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1 ÚVOD 

„Umění hospodařit s penězi předpokládá nějaké peníze mít“.  

(Kurt Götz) 

 

Obce jsou povaţovány za základní územně samosprávné celky České republiky, které 

disponují právní subjektivitou, vlastní majetek a hospodaří podle svého rozpočtu. 

Hospodaření obcí hraje důleţitou roli, protoţe bez kvalitního a efektivního hospodaření, 

by se obec nemohla rozvíjet a uspokojovat potřeby svých občanů. K tomu, aby obec 

naplňovala své funkce a svou povahou odpovídala ústavnímu vymezení, je nutné, 

aby disponovala s dostatečným mnoţstvím finančních prostředků a materiálním 

zabezpečením, tedy obecním majetkem. Současně je nezbytné, aby mohla s tímto majetkem 

samostatně hospodařit a nakládat s ním.  

Dlouhodobý majetek je charakteristický tím, ţe se postupně opotřebovává (fyzicky 

nebo morálně), dochází k postupnému přenášení hodnoty do nákladů a trvale sniţuje jeho 

hodnotu. K 1. 1. 2012 bylo zahájeno na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 410/2009 Sb., a Českým účetním standardem č. 708 

odpisování dlouhodobého majetku.  

Cílem této diplomové práce je prostřednictvím kategorizace dlouhodobého majetku 

a jeho zařazením do odpisových skupin vyjádřit výši ročních odpisů, které sniţují hodnotu 

majetku a zjistit, zda je město schopno zajistit reprodukci svého majetku z vlastních zdrojů. 

Pro účel této diplomové práce bylo vybráno město Holešov. 

Hypotéza: Město Holešov je schopno zabezpečit reprodukci dlouhodobého majetku 

ze svých zdrojů.  

Diplomová práce zahrnuje kromě úvodu a závěru také teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část je obsaţena ve druhé kapitole, ve které jsou charakterizovány obce a jejich 

působnost, zaměřuje se na finanční systém územních samosprávných celků a popisuje 

strukturu územních rozpočtů. Závěr kapitoly je věnován majetku, jeho rozdělení, oceňování, 

reprodukci, ale i účetním odpisům, jejichţ účelem je vyjádřit skutečnou míru opotřebení 

majetku.  

Praktická část je strukturována do třetí a čtvrté kapitoly.  

Třetí kapitola se věnuje v úvodu charakteristice města, dále je provedena analýza 

rozpočtového hospodaření v časovém období let 2009 – 2013, jak z pohledu příjmů, 
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tak výdajů. Poslední část se zabývá hospodařením s majetkem. Je zde provedena analýza aktiv 

(stálých a oběţných) a pasiv (vlastních a cizích zdrojů), opět v pětiletém období. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na obnovu dlouhodobého majetku města v letech 2012 

a 2013. Popisuje zásady odpisování dlouhodobého majetku, zahrnuje základní podmínky 

a uvádí přehled majetku podle odpisových skupin a objem ročních odpisů. Pozornost 

je věnována zejména dlouhodobému hmotnému majetku v členění na stavby, samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí a dlouhodobému nehmotnému majetku.  

K vypracování této diplomové práce byly vyuţity platné právní předpisy 

k 31. 12. 2013, kniţní publikace, informace uveřejněné na internetových stránkách, interní 

zdroje města Holešova a také konzultace s vedoucím pracovníkem na Městském úřadě 

v Holešově.  
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2 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM 

Tato kapitola obsahuje teoretické vymezení pro praktickou část diplomové práce. 

Územní samosprávu lze chápat jako formu veřejné vlády a veřejné správy, to znamená 

samostatné spravování věcí veřejných na území menším neţ je stát, na základě ekonomických 

podmínek a zákonem stanovené působnosti. Samospráva územních celků je vymezena 

Ústavou České republiky (dále jen „ČR“) a je spojena s určitou autonomií. Ta umoţňuje 

vydávat vlastní předpisy, postavené níţe neţ zákony daného státu, zároveň však musí být 

v souladu s těmito zákony. Územní samosprávné celky (dále jen „ÚSC“) tvoří územní 

společenství občanů, kterým náleţí právo na samosprávu. Jsou veřejnoprávními korporacemi, 

které hospodaří dle vlastního rozpočtu a s vlastním majetkem.  

2.1 Obec a její působnost 

Právní úprava obce je vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů. Obec je zde definována jako základní územní samosprávní společenství 

občanů, tvořící územní celek, jeţ je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací 

s vlastním majetkem, vystupuje v právních vztazích vlastním jménem a nese odpovědnost, 

která z těchto vztahů vyplývá. Obec rovněţ pečuje o potřeby svých občanů, rozvoj vlastního 

území a v neposlední řadě také chrání veřejný zájem. 

Druhy obcí v ČR: 

 obce, které nejsou města, 

 města, 

 statutární města, 

 městyse, 

 hlavní město Praha. 

Samostatná působnost 

Samostatnou působností obce se rozumí prostor, ve kterém obec uskutečňuje své 

právo na samosprávu. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen právním řádem. Není 

vázána interními akty státu ani kraje. Patří zde například: sestavování a schvalování rozpočtu, 

rozpočtových opatření a závěrečného účtu obce, vydávání obecně závazných vyhlášek, 

schvalování programu rozvoje obce, zřizování i rušení organizačních sloţek obce 

a příspěvkových organizací, schvalování územního plánu obce a regulačního plánu, zřizování 

obecní policie atd. Dále vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb 
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svých občanů (výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje dopravy a spojů, atd.). Rozhoduje 

o majetkových záleţitostech (hospodaření s obecním majetkem), o nabytí a převodu 

nemovitosti včetně bytů a nebytových prostor, o uzavření smlouvy o přijetí půjčky nebo 

úvěru, o zastavení movitých a nemovitých věcí a zřízení věcného břemene, o poskytnutí 

dotace nebo převzetí dluhu.  

Základním orgánem vykonávající samostatnou působnost je zastupitelstvo obce, 

dalším orgánem je rada obce, starosta a obecní úřad. Ve městě plní funkci zastupitelstva obce 

zastupitelstvo města a dalšími orgány města jsou rada města, starosta a městský úřad. 

Přenesená působnost 

Přenesená působnost
1
 je dekoncentrovaná státní správa, která je svěřena orgánům ÚSC 

a je stanovena zvláštními zákony. Na obce je delegována (přenesena) různá míra státní 

správy. Stát některé pravomoci určil obcím proto, ţe jsou občanům blíţe a mohou se tak 

podílet na některých úkolech státní správy ve svém správním obvodu. V některých případech 

můţe v oblasti přenesené působnosti dojít k územnímu přesáhnutí působnosti obce, pokud 

vykonává státní správu i pro jiné obce. Týká se to obcí s rozšířenou působností, obcí 

s pověřeným obecním úřadem, ale i obcí s matričním a stavebním úřadem. Obce obdrţí 

ze státního rozpočtu určitý příspěvek. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí právním 

řádem, usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů, s výjimkami při vydávání 

nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech osob, 

kdy se řídí jen právním řádem. Existují i další kategorie obcí podle rozsahu přenesené 

působnosti a to obec, obec s matričním úřadem a obec se stavebním úřadem. 

