodařilo v tomto roce 

s přebytkem a příjmy byly vyšší než výdaje.  
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4 ZHODNOCENÍ VÝVOJE HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA 

 

Základním dokumentem, kterým se řídí hospodaření, chod města, městem zřízených 

příspěvkových organizací a magistrátu, je bezpochyby rozpočet. Rozpočet zajišťuje rovněž 

rozvoj města v oblasti dopravy, vzdělávání, kultury, sociální oblasti, sportu a v dalších 

oblastech. Rozpočet je zaměřen i na rozvoj majetku města, jeho opravy a údržbu. Součástí 

rozpočtu jsou dotace neziskovým a podobným organizacím, které by často nemohly bez 

těchto dotací zajistit svou činnost, případně péči o svůj majetek. Příjmy by měly být 

rovnoměrně rozloženy tak, aby byla zabezpečena soběstačnost města a zároveň byly zajištěny 

veškeré veřejné statky pro obyvatelstvo.  

 

4.1 Jednotlivé příjmy v letech 2006-2010 

Příjmy rozpočtu města jsou závazně členěny podle platné rozpočtové skladby, která 

je rozděluje do čtyř základních tříd, to jsou daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové 

příjmy a dotace nebo-li přijaté transfery. Největší podíl příjmů tvoří daňové příjmy a dotace.   

 

4.1.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy jsou tvořeny svěřenými daněmi, kde státem svěřená daň jde celá 

do rozpočtu obce a sdílená daň, která je rozdělena mezi státní rozpočet, rozpočet kraje 

a rozpočet obce podle daňových zákonů. Další daňový příjem tvoří příjmy z daní z příjmů, 

z majetku a daně z přidané hodnoty, správní poplatky, příjmy z místních poplatků a poplatků 

za využívání životního prostředí, jejichž výši může obec ovlivnit. Od roku 2002 je v těchto 

příjmech i místní poplatek za komunální odpad, od roku 2003 odvod výtěžku z provozování 

loterií, od roku 2006 je v daňových příjmech nový poplatek za zkoušky z odborné 

způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění.  Příjem daně z nemovitostí je státem svěřená 

daň, která jde celá do rozpočtu obce a je jejím výlučným příjmem. Nemovitý majetek 

ve vlastnictví obce se každoročně zdaňuje touto daní. Všechny tyto uvedené příjmy jsou 

rozpočtovány a účtovány v příjmové třídě 1 – Daňové příjmy.  

 

Skutečný daňový příjem v roce 2006 byl celkem 834 633,54 tis. Kč. U sdílených 

příjmů z daní se negativně projevil vliv poklesu počtu obyvatel města Havířova i snížení 

počtu pracovních míst.  



 
 

44

V roce 2007 byl schválený rozpočtovaný daňový příjem po rozpočtových úpravách 

navýšen a zároveň překročen na skutečnou celkovou hodnotu 901 652,51 tis. Kč. Daňové 

příjmy mají největší dynamiku růstu a to se projevilo i na meziročním indexu 2007/2006. 

Na navýšení daňových příjmů měla největší vliv příjmová položka Daň z příjmů PO za obce.  

 

Rok 2008 byl v celém sledovaném období poznamenán největším nárůstem daňových 

příjmů, které měly také výrazně větší dynamiku růstu než byl růst rozpočtovaný. Skutečný 

stav daňových příjmů na konci roku činil 974 673,49 tis. Kč. Zvýšení bylo na základě 

přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2007. 

 

Skutečné daňové příjmy dosáhly v roce 2009 částky 881 830,05 tis. Kč. Daňové 

příjmy byly splněny jen na 85,18 % v porovnání s navrhovaným a schváleným rozpočtem na 

počátku roku. Největší snížení bylo zaznamenáno u příjmů ze sdílených daní a u příjmu daně 

z nemovitostí. Příjem ze správních poplatků nebyl splněn, výpadek rozpočtovaných příjmů 

byl u příjmu z poplatku za likvidaci komunálního odpadu. 

Z důvodu celosvětové hospodářské krize začala růst nezaměstnanost a mzdy většinou 

stagnovaly nebo klesaly. Tyto vlivy se projevují bez větších časových posunů a jsou příčinnou 

výpadku příjmu z této daně i meziročního poklesu. Dosažený příjem je na úrovni roku 2005. 

 

V roce 2010 tvořily daňové příjmy konečnou částku 891 121,00 tis. Kč. Největší podíl 

na daňových příjmech v tomto roce měly položky Daň z přidané hodnoty, Daň z příjmů PO 

a Daň z příjmů FO ze závislé činnosti. 

Příjem ze sdílených daní v roce 2010 překročil plánované částky schváleného rozpočtu 

na rok 2010. Do roku 2008 daňové příjmy rostly. Zlom nastal v roce 2009, kdy se již plně 

projevil dopad hospodářské krize.  

 

Příjem ze sdílených daní také ovlivňuje podíl města Havířova na sdílených daních. 

Rozpočtové úročení daní je dáno zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 

některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům.  