2.2 Finanční systém územních samosprávných celků 

Kaţdý ÚSC musí vytvořit svůj rozpočet, podle něhoţ bude hospodařit. Rozpočet 

se sestavuje na období jednoho kalendářního roku. Rozpočty obcí patří do soustavy veřejných 

rozpočtů, do které lze zařadit i rozpočty krajů, rozpočty příspěvkových organizací 

zřizovaných ÚSC, rozpočty dobrovolných svazků obcí nebo fondy krajů a obcí. Soustavu 

veřejných rozpočtů tvoří na centrální úrovni státní rozpočet, státní fondy, fondy veřejného 

zdravotního pojištění a rozpočty regionálních rad regionů soudrţnosti aj. Veřejné rozpočty 

fungují autonomně, vznikají mezi nimi různé vazby, tudíţ je pro obec důleţité projednání 

                                                
1 GROSPIČ, J. Územní samospráva v České republice a Evropě. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o. 2007. 423 s. ISBN 

978-80-7380-028-4. 
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a příprava státního rozpočtu nebo rozpočtu kraje. Vazby mezi rozpočty představují návratné 

finanční výpomoci, příspěvky a dotace.  

Tvorbu, postavení, funkce a obsah rozpočtů ÚSC upravuje zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje 

pravidla hospodaření s finančními prostředky. Finanční hospodaření ÚSC se řídí rozpočtovým 

výhledem a ročním rozpočtem. Rozpočtový rok se shoduje s kalendářním rokem.  

Rozpočtový výhled obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých 

závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných 

záměrů. Slouţí pro střednědobé finanční plánování a je pomocným nástrojem ÚSC. Sestavuje 

se na dobu 2 – 5 let následujících po roce, na který se roční rozpočet sestavuje a na základě 

uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Chybí-li v obci vypracovaný rozpočtový 

výhled, povaţuje se to za správní delikt, v této souvislosti můţe být obci udělena pokuta aţ ve 

výši 1.000.000,- Kč. 

Rozpočet je finanční plán, kterým se řídí financování činnosti ÚSC a je krátkodobým 

nástrojem řízení obce, je sestavován na období jednoho kalendářního roku. Při zpracování 

rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočet obsahuje příjmy a výdaje a ostatní 

peněţní operace, včetně tvorby a pouţití peněţních fondů, které neprobíhají mimo rozpočet. 

Tyto peněţní operace uskutečněné mimo rozpočet se týkají sdruţených prostředků a cizích 

prostředků. Mimo rozpočtové příjmy a výdaje jsou sledovány podnikatelské činnosti ÚSC, 

jejich výsledek je promítnut do rozpočtu, který je součástí závěrečného účtu. Rozpočet 

se zpravidla sestavuje, jako vyrovnaný to znamená, ţe příjmy jsou ve stejné výši jako výdaje. 

Můţe být však schválen i jako přebytkový. Příjmy jsou v daném roce vyšší neţ výdaje, 

mohou být určeny k vyuţití aţ v následujících letech nebo určeny ke splácení jistiny úvěrů 

z předchozích let. Rozpočet schodkový můţe být schválen pouze v případě, ţe ho bude moţné 

uhradit, buď finančními prostředky z minulých let nebo půjčkou, příjmem z prodeje 

komunálních dluhopisů ÚSC, úvěrem, návratnou finanční výpomocí. Tvorbu, postavení, 

funkce a obsah rozpočtu obce vymezuje zákon. Vlastní strukturu rozpočtu upravuje Vyhláška 

Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.  

Rozpočtová skladba se nevztahuje na finanční operace cizích prostředků, sdruţených 

prostředků a podnikatelské činnosti, ale představuje jednotné třídění příjmů a výdajů. 
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Rozpočtová skladba umoţňuje třídit příjmy a výdaje z hlediska: druhového, odvětvového, 

odpovědnostního a konsolidačního
2
. 

Druhové třídění se povaţuje za základní systém třídění, týká se peněţních operací, které 

se řadí do třech základních okruhů: příjmy, výdaje a tzv. financování. 

Existují následující třídy
3
: 

 Třída 1: Daňové příjmy 

 Třída 2: Nedaňové příjmy 

 Třída 3: Kapitálové příjmy 

 Třída 4: Přijaté dotace 

 Třída 5: Běţné výdaje 

 Třída 6: Kapitálové výdaje 

 Třída 8: Financování 

Pro obce je toto členění povinné, proto má několik základních pravidel. Do plnění 

rozpočtu se zahrnují jen ty příjmy, jenţ byly opravdu přijaty, neboli finanční operace, 

uskutečněné v kalendářním roce. Do plnění výdajů se řadí pouze takové čerpání prostředků, 

které se uskutečnilo v kalendářním roce. Dále pro zařazení příjmu nebo výdaje do plnění 

rozpočtu v kalendářním roce je rozhodující datum připsání anebo odepsání prostředků 

na bankovních účtech. ÚSC můţe poskytovat nebo přijímat zálohy na věcná plnění smluv, 

která se uskuteční aţ v následujícím roce. Rozpočtová skladba nerozlišuje věcnou a časovou 

souvislost výnosů a nákladů, dle druhu výdaje se zařadí i přijaté a poskytnuté zálohy.  

Odvětvové členění – z tohoto hlediska se příjmy a výdaje třídí podle odvětví. Co se týká 

výdajů, ty se třídí všechny, z příjmů pak jen nedaňové a kapitálové příjmy obcí, krajů 

a dobrovolných svazků obcí s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků. Vychází 

z účelů, na které se vynakládají finanční prostředky z rozpočtu a souvisí se zajišťováním 

potřeb. Příjmy a výdaje třídíme podle rozpočtové skladby z odvětvového hlediska do těchto 

skupin
4
: 

 Skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, 

 Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 

                                                
2 Zákon č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 
3 Zákon č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 
4
 SCHNEIDEROVÁ, I. Rozpočtová skladba v roce 2013. Turnov: Acha obec účtuje, 2013. 262 s. ISBN 978-80- 

905420-0-6. 
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 Skupina 3 – Sluţby pro obyvatelstvo, 

 Skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti, 

 Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana, 

 Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a sluţby. 

Odpovědnostní třídění je pro územní samosprávu nepovinné. Vztahuje se pouze na příjmy 

a výdaje státního rozpočtu. 

Konsolidační třídění zde jsou prvkem rozpočtové skladby tzv. záznamové jednotky. 

Konsolidace umoţňuje vyloučit duplicity na základě interních transferů mezi fondy a korekci 

příjmů na straně jedné a korekci výdajů na straně druhé při započítávání příjmů a výdajů. 

2.3 Struktura územních rozpočtů 

Příjmy jsou veškeré nenávratné inkasované prostředky, opětované i neopětované, 

z domácí ekonomiky i ze zahraničí, včetně přijatých darů a dotací a přijaté splátky půjček, 

poskytnutých za účelem rozpočtové politiky. Nezahrnují návratná inkasa povahy přijatých 

výpůjček a přijaté splátky půjček poskytnutých za účelem řízení likvidity. 