 

Daňové příjmy v jednotlivých letech ukazuje tabulka č. 4.1, kde jsou vyjádřeny 

skutečné hodnoty za sledované období let 2006 – 2010 a také jejich meziroční index růstu.   
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Tab. č. 4.1. Vývoj daňových příjmů v letech 2006-2010  

Daňové příjmy 
v letech 

2006 2007 2008 2009 2010 

v tis. Kč 834 633,54 901 652,51 974 673,49 881 830,05 891 706,84 

index růstu v % x 8,03 8,10 -9,53 1,12 

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města 
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html  
 

Pro lepší přehlednost daňových příjmů je také přiložen graf č. 4.1, kde jsou 

znázorněny jednotlivé daňové příjmy za období 2006-2010. Nejvyšších hodnot dosáhly 

daňové příjmy v roce 2008 a činily 974 673,49 tis. Kč, která představuje 66,17 % 

z celkových příjmů po konsolidaci v roce 2008. V porovnání s ostatními roky 

ve sledovaném období jsou nejvyšší a meziroční index růstu je 8,10 %. Nejnižší daňové 

příjmy v porovnání s ostatními roky byly v roce 2006, a to 834 633,54 tis. Kč což 

je 61,72 % celkových příjmů po konsolidaci v roce 2006.  Nejnižší meziroční index růstu byl 

v roce 2009, a to – 9,53 %.   

 

 Graf. č. 4.1 Přehled daňových příjmů (v tis. Kč) 
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 Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města    
 http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html 
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4.1.2 Nedaňové příjmy  

   

Nedaňové příjmy – 2 lze podle charakteru rozdělit do několika skupin. Do první 

skupiny patří tzv. příjmy opětované, to znamená, že za tyto příjmy je plátci poskytnuta 

protihodnota např. formou služeb, pronájmu nebo neinvestičního majetku. Dále jsou to příjmy 

z úroků, podílu na zisku a dividend. Třetí skupina jsou příjmy nahodilé, tyto příjmy 

se obvykle nerozpočtují a nebo až na základě skutečných příjmů. Do této skupiny příjmů 

se promítají přijaté sankční platby, příjmy z finančního vypořádání, příspěvky a náhrady, 

vratky transferů a ostatní nedaňové příjmy. Další skupinu tvoří příjmy ze splátek půjček 

a úvěrů, které byly poskytnuty občanům a právním subjektům v rámci rozpočtové politiky, 

nikoliv jako nástroj řízení likvidity - využívání volných peněžních prostředků k jejich 

zhodnocení. 

Zvláštní příjmovou položkou je tzv. regál. Svým způsobem je to daňový příjem 

z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů. Správcem tohoto příjmu je podle 

horního zákona Báňský úřad.  

Skutečný příjem z nedaňových příjmů v roce 2006 byl 44 955,06 tis. Kč. Nedaňové 

příjmy v jednotlivých letech znázorňuje tabulka a graf č. 4. 2.  

 

Tab. č. 4.2 Vývoj nedaňových příjmů v letech 2006-2010  
Nedaňové 

příjmy v letech 
2006 2007 2008 2009 2010 

v tis. Kč 44 955,06 42 225,06 49 011,20 43 641,52 42 829,07 

index růstu v % x -6,07 16,07 -10,96 -1,86 

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města 
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html 
 

V porovnání s ostatními roky jsou nedaňové příjmy v roce 2008 výrazně vyšší než 

v ostatních letech sledovaného období a index růstu dosahuje také nejvyšší hodnoty 

16,07 %. Nejméně nedaňových příjmů ve sledovaném období bylo v roce 2007. Nejmenší 

index růstu byl v roce 2009, a to - 10,96 %. Meziroční index růstu byl ve sledovaném 

období v rozmezí - 10,96 % až 16,07 %. Meziroční pokles roku 2006-2007 je nejvíce 

ovlivněn poklesem příjmu z podílu na zisku a dividend. Tento příjem byl překročen o výši 

dividend od DEPOS, a.s., které nebyly zahrnuty do rozpočtovaných příjmů. Dále byl 

ovlivněn poklesem příjmu z úroků a příjmu dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, 

který v souvislosti s ukončením činnosti dolu Dukla nebyl rozpočtován.  
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 Graf. č. 4.2 Přehled nedaňových příjmů (v tis. Kč) 
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 Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města   
 http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html 
 

 

4.1.3 Kapitálové příjmy 

 Příjmové položky třídy 3 jsou kapitálové příjmy. Jsou to příjmy z prodeje 

dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. 

Do této příjmové třídy také patří přijaté dary a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého 

majetku. Kapitálové příjmy zahrnují příjem z prodeje pozemků, příjem z prodeje ostatních 

nemovitostí a jejich částí, příjem z prodeje akcií, ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého 

majetku a příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku.  

V roce 2008 město zahrnulo do svých kapitálových příjmů i příjem z přijatých 

příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a příjem z přijatých darů na pořízení 

dlouhodobého majetku. Jedná se o již zmíněný dar na rekonstrukci (výsadbu) stromořadí.       

Kapitálové příjmy jsou v posledních letech svým objemem v porovnání s celkovými 

příjmy celkem zanedbatelné a jako zdroj financování investičních výdajů naprosto 

nedostačující. Přehled kapitálových příjmů je znázorněn v následující tabulce a grafu 4.3. 
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Tab. č. 4.3. Vývoj kapitálových příjmů v letech 2006-2010  
Kapitálové 

příjmy v letech 
2006 2007 2008 2009 2010 

v tis. Kč 26 805,90 7 513,07 10 036,56 39 514,53 15 710,20 

index růstu v % x -71,97 33,59 293,71 -60,24 

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města   
 http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html 
 

V roce 2007 byly kapitálové příjmy nejnižší z celého sledovaného období a činily 

pouze 7 513,07 tis. Kč. Meziroční index růstu byl v letech 2007/2006 nejnižší, kdy 

představoval – 71,97 %. V roce 2009 byly kapitálové příjmy naopak nejvyšší a dosahovaly 

maxima 39 514,53 tis. Kč. Index růstu byl v tomto roce také nejvyšší, to je 293,71 %. Prodej 

pozemků pro podnikání vynesl celkem 9 811,55 tis. Kč, z toho prodej pozemků pod tržnicí 

4 692,21 tis. Kč a za pozemky objektu Široká 3 a 4 to bylo 2 533,00 tis. Kč. Prodej pozemků 

pro výstavbu rodinných domů a zahrady byl v částce 2 103,90 tis. Kč. Za pozemky 

pod garážemi byl příjem 75,04 tis. Kč a za zbývající prodej pozemků 1 464,31 tis. Kč. 