Příjmy rozpočtu tvoří
5
: 

1) příjmy z výsledků vlastní činnosti, 

2) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

3) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimţ je obec 

pověřena podle zvláštních zákonů, 

4) výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona, 

5) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob (dále jen „PO“), pokud jsou podle 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo jiného zákona příjmem 

obce, která organizaci zřídila nebo zaloţila, 

6) výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona, 

7) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

8) dotace z rozpočtu kraje, 

9) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, například z jimi 

ukládaných pokut a jiných peněţních odvodů a sankcí, jestliţe jsou podle zvláštních 

zákonů příjmem obce, 

10) přijaté peněţité dary a příspěvky, 

                                                
5 § 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 



  

13 

 

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

Výdaji se rozumí toky finančních prostředků, které slouţí k zabezpečení naplnění 

funkcí ÚSC. U obcí se výdajová stránka odráţí zejména od preferencí obyvatel a zastupitelů, 

jejich představy o potřebných výdajích překračují objem příjmů, které jsou dostupné. Výdaje 

lze rozdělit na běţné, to jsou ty výdaje, které se kaţdoročně opakují v rozpočtovém období 

a kapitálové, výdaje jednorázové, které se neopakují a slouţí k financování investičních 

potřeb.  

Obec hradí z rozpočtu především
6
: 

1) závazky, které vyplývají pro obec z plnění povinností uloţených jí zákony, 

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

3) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené 

s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, 

4) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně 

příspěvků na společnou činnost, 

5) závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření 

a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliţe k nim přistoupila, 

6) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro obec, 

7) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

8) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náleţejících jejich 

vlastníkům, 

9) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků 

na sociální nebo jiné humanitární účely. 

Kromě těchto výdajů obec hradí ze svého rozpočtu také splátky přijatých úvěrů, půjček 

a návratných výpomocí nebo splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům. 

2.4 Běžný a kapitálový rozpočet 

Rozpočet se dělí na běţný a kapitálový
7
. Toto rozdělení umoţňuje sledovat a hodnotit 

vývoj běţného hospodaření obcí a zároveň vývoj finančních prostředků, které jsou určeny 

k obnově investičního majetku.  

                                                
6 § 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
7
 Zákon č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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Běžný rozpočet představuje bilanci běţných příjmů a běţných výdajů, z nichţ většina 

se pravidelně opakuje a vztahuje se k danému rozpočtovému roku.  

Struktura běžného rozpočtu 

Příjmy tvoří (PB): 

 daňové příjmy 

 nedaňové příjmy 

 běţné dotace 

Do běţných výdajů patří: výdaje na energii, na nákup drobného spotřebního majetku, 

na nákup spotřebního majetku, na údrţbu a opravy majetku. 

Výdaje tvoří (VB): 

 běţné výdaje 

Bilance běţného rozpočtu: PB – VB = SB 

Výsledek bilance, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji můţe být nulový, záporný nebo kladný. 

V případě, ţe běţný rozpočet vykazuje přebytek, mohou být finanční prostředky převedeny 

do dalších let a slouţit tak jako zdroj kapitálového rozpočtu. Naopak schodek běţného 

rozpočtu je moţné pokrýt přebytkem kapitálového rozpočtu, případně dočasně zapůjčenými 

prostředky. 

U kapitálového rozpočtu se zpravidla jedná o příjmy a výdaje jednorázové a neopakovatelné 

a přesahují období jednoho rozpočtového roku. Je určený na zabezpečování a rozvoj 

investičního majetku. 

Příjmy (PK): 

 výsledek bilance běţného rozpočtu (schodek, přebytek) 

 kapitálové příjmy 

 kapitálové dotace 

Kapitálové výdaje představují výdaje investiční povahy, jsou dlouhodobé a zvyšují hodnotu 

majetku ÚSC.  

Výdaje (VK): 

 kapitálové výdaje 

Bilance kapitálové rozpočtu: PK – VK = SK 
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Výsledek bilance můţe být opět kladný, záporný nebo nulový. Přebytek je moţné v případě 

potřeby pouţít k pokrytí deficitu běţného rozpočtu, nebo ponechat na výdaje dalších let. 

K pokrytí schodku kapitálového rozpočtu slouţí zpravidla dočasně zapůjčené prostředky, 

případně vlastní zdroje z přebytku minulých let běţného či kapitálového rozpočtu
8
. 

2.5 Příjmy rozpočtu obce 

Daňové příjmy  

Daňové příjmy jsou povaţovány z pohledu příjmové základny obcí za hlavní 

a základní druh finančních zdrojů. Podílejí se průměrně na celkových příjmech téměř jednou 

polovinou.  

Členění daňových příjmů: 

a) daně svěřené - tvoří výnos příslušné daně, který výlučně plyne do rozpočtu obcí 

 daň z nemovitosti (daň ze staveb a z pozemků) – je 100% příjmem obce, obec můţe 

částečně ovlivňovat její výši, 

 daň z příjmu PO, kdy PO je obec. 

b) daně sdílené - daně, jejichţ výnos je procentuelně rozdělen do více druhů veřejných 

rozpočtů (do rozpočtu obce plyne pouze podíl na celostátním výnosu daně)  

 20,83 % výnosu daně z přidané hodnoty 

 22,87 % výnosu daně z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“) ze závislé činnosti 

a funkčních poţitků, 

 23,58 % výnosu daně z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“), kromě případu, 

kdy je poplatníkem obec nebo kraj, 

 23,58 % výnosu DPFO vybírané sráţkou, 

 23,58 % výnosu z 60 % výnosu DPFO z podnikání. 

Zákon č. 377/2007 Sb., o rozpočtovém určení daní dále upravuje tzv. motivační prvky, které 

tvoří: 

 1,5 % výnosu DPFO ze závislé činnosti a funkčních poţitků rozdělovaný podle počtu 

zaměstnanců majících místo výkonu práce v dané obci, 

 30 % výnosu DPFO z podnikání rozdělovaný podle místa trvalého bydliště 

podnikatele. 

                                                
8
 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 588 s. 

ISBN 978-80-7357-614-1. 
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Podíl z celostátního hrubého výnosu příslušné daně předurčuje objem prostředků pro všechny 

obce celkem. Konkrétní procento, kterým se obce kromě Prahy, Ostravy, Plzně a Brna, 

podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní, se vypočítá jako součet
9
: 

a) poměru celkové výměry katastrálních území obce k celkové výměře katastrálních území 

všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, 

b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech 

a násobeného koeficientem 0,1, 

c) součet poměru násobku tzv. postupných přechodů pro danou obec k součtu násobků 

postupných přechodů za ostatní obce v procentech a násobený koeficientem 0,8 a dále 

násobeného celkovým procentem, kterým se obce podílejí na hrubém výnosu daně, 

d) počtu dětí a ţáků, které navštěvují školu zřizovanou obcí násobené koeficientem 0,07. 

c) poplatky 

 poplatky spojené s ţivotním prostředím - jejich výnos bývá rozdělen mezi příslušnou 

obec a Státní fond ţivotního prostředí. Jedná se o poplatky: za znečišťování ovzduší, 

za ukládání odpadu a vypouštění odpadních vod do vod podzemních, 

 správní poplatky – výkon jejich správy vymezuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Kryjí náklady správních úkonů v rámci 

přenesené působnosti, 

 místní poplatky obec zavádí obecně závaznou vyhláškou (dále jen „OZV“). 

Základními kritérii pro jejich zavedení nebo nezavedení by měl představovat poměr 

jejich nákladů a výtěţnosti. Mají fakultativní charakter, coţ znamená moţnost 

zastupitelů rozhodnout o tom, zda se vůbec budou na území obce vybírat.  

Místní poplatky tvoří
10

: 

 poplatek ze psů, 

 poplatek z ubytovací kapacity, 

 poplatek ze vstupného, 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

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

 poplatek za uţívání veřejného prostranství, 

                                                
9 Zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 

některým státním fondům. 
10 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho připojení na stavbu 

kanalizace nebo vodovodu, 

 poplatek za provoz systému shromaţďování, třídění, sběru, přepravy, vyuţívání 

a odstraňování komunálního odpadu. 

Obec můţe OZV diferencovat sazbu, upřesnit podmínky placení nebo rozšířit okruh 

osvobození. Kaţdý poplatek má své náleţitosti a to: poplatník, základ, předmět, osvobození 

od placení, případně slevy, sankce a splatnost. 

Nedaňové příjmy 

O těchto příjmech by se dalo říct, ţe jsou nárazové, neplynou ze zákona, ale z určité 

aktivity obce nebo jiného subjektu ve prospěch obce. 

Řadí se zde: 

 příjmy z pronájmu a prodeje krátkodobého majetku,  

 příjmy od organizací zřízených a zaloţených obcí,  

 sankční platby, 

 příjmy ze sdruţování prostředků,  

 dary a výnosy z veřejných sbírek, 

 uţivatelské poplatky. 

Kapitálové příjmy 

Těmito příjmy se rozumí příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých 

darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku, příjmy z prodeje akcií a majetkových 

podílů. Jde o příjmy nepravidelné a jednorázové. Obec musí vţdy dobře zanalyzovat situaci 

z krátkodobého i dlouhodobého hlediska a rozhodnout, zda daný majetek prodat či raději 

pronajmout. Obce by se měly vyvarovat neuváţeným prodejům majetku, který můţe být 

strategický z pohledu dalšího rozvoje obce. Vzhledem k tomuto je prodej či pronájem také 

významným ekonomickým nástrojem obcí. 

Přijaté dotace 

Dotace, které mohou obce získat z různých úrovní veřejných rozpočtů (například 

ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtů krajů apod.), představují hned po daňových 

příjmech druhý nejvýznamnější zdroj financování aktivit obcí. Dotace se poskytují buď 

na investiční, nebo na neinvestiční účely. Existence dotací se většinou zdůvodňuje potřebou 

obecné podpory obcí i specifických činností obce, na kterých má stát či kraj zájem. Naopak 
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za výraznou snahou omezit podíl dotací na hospodaření obcí je zájem zvýšit efektivnost 

a hospodárnost ve vyuţívání všech veřejných příjmů. Dotace zpravidla vedou k růstu 

veřejných výdajů a ke sníţení zájmu o efektivní vyuţití příjmů, soustředěných v rozpočtové 

soustavě jako celku. Současný systém dotací lze povaţovat za velmi komplikovaný. U dotace 

je třeba vţdy přesně splnit poţadavky poskytovatele vyplývající z rozhodnutí o jejím 

poskytnutí. Jde zejména o naplnění vymezeného účelu, o termín dokončení záměru a případně 

o míru zapojení vlastních zdrojů.  

Existuje několik členění dotací
11

: 

a) podle poskytovatele 

 dotace ze státního rozpočtu a to z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo z kapitol 

ústředních orgánů státní správy, 

 dotace z prostředků Evropské unie, 

 dotace ze státních mimorozpočtových fondů, 

 dotace z rozpočtů územních samosprávných celků. 

b) podle účelu  

 účelové – určené na konkrétní akce za podmínek vymezených zásadami dotační 

politiky poskytovatele, 

 neúčelové - nemají konkrétně vymezené podmínky uţití, ale můţe být stanoveno, 

zda jsou určeny na financování běţných nebo kapitálových potřeb. 

c) podle financování výdajů 

 běţné dotace (neinvestiční), 

 kapitálové dotace, které slouţí k financování jednorázových investičních akcí. 

Běžné dotace se pouţívají k financování neinvestičních, pravidelně se opakujících 

potřeb v rozpočtovém období. Mají většinou podobu účelové dotace a jsou nejčastěji 

poskytovány na potřeby, které obec zajišťuje na základě přenesené odpovědnosti 

za zabezpečení zejména preferovaných veřejných statků (např. základní školství), nebo 

u nichţ je nutné zajistit standardní úroveň. Dále můţe být pouţita k vyrovnání rozdílů 

v daňové kapacitě, nebo k odstranění výdajové externality.   

Kapitálové dotace jsou poskytovány na financování konkrétní investice např. 

výstavbu školy, obecních bytů.  Jsou proto většinou přísně zúčtovatelné a nevyčerpaná část 

této dotace se vrací. Kapitálové účelové dotace jsou poskytovány na dočasné potřeby, které 

se neopakují v čase, tj. na financování investiční výstavby, která umoţní lépe nebo ve větším 

                                                
11 HRABALOVÁ, S.: Teorie a praxe rozvoje měst a obcí. Brno, 2004, s. 43-44. 
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rozsahu uspokojovat lokální veřejné statky (výstavba školy, kanalizace atd.), dále 

na financování investic, které svým významem přesahují danou lokalitu (silnice), nebo 

na realizaci a financování záměrů státní politiky a vyhlášených výdajových programů.  

d) podle kritéria přidělování 

Toto kritérium nelze obecně uvést z důvodu odlišnosti u jednotlivých dotačních titulů. Jedná 

se o to, jak konkrétní ţádost odpovídá zamýšleným efektům definovaných poskytovatelem 

dotace. Soustava kritérií pro přiznání dotace se můţe u jednotlivých poskytovatelů lišit. 