Z prodeje nemovitostí největší kapitálový příjem tvořil prodej objektu dětský domov a stanice 

záchranné služby 14 427,00 tis. Kč a za objekty Široká 3 a 4 získalo město 11 467,00 tis. Kč.  

 

 Graf. č. 4.3 Přehled kapitálových příjmů (v tis. Kč) 
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 Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města   
 http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html 
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4.1.4 Přijaté transfery 

Od roku 2007 jsou součástí rozpočtu města Havířova konsolidační položky. Ty dělíme 

na příjmové konsolidační položky (3 položky): neinvestiční přijaté dotace od veřejných 

rozpočtů ústřední úrovně, neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 

a převody z vlastních fondů.  

Výdajové konsolidační položky (4 položky) jsou: investiční přijaté dotace 

od veřejných rozpočtů ústřední úrovně, investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů 

územní úrovně, investiční přijaté dotace ze zahraničí a investiční přijaté dotace ze státních 

finančních aktiv. Částka příjmových položek se musí vždy rovnat částce výdajových položek, 

a to rozpočtovaných i účtovaných. Konsolidační položky se používají pro převody mezi účty 

města, nejde proto o žádné finanční prostředky navíc. Pokud se používá termín 

„po konsolidaci“, znamená to bez konsolidačních položek. 

Příjmové konsolidační položky jsou zařazeny do příjmové třídy 4 – Přijaté transfery. 

Do této skupiny příjmových položek patří transfery ze SR, od orgánů státní správy 

(např. ministerstva), převody ze státních fondů, převody (transfery) od krajů, obcí, 

regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (DSO). Jsou to také převody z Národního fondu. 

Všechny tyto transfery mohou být neinvestiční (účel použití na neinvestiční výdaje) a nebo 

investiční (účel použití na investiční výdaje). Pro přijaté transfery je typické, až na výjimky, 

že podléhají vypořádání (vyúčtování) s rozpočtem poskytovatele tohoto transferu. 

Atypická je příjmová položka převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Tímto 

převodem nezíská město cizí prostředky, ale z vlastního účtu hospodářské činnosti převádí 

peněžní prostředky na vlastní Základní běžný účet (ZBÚ). Tato položka má pouze 

neinvestiční charakter.  

Meziroční porovnání přijatých transferů v jednotlivých letech znázorňuje následující 

tabulka č. 4.4, kde jsou vyjádřeny skutečné hodnoty za sledované období let 2006 – 2010 

a jejich index růstu v %. 

 
Tab. č. 4.4 Vývoj přijatých dotací v letech 2006-2010  

Přijaté dotace 
 v letech 

2006 2007 2008 2009 2010 

v tis. Kč 446 008,30 421 431,29 439 149,45 426 521,93 558 800,00 

index růstu v % x -5,51 4,20 -2,88 31,01 

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města   
 http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html 
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Upravené transfery nejvýstižněji ukazují na příjem cizích zdrojů pro potřeby města. 

Ze státního rozpočtu město mimo jiné získává dotace jako příjem z neinvestičních přijatých 

transferů Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR) na: Sociálně–právní 

ochranu dětí, na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené 

působnosti v oblasti sociálních služeb. Na volby do Evropského parlamentu v roce 2009 

město dostalo dotaci 1 649,77 tis. Kč, na volby roku 2008 do zastupitelstev krajů získalo 

město 1 595,00 tis. Kč v a v roce 2010 na  volby do Parlamentu ČR částku 1 654,00 tis. Kč. 

Příjem z neinvestičních přijatých transferů ze SR v rámci souhrnného dotačního 

vztahu je určena na dva účely a to na výkon státní správy a na školství. V oblasti vzdělávání 

je výše dotace na školství závislá na počtu žáků MŠ a ZŠ k zahájení školního roku 2010/2011 

a podle výše dotace na 1 žáka/rok, kde na 1 žáka je cca 1 400,- Kč. Počet žáků klesá.  

V roce 2010 byly přijaté transfery ve sledovaném období nejvyšší, kdy tvořily 

37,03 % z celkových příjmů, a to 558 800,00 tis. Kč. V porovnání s roky 2006-2010 index 

růstu přijatých transferů byl nejvyšší ze sledovaného období a představoval 30,01 %. Nejnižší 

přijaté dotace získalo město v roce 2007 ve výši 421 431,29 tis. Kč a tvořily 30,70 % 

z celkových příjmů města. Meziroční pokles byl – 5,51 %. 

 
 Graf. č. 4.4 Přehled přijatých transferů - dotací (v tis. Kč) 
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 Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města   
 http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html 
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4.2 Jednotlivé výdaje v letech 2006-2010 

Výdaje rozpočtu města jsou závazně členěny podle platné rozpočtové skladby, která 

je rozděluje do dvou základních tříd, to jsou běžné výdaje a  kapitálové výdaje.  

Běžné výdaje se dále člení na neinvestiční tzn., že jsou jimi financovány jiné výdaje 

než na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku a transferů, které 

představují poskytnutí peněžních prostředků určených na neinvestiční výdaje. Investiční 

výdaje jsou výdaje na pořízení věcí a práv, které mají povahu dlouhodobého majetku 

a investiční transfery představují poskytnutí peněžních prostředků na investiční výdaje. 