Významným kritériem přidělení dotace je dopad činnosti, která bude dotována. Dalšími 

kritérii můţe být například počet obyvatel obce, počet obydlí, rozloha obce, míra 

zadluţenosti, apod. (uvedená kritéria jsou spíše obecnějšího charakteru a např. poloha obce 

je často vstupním kritériem, které rozhoduje o samotném nároku na dotaci)  

e) podle zúčtování a způsobu vypořádání 

 dotace, u kterých nevyčerpané finanční prostředky v rozpočtovém roce musí obec 

vrátit do příslušného rozpočtu, 

 dotace, které tomuto zúčtování nepodléhají. 

f) podle způsobu čerpání 

 dotace poskytnuté na bankovní účet obce po uzavření smlouvy, 

 dotace poskytnuté formou otevření čerpacího limitu u banky, 

 dotace poskytnuté následně poté, co je daný projekt uveden v ţivot (postupně nebo 

aţ po dokončení projektu). 

g) podle nárokovosti 

 nárokové dotace – jsou spojeny s určitou veřejnou sluţbou, kterou daná obec 

vykonává, a za předem stanovených podmínek jsou tyto dotace poskytovány 

automaticky, 

 nenárokové dotace – o ty se musí obec individuálně ucházet. Jejich získání závisí 

na tom, jak daná obec splňuje kritéria pro poskytnutí prostředků v rámci daného 

dotačního titulu. Dotace zde reprezentuje státem podporované aktivity obcí, záleţí 

na záměrech regionální politiky státu, na dokonalosti zpracovaného projektu, 

na spolufinancování ze strany obce, na naléhavosti potřeby. 

Nárokové dotace jsou přesně vymezené finanční toky určené na provoz základních, 

státem garantovaných, zařízení (především v oblasti zdravotnictví), provozování vybraných 

sluţeb a realizaci státní správy v přenesené působnosti. Tyto prostředky jsou vymezeny 

zákonnými prostředky a mají na ně nárok všechny obce s příslušnou aktivitou. Můţe jít 
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rovněţ o prostředky k vyrovnání nesouladu v rámci různých území a odvětví. Tyto dotace 

plynou ze státních či krajských rozpočtů podle pravomocí v dané oblasti a jejich toky jsou 

charakterizovány jako souhrnný finanční vztah mezi státním rozpočtem a rozpočtem obcí.  

Nenárokové dotace tvoří dotace, o které se musí obce ucházet u orgánů státu. Jejich 

získání závisí na řadě okolností (například: objem prostředků státu, zadluţenost obce, vlastní 

zdroje obcí, regionální politika státu, mnoţství poţadavků, ale i lobování). Získaná výše 

nenárokových dotací ukazuje na aktivitu vedení dané obce i na schopnost obce realizovat 

rozvojové projekty. 

Návratné zdroje 

Pokud má obec nedostatek vlastních prostředků, můţe vyuţít návratných finančních 

zdrojů, a to buď úročených, nebo neúročených. Bezúročnou půjčku lze očekávat jen v rámci 

systému veřejných rozpočtů. Návratné finanční zdroje by měly slouţit převáţně ke krytí 

investičních nákladů, které jsou spojeny s pořízením nového majetku obce nebo 

s rekonstrukcí majetku dosavadního. Obec si můţe odpovědně půjčit jedině v případě, ţe je 

schopna splácet z rozdílu mezi běţnými příjmy a běţnými výdaji a ještě jí zůstává rezerva. 

Mezi návratné finanční zdroje patří zejména: 

 půjčky a návratné finanční výpomoci od jiných subjektů,  

 příjmy z emise obligací,  

 úvěr od peněţního ústavu. 

2.6 Výdaje rozpočtu obce 

Obce se podílejí na financování a zabezpečování stále širšího spektra veřejných statků 

pro obyvatelstvo. Výdaje rozpočtu obce dle druhového hlediska lze rozdělit na kapitálové 

a běţné. Běţné se dále dělí na neinvestiční transfery (dotace), neinvestiční půjčky 

a neinvestiční nákupy. Samostatná a přenesená působnost obcí, výrazně ovlivňuje podíl 

jednotlivých druhů výdajů, to určují různé faktory jako odpovědnost za zabezpečování 

a financování určitých druhů veřejných statků, počet obyvatel, velikost obcí a jiné.  

Běžné výdaje 

Běţné výdaje tvoří převáţnou skupinu výdajů územních rozpočtů a souvisejí 

s financováním veřejných statků. Z těchto výdajů se financují běţné, pravidelně se opakující 

potřeby v daném rozpočtovém období, tzv. provozní nebo neinvestiční výdaje. Část těchto 

výdajů má charakter nárokových neboli mandatorních výdajů. Tyto výdaje je moţné 
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charakterizovat jako výdaje, které musí obec vynaloţit na zabezpečení čistých veřejných 

statků a protoţe jsou dané ze zákona, nelze je ovlivnit.  

Patří zde zejména výdaje:  

 na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti,  

 na veřejné komunikace,  

 na veřejnou zeleň,  

 na veřejné osvětlení,  

 na vlastní správu a samosprávu, 

 na likvidaci negativních externalit, např. výdaje na provoz čističek odpadních vod, 

na třídění a likvidaci odpadů. 

Výdaje, které jsou určeny na zabezpečení smíšených veřejných statků, představují 

další velkou skupinu výdajů územních rozpočtů. Na financování těchto statků dostává územní 

samospráva i dotace ze státního rozpočtu.  

Jsou to výdaje například na:  

 financování výdajových programů (výdaje na péči o rodinu, na financování penzionů 

pro přestárlé občany, o handicapované občany), 

 vzdělání. 

Kapitálové výdaje 

Zabezpečování veřejných statků vyţaduje investice a vytváří tlak na objem 

kapitálových výdajů územního rozpočtu. Kapitálové výdaje jsou určeny k financování 

dlouhodobých, běţně se neopakujících potřeb, převáţně investičních, nepřesahujících jedno 

rozpočtové období. Jsou kryty i návratnými finančními prostředky.  

Mezi kapitálové výdaje patří: 

 na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

 na kapitálové poskytnuté dotace organizačních sloţek a různým subjektům, 

 na nákup cenných papírů, 

 na investiční příspěvky příspěvkovým organizacím, 

 splátky úvěrů, 

 na investiční půjčky poskytnuté různým subjektům. 
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2.7 Majetek územně samosprávných celků 

Jedním z nejdůleţitějších předpokladů existence územní samosprávy je vlastnictví 

majetku. Majetek lze definovat jako souhrn majetkových hodnot, kterými jsou pohledávky, 

věci a penězi ocenitelné hodnoty. Zároveň tvoří podstatnou sloţku ekonomického základu 

samosprávy. Volené orgány rozhodují o způsobu vyuţití majetku obce a svým občanům 

odpovídají za svá rozhodnutí o hospodaření s majetkem. 

Ústava ČR vymezuje právo obce vlastnit majetek a zákon o obcích ukládá povinnost 

spravovat majetek hospodárně a účelně v souladu se zájmy obce a úkoly, které mají plnit. 

Nejenţe je obec povinna uplatňovat včas právo na vydání bezdůvodného obohacení a právo 

na náhradu škody, ale také by měla svůj majetek chránit před poškozením, zničením, 

odcizením nebo zneuţitím. Obec má právo majetek drţet, uţívat a nakládat s ním. 

Do nakládání s majetkem patří nákup, prodej, pronajímání, ručení za úvěry a závazky, 

vkládání do kapitálových společností.  

Díky majetku se v obci ovlivňuje sociálně ekonomický rozvoj (výstavba nových 

bytových jednotek), podnikatelské aktivity (výstavba nových průmyslových zón), ţivot v obci 

(dotace provozu divadel a kin) a urbanistický vývoj obce, tudíţ uţívání a vlastnictví majetku 

lze povaţovat za významný ekonomický nástroj v samosprávné působnosti obce.  

Majetek obce slouţí zejména ke dvěma činnostem, mezi které patří: 

 rozpočtová činnost,  

 podnikatelská činnost. 

V rámci rozpočtové činnosti obec vytváří aktivity, které uspokojují potřeby spadající 

do veřejně prospěšných účelů, zabezpečuje vlastní výkon samosprávy, to znamená činnost 

zastupitelstva a rady obce. Do role podnikatele (podnikatelská činnost) se obec dostává 

v případě, kdy je vlastníkem takového majetku, který obci vydělává (např. podíl na obchodní 

společnosti) nebo má dočasně volné peněţní prostředky, které stojí za to uloţit na výhodnější 

úroky, popř. je vloţit do výnosného podniku. 

 2.7.1 Druhy majetku 

Dlouhodobý majetek (dále jen „DM“) se dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

který je dále přesněji vymezen vyhláškou Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., v platném 

znění, a to konkrétně v § 6 – 8 člení na
12

: 

                                                
12 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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a) dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „ DHM“), 

b) dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen „DNM“), 

c) dlouhodobý finanční majetek (dále jen „DFM). 

Dlouhodobý hmotný majetek  

Název DHM označuje určitý „průnik“ dvou skupin majetku: 

 majetku, jehoţ doba uţívání a drţení přesahuje alespoň 1 rok, tedy není určen 

k jednorázové spotřebě, 

 majetku, který má hmotnou podstatu. 

DHM se zejména rozumí: 

a) pozemky, stavby (včetně budov), vodní díla, důlní díla a důlní stavby, movité kulturní 

památky, umělecká díla, sbírky, předměty kulturní hodnoty, byty a nebytové prostory, 

předměty z drahých kovů, bez ohledu na výši jejich ocenění, 

b) samostatné movité věci s dobou pouţitelnosti delší neţ 1 rok a ocenění převyšuje 

částku 40.000,- Kč (například stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky), 

c) základní stádo a taţná zvířata, 

d) pěstitelské celky trvalých porostů, 

e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, 

f) ostatní dlouhodobý hmotný majetek. 

Za hmotný majetek však nejsou povaţovány zásoby. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Charakteristickým rysem DNM je jeho nemateriální povaha, jedná se o majetek, který 

nelze uchopit. Za DNM se povaţuje majetek s dobou pouţitelnosti delší neţ 1 rok a výše jeho 

ocenění převyšuje částku 60.000,- Kč. Nehmotný majetek představují například: 

a) zřizovací výdaje – spojené se zaloţením (zřízením) nového podniku. Jedná 

se o notářské a soudní poplatky, mzdy, odměny za poradenské sluţby, náklady 

na pracovní cesty. Za tyto výdaje však nelze povaţovat výdaje na reprezentaci nebo 

výdaje spojené s pořízením DM nebo zásob, 

b) software, 

c) ocenitelná práva - (know-how, předměty průmyslových práv, licence), 

d) goodwill – rozdíl, mezi kupní cenou a cenou stanovenou na základě znaleckého 

ocenění, 
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e) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje. 

Dlouhodobý finanční majetek 

DFM se nazývají dlouhodobě vázané prostředky finančního charakteru. Jedná 

se o finanční majetek, který má v úmyslu drţet účetní jednotka déle neţ 1 rok. DFM zahrnuje: 

a) cenné papíry a podíly – (podíly v ovládaných a řízených osobách, podíly v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem, realizovatelné cenné papíry a podíly, dluhové 

cenné papíry drţené do splatnosti), 

b) dlouhodobě poskytnuté půjčky – půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům, vklad 

tichého společníka do společnosti, 

c) ostatní DFM – do této kategorie lze zahnout: termínované vklady s výpovědní lhůtou, 

která je delší neţ 12 měsíců, dlouhodobý majetek pronajatý na základě smlouvy 

o nájmu podniku. 

2.7.2 Oceňování majetku 

Z hlediska daňových a účetních odpisů je nutné správně určit hodnotu majetku, z níţ 

pak bude postupně odpisován a zároveň i okamţik, kterému se nehmotný a hmotný majetek 

stává skutečně dlouhodobým. Tímto začíná doba odepisování, proto je tento okamţik velmi 

důleţitý. V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 

se majetek oceňuje těmito třemi způsoby
13

: 

 pořizovací cenou, 

 vlastními náklady, 

 reprodukční cenou. 

Pořizovací cena (dále jen „PC) se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů. 

Do vedlejších pořizovacích nákladů je moţné zahrnout: 

 dopravu, clo, montáţ, 

 projektové, průzkumné, geodetické a geologické práce, 

 náklady, které souvisí s uvedením předmětu do uţívání (kolaudační poplatky), 

 příprava a zabezpečení pořizovaného majetku (správní poplatky, odměny 

za poradenské sluţby, expertízy), 

 vyřazení dosavadních staveb nebo jejích částí z důvodu nové výstavby. 

                                                
13 HAVLAN, P. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. 3. aktualizované a podstatně doplněné vydání. 

Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-453-6. 
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Do PC naopak nepatří výdaje na udrţování a opravy DHM, výdaje na vybavení pořizované 

investice zásobami nebo také kurzové rozdíly. Výdaje zvyšující PC dlouhodobého majetku, 

nelze jednorázově uplatnit do nákladů, ty pak budou v nákladech zahrnuty aţ ve formě 

odpisů. Je proto podstatné určit, zda je účtovaná suma součástí PC nebo nikoliv.  

Vlastní náklady tvoří všechny přímé náklady, nepřímé náklady, které bezprostředně souvisí 

s vytvořením DM vlastní činností (tzv. výrobní reţie). 

Reprodukční pořizovací cena (dále jen „ RPC) je cena, za kterou by byl majetek pořízen 

v době, kdy se o něm účtuje. Pro stanovení RPC stačí z hlediska účetnictví odborný odhad, 

z hlediska daňového na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Ocenění RPC 

se pouţije u DM: 

a) nabytého darováním, 

b) nově zjištěného a v účetnictví zatím nezachyceného, 

c) vloţeného do druţstva nebo obchodní společnosti. 

2.7.3 Reprodukce majetku 

Reprodukce majetku je zaměřena na udrţování majetku v provozuschopném stavu 

a na obnovu, respektive nahrazení majetku, který není uţ schopen plnit své funkce. Jedná 

se konkrétně o údrţbu a opravy nemovitého a movitého majetku a jeho technické zhodnocení 

nebo pořízení nového majetku. Reprodukce se neomezuje pouze na zachování účetní hodnoty 

majetku, ale zejména na uchování a rozvinutí jeho uţitné hodnoty. Základním členěním 

reprodukce majetku je rozlišení investičních a neinvestičních výdajů. V případě investičních 

výdajů spojených s reprodukcí jde zejména o technické zhodnocení. 