Kapitálové výdaje slouží k financování běžně se neopakujících dlouhodobých 

investičních potřeb, které přesahují jedno rozpočtové období a bývají většinou jednorázové. 

Jedná se hlavně o výdaje na investice, a to výdaje na nákup hmotného a nehmotného majetku, 

výdaje na nákup akcií a cenných papírů, kapitálové transfery a investiční půjčky poskytované 

různým subjektům, jako jsou např. neziskové organizace. Zdrojem pro jednorázové 

financování výdajů bývá přebytek běžných příjmů rozpočtu obce nebo může být doplněn 

příjmy z prodeje majetku, akcií a majetkových podílů. 

 

4.2.1 Běžné výdaje 

Běžné výdaje jsou v rozpočtové skladbě třída 5 a jsou zde zařazeny výdaje 

na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné, dále pak neinvestiční nákupy 

a související výdaje, neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým 

organizacím, neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům, neinvestiční 

transfery obyvatelstvu města, neinvestiční transfery do zahraničí, neinvestiční půjčené 

prostředky, neinvestiční převody Národnímu fondu a ostatní neinvestiční výdaje. Přehled 

běžných výdajů znázorňuje tabulka č. 4.5 a dále graf č. 4.5.  

 

Tab. č. 4.5 Vývoj běžných výdajů v letech 2006-2010  

Běžné výdaje 2006 2007 2008 2009 2010 

v tis. Kč 1 023 116,99 1 072 434,85 1 089 012,14 1 137 481,22 * 

index růstu v % x 4,82 1,55 4,45 * 

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města   
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html  
* Běžné výdaje v roce 2010 nejsou analyzovány, nejsou dostupné údaje 
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Nejvyšších běžných výdajů bylo dosaženo v roce 2009, kdy částka dosahovala 

1 137 481,22 tis. Kč, to je v porovnání s ostatními roky ve sledovaném období meziroční 

index růstu 4,45 %. Z celkových výdajů tvořily v roce 2009 běžné výdaje 79 %.  

Naopak v roce 2006 byly běžné výdaje v porovnání za období let 2006-2009 nejnižší, 

to je 1 023 116,99 tis. Kč a v porovnání s ostatními roky tvořily v procentuálním vyjádření 

nejvyšší podíl 81 % celkových výdajů.  

V roce 2009 byl nárůst běžných výdajů o 10,05 % větší než v roce 2006, to je 

o 114 364,23 tis. Kč. Meziroční rozdíl mezi rokem 2009 a 2006 je cca 11,18 %. Vývoj 

běžných výdajů od roku 2006 má vzestupnou tendenci. Rok 2010 není zahrnut do 

sledovaného období výdajů, protože údaje zatím nejsou k dispozici. Graf č. 4.5 znázorňuje 

vývoj běžných výdajů pouze v letech 2006-2009.  

 

 Graf. č. 4.5 Přehled běžných výdajů (v tis. Kč) 
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 Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města   
 http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html       
 

4.2.2 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje tvoří třídu 6 a jsou zde zahrnuty všechny položky, které 

souvisejí s investičními nákupy, nákupy akcií a majetkových podílů, dále pak investičními 

transfery, investičními půjčenými prostředky, také investiční převody Národnímu fondu 

a ostatní kapitálové výdaje. Údaje jednotlivých let znázorňuje tabulka i graf č. 4.6 
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Tab. č. 4.6 Vývoj kapitálových výdajů v letech 2006-2010  
Kapitálové 

výdaje 
2006 2007 2008 2009 2010 

v tis. Kč 240 174,88 414 881,56 455 333,42 310 632,78 * 

index růstu v % x 72,74 9,75 -31,78 * 

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města   
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html 
* Kapitálové výdaje v roce 2010 nejsou analyzovány, nejsou dostupné údaje 

 

Vývoj kapitálových výdajů v letech 2006-2009, který vychází z údajů uvedených 

v tabulce č. 4.6, je kolísavý. Od roku 2006 do roku 2008 má stoupající tendenci, ale po roce 

2008 opět klesá. V roce 2008 byl podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích 

po konsolidaci nejvyšší a dosáhl cca 29 %. V roce 2009 kapitálové (investiční výdaje) měly 

hodnotu indexu růstu -31,78 %. V celém sledovaném období to byla nejnižší hodnota. Oproti 

roku 2008 to byl pokles o 144 700,64 tis. Kč. V celém sledovaném období měly kapitálové 

výdaje nejnižší hodnotu v roce 2006 a jejich výše byla 240 174,88 tis. Kč. 

 

 Graf. č. 4.5 Přehled kapitálových výdajů (v tis. Kč) 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města   
 http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html 
 

Navýšení kapitálových výdajů v roce 2007 způsobila hlavně rekonstrukce kina Radost, 

která byla dokončena v roce 2007 a celkové výdaje činily cca 130 mil. Kč. V roce 2008 

celkové kapitálové výdaje dosahovaly nejvyšší částky ve sledovaném období, 

a to 455 333,42 tis. Kč. Na tomto zvýšení měla podstatný podíl realizace stavby Domova 
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seniorů HÉLIOS v Havířově, která byla zahájena v květnu 2007 a ukončena v říjnu 2008. 

Celkové výdaje na tuto stavbu byly cca 202, 4 mil. Kč 

Asi 10 % z rozpočtovaných i realizovaných výdajů města je použito každý rok na péči 

o majetek města – na opravy a udržování. Další výdaje na opravy a udržování jsou 

realizovány v rámci hospodářské činnosti a také část nákladů městem zřízených organizací.  