Technické zhodnocení je upraveno v ČR v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů. Podle § 33 se pod tímto pojmem rozumí výdaje na přístavby, 

nástavby, rekonstrukce, stavební úpravy a modernizace majetku, ovšem pokud u jednotlivého 

majetku v součtu převýšily ve zdaňovacím období částku 40.000,- Kč. V případě 

neinvestičních výdajů jde buď o opravu či udrţování nebo pořízení drobného dlouhodobého 

majetku, u kterých je doba pouţitelnosti delší neţ jeden rok a ocenění jedné poloţky 

nepřevyšuje částku 40.000,- Kč. V praxi dochází často k záměně pojmů technické zhodnocení 

a oprava a údrţba.  Opravy a udrţování se do nákladů účtují jednorázově. Jejich hodnota plně 

ovlivní hospodářský výsledek v okamţiku, kdy se o opravě nebo o udrţování účtuje. 

Technické zhodnocení nelze zahrnout do nákladů jednorázově, ale je nutné o jeho hodnotu 

zvýšit PC, respektive zůstatkovou cenu) příslušného majetku, a to v tom zdaňovacím období, 
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kdy je technické zhodnocení uvedeno do uţívání. Technické zhodnocení se tedy do nákladů 

zúčtovává postupně prostřednictvím odpisů.  

Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení 

do provozuschopného nebo předchozího stavu.  

Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují 

se drobnější závady. 

Modernizací se rozumí vylepšení nebo rozšíření vybavenosti nebo pouţitelnosti majetku. 

Rekonstrukce jsou zásahy do majetku, mají za následek změnu technických parametrů nebo 

změnu jeho účelu. 

2.7.4 Účetní odpisy 

Účetní odpisování DHM i DNM vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona vyjadřují účetní odpisy trvalé sníţení 

hodnoty majetku. Účelem je vyjádřit skutečnou míru opotřebení majetku. Odpisováním 

je vyjádřeno nejen fyzické opotřebení, ale i morální, které je způsobeno vědeckotechnickým 

pokrokem.  

Účetním odpisováním se sniţuje hodnota DM přenášením do nákladů účetní jednotky. 

Do nákladů tak vstupuje kaţdoročně část hodnoty DM, která odpovídá stupni jeho fyzického 

a morálního opotřebení. Účelem je tedy, co nejvěrněji zobrazit skutečné fyzické a morální 

opotřebení DM v průběhu jeho uţívání, protoţe jen tak je moţné zajistit, aby se zůstatková 

hodnota majetku uvedená v účetní závěrce, co nejvíce přibliţovala jeho skutečné ekonomické 

hodnotě. A výsledek hospodaření aby přesně vyjadřoval i úbytek hodnoty DM. Postupným 

odpisování majetku se vytváří oprávky. Ty jsou hodnotovým vyjádřením celkového 

opotřebení odpisovaného DM. Rozdíl mezi výši oprávek a účetní cenou odpisovaného 

majetku se nazývá zůstatková cena. Za celou dobu odpisování nesmí být celková výše 

oprávek vyšší neţ cena konkrétního odpisovaného majetku. Tvorba peněţních zdrojů 

na pořízení nového DM se zabezpečuje odpisováním.  

Hlavním zdrojem financování pořizovaného DM by měly být právě tyto peněţní 

zdroje, které by měly být pouţity na prostou obnovu majetku. Tato zásada platí jen v situaci 

dlouhodobé stabilní cenové úrovně, protoţe s rostoucí inflací klesá reálná kupní síla odpisů, 

tím pádem se sniţuje podíl odpisů na tvorbě zdrojů na prostou obnovu DM.  

Odpisování DM bylo zahájeno k 1. 1. 2012 na základě zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou č. 410/2009 Sb., a Českým účetním 
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standardem č. 708. Účetní jednotka odpisuje DM do výše jeho ocenění v účetnictví. 

Odpisování se zahajuje 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k zařazení 

majetku do uţívání. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Aby bylo vůbec moţné 

majetek odepisovat, je nutné znát PC a datum zařazení majetku do uţívání. Majetek je nutné 

zatřídit do kategorizace majetku a zařadit ho do jedné ze sedmi odpisových skupin. Dopočet 

oprávek tzv. „dooprávkování“ se provede po zpracování odpisového plánu za dobu, kdy 

nebylo prováděno odpisování a teprve poté dojde k zaúčtování. Při sestavování odpisového 

plánu můţe účetní jednotka zohlednit skutečnosti, které se týkají okamţiku vyřazení DM 

z uţívání. Můţe stanovit hranici významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny DM při 

vyřazení. Pokud nestanoví účetní jednotka jinak, významná částka je ve výši 5% z ocenění 

DM. DM jako například silnice, kanalizace, který nejde z praktických důvodů vyřadit 

z uţívání má zbytkovou hodnotu, jejíţ implicitní hodnota je 5% vstupní ceny.  O odpisech 

účtuje účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni, případně k jinému dni dle jiného 

právního předpisu.  

Účetní jednotka si zvolí rovnoměrný, komponentní nebo výkonový způsob 

odpisování
14

. Kombinace těchto způsobů odpisování v rámci účetní jednotky není vyloučena. 

Rovnoměrný způsob odpisování 

Účetní jednotka stanoví, po provedení kategorizace, dobu pouţívání majetku pro účely 

odpisového plánu a potom zohlední zejména: 

 charakter prostředí, 

 charakteristiku dlouhodobé majetku (materiálová podstata, trvanlivost), 

 rychlost morálního zastarávání, 

 stupeň intenzity uţívání majetku, 

 opotřebení majetku, 

 další specifické podmínky pouţívání majetku nebo jeho individuální vlastnosti. 

V případě nově pořízeného pouţitého majetku sestaví účetní jednotka odpisový plán 

na dobu, po kterou se předpokládá, ţe se majetek bude pouţívat. 

 

 

 

                                                
14 Ministerstvo financí České republiky. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_pravpred_64919.html 
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Výkonový způsob odpisování  

Při sestavování odpisového plánu určí účetní jednotka měřitelnou jednotku nebo jinou 

skutečnost, která má vliv na výpočet výše částky odpisu na jednu stanovenou jednotku. Tento 

způsob účetní jednotka pouţije: 

 pokud je podle zákona vhodné pouţít tento způsob, 

 vyplývá-li jeho pouţití z jiného právního předpisu, 

 pro výpočet odpisů skládky. 

Komponentní způsob odpisování 

U tohoto způsobu odpisování účetní jednotka při sestavování odpisového plánu 

zohlední, ţe se odpisuje komponenta v průběhu pouţívání samostatně od ostatních komponent 

a od zbylé části majetku. Účetní jednotka podle jednotlivých komponent vytváří členění 

příslušných syntetických na analytické účty. 