 

4.3 Financování 

 Financování je účetní třída 8 a v rozpočtu i ve skutečnosti je protiváhou salda. Proto 

je také ve stejném objemu a opačnou hodnotou salda. Jeho hodnota = (příjmy – výdaje), 

ale s opačným znaménkem. To prakticky znamená, že se saldo a Financování vzájemně 

vyvažují. Nejedná se většinou o jednu položku rozpočtové skladby, ale Financování se skládá 

z více položek. Podle rozpočtové skladby se rozlišuje Financování tuzemské a zahraniční; 

v případě města Havířova se vždy jedná o financování tuzemské. U obou způsobů 

Financování podle místa se ještě v rozpočtové skladbě rozlišuje podle tohoto časového 

hlediska Financování krátkodobé a Financování dlouhodobé.  

Krátkodobé je do 1 roku, dlouhodobé nad 1 rok. Do krátkodobého Financování 

v případě města Havířova patří změny stavů na rozpočtových (bankovních) účtech 

a v minulých letech aktivní operace řízení likvidity. 

  Do dlouhodobého Financování u města Havířova patří dlouhodobé přijaté úvěry 

a uhrazené splátky přijatých úvěrů (splátky jistin). Požadavky na výdaje jsou stále vysoké 

a proto je rozpočet města Havířova i dosažená skutečnost vždy deficitní, to znamená převaha 

výdajů nad příjmy. Podíl příjmů města jako zdroje financování výdajů se rok od roku snižuje 

a to je nepříznivý trend. Pokud by saldo nebylo nějakým způsobem zabezpečeno, stalo 

by se město insolventní a nebylo by schopné své závazky plnit. 

  Celkové financování města v jednotlivých letech ukazuje tabulka a graf č. 4.6 Vývoj 

a Přehled financování, který vychází z údajů uvedených v tabulce č. 3.3 s názvem 

Hospodaření v letech 2006-2010, z níž vyplývá, které zdroje sloužily k financování. 

 
Tab. č. 4.6 Vývoj financování v letech 2006-2010  
Financování  

v letech 
2006 2007 2008 2009 2010 

Saldo (V-P) -89 110,97 114 494,46 71 474,79 56 605,97 322 310,07 

v tis. Kč 89 110,97 -114 494,46 -71 474,79 -56 605,97 -322 310,07 
Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města   
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html 
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  Přebytkový rozpočet byl pouze v roce 2006, kdy příjmy po konsolidaci byly vyšší než 

výdaje a saldo dosahovalo hodnot 89,0 mil. Kč. Rozdíl mezi přebytkovým rokem 2006 

a deficitním rokem 2007 je cca  -203,6 mil. Kč. V roce 2008 a 2009 se deficitní saldo mírně 

postupně snižovalo, ale v roce 2010 prudce opět kleslo. Rozdíl mezi rokem 2007 a 2010 byl 

cca -436,80 mil. Kč. 

 
Graf. č. 4.6 Přehled financování (v tis. Kč) 
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 Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Statutárního města Havířov, Rozpočet města  
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html 
 

Po rozpočtových úpravách byl objem celkových příjmů navýšen na konečnou částku 

1 509 066,96 tis. Kč a rozpočtované výdaje po konsolidaci činily 1 831 377,03 tis. Kč, 

to je o 179 794,03 tis. Kč více než byl schválený rozpočet na počátku roku 2010. Výrazně 

se snížilo rozpočtované saldo, které je nižší o 208 584,93 tis. Kč než bylo ve schváleném 

rozpočtu. Přesto je rozpočet stále deficitní s převahou výdajů nad příjmy (saldem) ve výši 

322 310,07 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu byl plánovaný úbytek peněžních prostředků 

na bankovních účtech (rozpočtových účtech) 83 232,00 tis. Kč. Došlo tak ke zhoršení situace 

a to má vliv i na rozpočtované zůstatky účtů. Rozpočtovaný zůstatek na účtech účelových 

fondů na konci roku 2010 (začátek roku 2011) bude minimální. Fondy však mají své vlastní 

příjmy a proto je lze i v roce 2011 zapojit do rozpočtovaných výdajů a financujících operací.  
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5 ZÁVĚR 

 

V České republice existuje dvoustupňový systém územní veřejné správy. 

Podle Ústavy ČR se území státu člení na obce, které jsou základními územními 

samosprávnými celky a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. V České 

republice byl zvolen tzv. spojený model veřejné správy to znamená, že obce a kraje 

vykonávají vedle samostatných působností také státní správu v přenesené působnosti.  

Každá obec plní jednotlivé úkoly vyplývající ze samostatné a přenesené působnosti 

a k tomu je zapotřebí zajistit potřebné finanční prostředky. Obcím jsou stanovena pravidla 

hospodaření, a proto musí hospodařit efektivně, účelně a hospodárně podle svého každoročně 

schváleného rozpočtu. Pro plnění těchto úkolů je důležitým nástrojem rozpočet obce, jako 

bilance příjmů a výdajů. Z dlouhodobého hlediska by měl být cílem hospodaření každé obce 

vyrovnaný rozpočet. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce má dvě samostatné 

kapitoly, kde první kapitola pod názvem Pravidla hospodaření územně samosprávných celků 

popisuje ústavní vývoj a reformy ve veřejné správě po roce 1989 a dělí veřejnou správu na 

státní správu a územní samosprávu. Člení také obce podle výkonu státní správy a rozděluje 

působnost obcí na samostatnou a přenesenou. Dále je tato kapitola zaměřena na orgány obce 

a jejich činnost, rozpočet, rozpočtové hospodaření, rozpočtový proces a rozpočtovou skladbu. 

Druhá kapitola s názvem Analýza hospodaření charakterizuje Statutární město Havířov, jeho 

historii, současnost, samosprávu, městem zřízené příspěvkové organizace a hospodaření 

města. V další podkapitole jsou popsány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby města, 

a také rozpočtové hospodaření celkových příjmů a celkových výdajů v letech 2006-2010. 

Praktická část navazuje na část teoretickou a zabývá se zhodnocením vývoje 

hospodaření města, jeho jednotlivými příjmy, výdaji a financováním ve sledovaném období. 

V podkapitolách praktické části jsou popsány jednotlivé příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, 

dotace a výdaje běžné a kapitálové, zároveň jejich porovnání v horizontu pěti let pomocí 

výpočtů meziročního indexu růstu. 

Z analýzy hospodaření v letech 2006-2010 vyplynulo, že město Havířov má téměř 

ve všech letech záporný výsledek hospodaření. Pouze v roce 2006 mělo město přebytkový 

rozpočet, kdy příjmy byly vyšší než výdaje. Nejvyšší podíl daňových příjmů byl v roce 2008 

cca 66 %. Spolu s daňovými příjmy tvoří přijaté dotace největší podíl ze všech příjmů. 

V roce 2010 dosáhly přijaté transfery cca 37 %, což bylo nejvíc v celém sledovaném období. 



 
 

57

Podíl nedaňových příjmů se pohyboval v rozmezí od 3 % do 4 %. Kapitálové příjmy měly 

ve všech letech v porovnání s ostatními příjmy nejnižší podíl z celkových příjmů, to je 1-3 %.  

 

Nejvyšších hodnot běžných výdajů bylo dosaženo v roce 2006, což v procentuálním 

vyjádření činí cca 81 % z celkových výdajů. Nejvyšší kapitálové výdaje byly v roce 2008, a to 

29 %. V roce 2008 byly celkové výdaje, včetně konsolidačních položek, větší o 276 680,39 

tis. Kč než byly výdaje v roce 2007. 

 

V přebytkovém roce 2006 saldo dosahovalo hodnoty 89 mil. Kč a rozdíl mezi 

následujícím deficitním rokem 2007 byl cca – 203,6 mil. Kč, což je dvojnásobný nárůst oproti 

roku 2006. Schodek v roce 2008 se snížil o 24 % v porovnání s předcházejícím rokem. Rozdíl 

v letech 2008 a 2009 byl v porovnání vývoje financování v celém sledovaném období 

nejmenší, na rozdíl od nejvyššího deficitního roku 2010, který vzrostl o 70 % oproti  schodku 

z roku 2009. Tento vysoký deficit zapříčinilo snižování finančních rezerv, kde rostly výdaje 

a také zadluženost města. Vyšší schodky rozpočtu v období 2007-2010 jsou zapříčiněny 

z části investičními akcemi, které proběhly a nedokázala je pokrýt ani výše přijatých dotací. 

Zatím co na začátku roku 2009 finanční rezervy stačily na 48 dní, na začátku roku 2010 

to bylo 36 dní a předpoklad konce roku 2011 je cca 10 dní.  

 

Cíl bakalářské práce byl splněn na základě provedené analýzy a zhodnocení vývoje 

hospodaření města Havířov v jednotlivých letech. Byly posouzeny příjmy a výdaje, také bylo 

zhodnoceno financování. K zajištění cíle bakalářské práce byly použity různé metody 

zkoumání, zejména analýza rozpočtu města Havířov a další použité metody, které jsou 

uvedeny v úvodu práce.  

Pro vypracování této práce byla použita metoda komparace a obsahová analýza 

odborné literatury, zákonů ČR, internetových stránek Ministerstva financí, Ministerstva vnitra 

a oficiálních internetových stránek Statutárního města Havířova. V praktické části jsou 

prezentovány údaje ÚSC z informačního systému Ministerstva financí ČR ARISweb 

a dokumenty a data dostupné na internetových stránkách Statutárního města Havířova. Pro 

přehlednost údajů slouží mimo textu také tabulky a grafy použité v práci. 
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ČNR Česká národní rada  

ČR Česká republika 

ČSR Československá republika  

DPH Daň z přidané hodnoty 

DSO Dobrovolný svazek obcí 

FO Fyzická osoba 

MMH Magistrát města Havířova 

MK Městská knihovna 

MKS Městské kulturní středisko 

MŠ Mateřská škola 

NV Národní výbor 

PO Právnická osoba 

RMH Rada města Havířova 

SSmH Sociální služby města Havířova  

SOD Smlouva o dílo 

SSRZ  Správa sportovních a rekreačních zařízení  

SR Státní rozpočet 

VPS SR Všeobecná pokladní správa Státního rozpočtu 

ZBÚ Základní běžný účet 

ZMH Zastupitelstvo města Havířova 

ZŠ Základní škola 
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Příloha č. 1 Znak Statutárního města Havířov 

 

Současná podoba městského znaku byla schválena v roce 1968 tehdejším národním 

výborem. Všechny symboly, které se vyskytují ve znaku mají svůj význam. Uprostřed modré 

hlavy štítu je umístěna zlatá pětilistá růže s červeným středem a zelenými kališními lístky, 

která představuje pěstování květin na území města. Po obou stranách jsou zkřížená hornická 

kladiva mlátkem ke středu, které jsou ve zlaté barvě a znázorňují typické zaměstnání 

tehdejších obyvatel. Čtyři vlnité pruhy - střídavě stříbrné a modré jsou umístěny v dolní části 

štítu a poukazují na blízkost dvou vodních děl, a to Těrlické a Žermanické přehrady.73 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.havirov-city.cz/ 

 

                                                 
73 ČSÚ: Statutární města České republiky. str.29 



 
 

Příloha č. 2 Katastrální území města Havířov 

 

Správní území města Havířov je tvořeno šesti katastrálními územími, a to na 

katastrální území: Havířov–město, Šumbark, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá 

a Dolní Datyně. 

 
Tabulka č. 3.1 Katastrální území města Havířov 

Obec, město Katastrální území Výměra 
k.ú. v ha 

Celková plocha v 
ha 

Počet obyvatel 
k 31.12. 2008 

Havířov 

Bludovice 935,3 

3 207 83 082 

Dolní Datyně 217,5 

Dolní Suchá 436,6 

Havířov-město 642,7 

Prostřední Suchá 595,6 

Šumbark 379,7 

Zdroj: vlastní zpracování z Katalogu rozvojových území Statutárního města Havířov, Aktualizace 2011 
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/uzemni-planovani/katalog-rozvojovych-uzemi/b.-uvod-a-obsah_cz.html  
 

Správní území města Havířov je tvořeno šesti katastrálními územími:      

 

 k.ú. Bludovice  

 k.ú. Dolní Datyně 

 k.ú. Dolní Suchá  

 k.ú. Havířov - město 

 k.ú. Prostřední Suchá  

 k.ú. Šumbark 

 

 

 
 

Zdroj: http://www.havirov-
city.cz/dokumenty/uzemni-planovani/katalog-
rozvojovych-uzemi/b.-uvod-a-obsah_cz.html  

 



 
 

Příloha č. 3 Členění Magistrátu města Havířov 

 

Ekonomický odbor vykonává přenesenou působnost při provádění veřejných sbírek 

v rozsahu svěřeném obci. Dále v přenesené působnosti zabezpečuje výkon činností, které 

přísluší obecním úřadům při provádění veřejných sbírek. V samostatné působnosti odbor 

v rámci MMH zabezpečuje zpracování agendy na úseku rozpočtu, ekonomiky, financí 

a účetnictví, včetně vyúčtování hospodaření města Havířova za daný rozpočtový rok. 

Ekonomický odbor se dále člení na oddělení rozpočtu a oddělení účtárny. 

 

Odbor vnitřních věcí vykonává přenesenou působnost státní správy na úseku 

všeobecné vnitřní správy v územním obvodu města Havířova a pro vybrané agendy ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností. Vykonává státní správu na úseku dopravních 

evidencí v tomto obvodu. Odbor nemá v působnosti výkon samosprávy. Odbor vnitřních věcí 

se člení na oddělení správní, správních a dopravně správních evidencí a oddělení matriky. 

 

Organizační odbor se člení na oddělení správy poplatků, informatiky, personální 

a mzdové oddělení. Vykonává státní správu na úseku místních poplatků, exekučního řízení, 

povolování loterií a jiných podobných her. V přenesené působnosti rovněž vykonává státní 

správu v oblasti krizového řízení, válečných hrobů a vydává ověřené výstupy z informačních 

systémů veřejné správy, a to Výpisy z rejstříku trestů. V oblasti samostatné působnosti 

vykonává samosprávné agendy bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP), civilní a požární 

ochrany města, spisovou a informační službu magistrátu, zabezpečuje administrativní 

a technický chod Magistrátu města Havířova. Zajišťuje výkon mzdové a personální agendy 

vůči zaměstnancům a jejich vzdělávání. 

 

Odbor školství a kultury v rámci státní správy zpracovává rozpis prostředků státního 

rozpočtu a rozbory hospodaření s finančními prostředky pro školy a školská zařízení 

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. V rámci samosprávy odbor vytváří 

podmínky pro plnění povinné školní docházky, předškolního vzdělávání a zájmového 

vzdělávání ve středisku volného času. Materiálně zabezpečuje provoz mateřských 

a základních škol, školského zařízení pro zájmové vzdělávání a zajišťuje opravy a údržbu 

nemovitostí, které využívají tyto instituce. Zabezpečuje činnosti na úseku rozvoje sportu, 

kultury, dotací neziskovým organizacím z rozpočtu města. 

 



 
 

Příloha č. 3 Členění Magistrátu města Havířov  

 

Odbor komunálních služeb v přenesené působnosti vykonává činnost dopravního 

úřadu v oblasti MHD pro území města Havířova, vydává ověřené výstupy z informačních 

systémů veřejné správy (Czech POINT), včetně autorizované přeměny dokumentů a provádí 

vidimaci a legalizaci. Zajišťuje výkon státní správy na úseku energetiky, dále se nečlení. 

V oblasti samosprávy odbor vykonává správu majetku města Havířova - místní 

komunikace, jejich součástí a příslušenství, zeleň, vodní toky, veřejná WC, pohřebiště, útulek 

pro psy, autobusové čekárny a mobilní zařízení města. Vykonává samosprávnou činnost 

v oblasti dopravy, životního prostředí, odpadového hospodářství, hřbitovnictví a spolupodílí 

se na výkonu samosprávy při ochraně zvířat proti týrání atd. Organizuje výkon veřejné 

služby, obecně a veřejně prospěšných prací. Odbor řeší rozvoj města v oblasti energetiky. 

 

Odbor právních služeb ve spolupráci s dotčenými odbory MMH v rámci přenesené 

působnosti provádí exekuce na nepeněžitá plnění podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

V samostatné působnosti odbor právních služeb poskytuje právní služby v plném rozsahu 

právního řádu České republiky magistrátu města a příspěvkovým organizacím, jejichž 

zřizovatelem je Statutární město Havířov. Odbor se dále již nečlení. Vede centrální evidence 

určených dokumentů MMH a provádí jejich správu.  

 

Stavební a silniční správní úřad se člení na oddělení stavebního úřadu a oddělení 

dopravy. Oddělení stavebního úřadu v rámci státní správy je obecným stavebním úřadem, 

ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu v územním obvodu města Havířova 

a obce Horní Bludovice. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je odbor 

speciálním stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné 

účelové komunikace a je příslušným orgánem státní památkové péče dle zákona o státní 

památkové péči, také vyvlastňovacím úřadem dle zákona o odnětí nebo omezení vlastnického 

práva k pozemku nebo stavbě.  

Oddělení dopravy vykonává činnost silničního správního úřadu pro místní 

komunikace na území města Havířova a silnice II. a III. třídy. Vykonává činnost dopravního 

úřadu, mimo oblast MHD ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Provádí státní 

odborný dozor nad autoškolami a stanicemi měření emisí ve svém správním obvodu. 

V samostatné působnosti nemá odbor výkon samosprávy.   



 
 

Příloha č. 3 Členění Magistrátu města Havířov 

 

Odbor sociálních služeb vykonává přenesenou působnost státní správy na úseku 

sociální péče, sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností, tj. pro správní území statutárního města Havířova, obce Albrechtice, 

Horní Suchá, Horní Bludovice a Těrlicko. Odbor zajišťuje samosprávné činnosti související 

s péčí o seniory, osoby zdravotně postižené a osoby vyžadující okamžitou pomoc. Dále 

zajišťuje činnosti na úseku protidrogové prevence, komunitního plánování, prevence 

kriminality a poradenství pro národnostní menšiny. Odboru se vnitřně členění na: 

 oddělení dávek sociální péče pomoci v hmotné nouzi I. a II.; 

 oddělení sociálních služeb; 

 oddělení sociálně právní ochrany dětí; 

 oddělení sociální péče o těžce zdravotně postižené a staré občany. 

 

Odbor správy majetku nemá v působnosti výkon státní správy a vnitřně se nečlení. 

Samosprávu vykonává na úseku evidence, správy a nakládání s majetkem města Havířova. 

 

Živnostenský úřad je odbor, který vykonává přenesenou působnost státní správy na 

úseku živnostenského podnikání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, v rozsahu 

stanoveném živnostenským zákonem a zákonem o živnostenských úřadech a vede evidenci 

zemědělských podnikatelů. Vykonává cenovou kontrolu a působnost obecního úřadu podle 

zákona o podpoře sportu na území města Havířova. Je kontaktním místem veřejné správy 

(Czech POINT), provádí vidimaci a legalizaci dokumentů. Odbor nemá v působnosti výkon 

samosprávy. Člení se na registrační a kontrolně-správní oddělení. 

 

Odbor životního prostředí vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti 

ochrany přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a v oblasti 

odpadového hospodářství, vodního hospodářství, lesů, myslivosti, rybářství, případně dalších 

složek životního prostředí, je-li k nim příslušný obecní úřad, pověřený obecní úřad nebo obec 

s rozšířenou působností. Odbor životního prostředí je správním orgánem I. stupně dle 

zvláštních předpisů a vykonává svou působnost v územním obvodu města Havířova 

a v některých případech také v územním obvodu pověřeného obecního úřadu (II. stupeň) 

a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (III. stupeň). Odbor nevykonává 

samostatnou působnost a člení se na oddělení ochrany životního prostředí a ekologie krajiny. 



 
 

Příloha č. 3 Členění Magistrátu města Havířov 

 

Odbor územního rozvoje vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti 

územního plánování, pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací pro územní 

obvod obce s rozšířenou působností. Plní úkoly, které jsou městu svěřeny jako úřadu 

územního plánování. Samostatnou působnost má na úseku urbanistického a architektonického 

rozvoje města. V rámci odboru působí hlavní architekt města a odbor se již vnitřně nečlení. 

 

Odbor investiční výstavby nevykonává přenesenou působnost v rámci státní správy 

a ani se vnitřně dále nečlení. V samostatné působnosti zajišťuje investorsko - inženýrskou 

činnost na území města realizovanou v režii města a to ve stadiu předprojektové a projektové 

přípravy, ve stadiu realizace stavby, kolaudace a reklamačních řízení až do doby ukončení 

záruky na dílo. 

 

Další samostatná oddělení Magistrátu města Havířova jsou: 

 

 Kancelář primátora vykonává samostatnou působnost ve vztahu k voleným orgánům 

města a zajišťuje reprezentaci města. Oddělení nemá v působnosti výkon státní správy. 

 

 Interní audit je funkčně nezávislý útvar, organizačně oddělený od řídících výkonných 

struktur, je přímo podřízen vedoucímu orgánu veřejné správy 

 

 Tiskové oddělení zabezpečuje prezentaci a spolupodílí se na reprezentaci města. 

Zajišťuje komunikaci s médií a veřejností. Oddělení nemá v působnosti výkon státní správy. 

 

 Oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje zabezpečuje prezentaci 

a spolupodílí se na reprezentaci města a organizaci vztahů s partnerskými městy. Poskytuje 

nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje.  

 

 Oddělení kontroly vykonává kontrolní činnost ve vztahu k příspěvkovým 

organizacím a příjemcům dotací. Kontroluje způsob nakládání s majetkem města u 

příspěvkových organizací. Oddělení nemá v působnosti výkon státní správy 74 

                                                 
74 http://www.havirov-city.cz/magistrat/cleneni-magistratu-na-odbory.html 



 
 

Příloha č. 4 Přehled jednotlivých příjmů a výdajů za období 2006-2010 
 

 
 
 Přehled jednotlivých příjmů za období 2006-2010 

Jednotlivé příjmy v letech 2006-2010
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  Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky 3.3 Hospodaření v letech 2006-2010 

 

 
 
 Přehled jednotlivých výdajů za období 2006-2009 

Jednotlivé výdaje v letech 2006-2009
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  Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky 3.3 Hospodaření v letech 2006-2010 