DM (včetně technického zhodnocení) se odepisuje v průběhu jeho pouţívání, po celou 

dobu jeho pouţívání a to na základě odpisového plánu. Pokud například při inventarizace 

zjistí účetní jednotka, ţe předpokládána doba pouţívání neodpovídá odpisovému plánu 

(v souvislosti s technickým zhodnocením) tuto skutečnost zohlední při úpravě plánu.  
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3 ANALÝZA ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ OBCE A HOSPODAŘENÍ 

S MAJETKEM 

Obsahem této kapitoly je analýza rozpočtového hospodaření města Holešov 

a hospodaření s jeho majetkem. V úvodní části kapitoly je popsána stručná charakteristika 

města. Kapitola je dále rozdělena na dvě části. První část je věnována rozpočtům města, 

analyzuje daňové, nedaňové a kapitálové příjmy, dotační prostředky a výdaje města. Druhá 

část je zaměřena na majetek města. Zahrnuje analýzu rozvahových poloţek – strukturu aktiv, 

kde jsou popsána stálá a oběţná aktiva a struktura pasiv, která se skládají z vlastních a cizích 

zdrojů města.  

3.1 Charakteristika města Holešov 

První zmínka pochází z roku 1134 a městem se stal ve 14. století. Město Holešov leţí 

v okrese Kroměříţ ve Zlínském kraji, 13 kilometrů severozápadně od Zlína. Nachází 

se na rozmezí Hané a Valašska, v úpatí Hostýnských vrchů na břehu řeky Rusavy, 

v nadmořské výšce 232 m. n. m. Území města tvoří kromě samotného Holešova 

a katastrálního území Všetuly, místní části Količín, Dobrotice, Ţopy a Tučapy, o celkové 

výměře 3 409 ha. Holešov je obec s rozšířenou působností, tzv. obcí III. stupně, hlavním 

centrem mikroregionu s 19 obcemi, v roce 1999 sedmnáct z nich vytvořilo sdruţení 

Mikroregion Holešovsko, který tvoří tyto obce: Bořenovice, Horní Lapač, Holešov, Kurovice, 

Kostelec u Holešova, Martinice, Pacetluky, Prusinovice, Třebětice, Ţeranovice, Přílepy, 

Pravčice, Lechotice, Zahnašovice, Ludslavice, Roštění, Rymice, Němčice a Míškovice. Vývoj 

počtu obyvatel je pro lepší přehlednost znázorněn v grafu č. 3.1, z něhoţ vyplývá, ţe počet 

obyvatel rok od roku klesá. Úbytek obyvatel v roce 2013 oproti roku 2009 činí 258 osob. 

Graf č. 3.1 Demografický vývoj počtu obyvatel v letech 2009 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Měsíčník Holešovsko 1/2013. Vlastní zpracování. 
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Organizační členění města 

Samosprávným orgánem města je zastupitelstvo, které tvoří 23 členů. Zastupitelstvo 

města zřídilo na základě zákona č. 218/2000 Sb., o obcích pouze dva výbory, kontrolní 

a finanční. Výbory plní funkci kontrolního a iniciativního orgánu a kaţdý výbor tvoří 9 členů, 

ikdyţ podle zákona by měly být tříčlenné. Výkonným orgánem je rada o 7 členech. Rada 

města zřídila sedm komisí, jako své poradní a iniciativní orgány. Jedná se o komise: 

 Komise školská a drogové problematiky (9 členů), 

 Komise ţivotního prostředí a dopravy (9 členů), 

 Komise výstavby (9 členů), 

 Komise pro občanské záleţitosti (11 členů), 

 Komise pro neziskový sektor (9 členů), 

 Komise sociálně-právní ochrany dětí (7 členů), 

 Komise památkové péče a letopisectví (9 členů). 

Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník a zaměstnanci města, kteří jsou 

zařazeni do městského úřadu. Městský úřad se dělí na odbory, kterých je celkem osm, 

oddělení a samostatné útvary. 

K nejvýznamnějším památkám města patří renesančně barokní zámek s parkem 

a předzámčím, který byl postaven po roce 1650, dále kaple svatého Martina z roku 1744, farní 

kostel s Černou kaplí, trinitářský klášter, kostel svaté Anny, stará ţidovská synagoga, kaple 

svatého Kříţe nebo ţidovský hřbitov. Z města  Holešova pochází i několik vynikajících 

osobností jako například Jan z Holešova (bohoslovec v době husitské), Jan Nepomuk Hanke 

z Hankenštejna (historik a buditel moravský), František Xaver Richter (komorní kapelník, 

hudební skladatel), Mirko Očadlík (hudební vědec), Vlasta Fialová (historička) a Vladimír 

Groh (profesor Masarykovy univerzity v Brně). 

Organizace města 

Zřizované příspěvkové organizace: 

 Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříţ, příspěvková organizace, 

 Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříţ, příspěvková organizace, 

 Mateřská škola Sluníčko Holešov, příspěvková organizace, 

 1. Základní škola Holešov, příspěvková organizace, 

 2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace, 

http://www.holesov.cz/samosprava-mesta/komise/komise-skolska-a-drogove-problematiky
http://www.holesov.cz/samosprava-mesta/komise/komise-zivotniho-prostredi-a-dopravy
http://www.holesov.cz/samosprava-mesta/komise/komise-vystavby
http://www.holesov.cz/samosprava-mesta/komise/komise-pro-obcanske-zalezitosti
http://www.holesov.cz/samosprava-mesta/komise/komise-pro-neziskovy-sektor
http://www.holesov.cz/samosprava-mesta/komise/komise-socialne-pravni-ochrany-deti
http://www.holesov.cz/samosprava-mesta/komise/komise-pamatkove-pece-a-letopisectvi
http://www.holesov.cz/skolstvi/materske-skoly/ms-masarykova
http://www.holesov.cz/skolstvi/materske-skoly/ms-grohova
http://www.holesov.cz/skolstvi/materske-skoly/ms-havlickova
http://www.holesov.cz/skolstvi/zakladni-skoly/1-zs-holesov
http://www.holesov.cz/skolstvi/zakladni-skoly/2-zs-holesov
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 3. Základní škola Holešov, příspěvková organizace, 

 Ústřední školní jídelna Holešov, příspěvková organizace, 

 Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace, 

 Centrum pro seniory, příspěvková organizace, 

 Středisko volného času, příspěvková organizace. 

Zakládané: 

 Tepelné hospodářství Holešov, s.r.o., 

 Technické sluţby Holešov, s.r.o. 

Organizační složky: 

 Pomocná hospodářská správa, 

 Mateřské centrum srdíčko. 

3.2 Analýza hospodaření města Holešova v letech 2009 - 2013 

Město Holešov hospodaří na základě svého ročního rozpočtu, na jehoţ přípravě 

se podílí finanční výbor ve spolupráci se starostou. Pro potřeby dlouhodobějšího finančního 

plánování je sestavován rozpočtový výhled. Dalším podkladem pro sestavení návrhu je také 

rozpočet z předchozího roku. Své hospodaření město zachycuje do výkazu pro hodnocení 

plnění rozpočtů ÚSC, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. V tabulce 3.1 

je zaznamenán vývoj hospodaření města z hlediska druhového členění ve sledovaném období 

let 2009 – 2013 a zároveň jsou uvedeny meziroční tempa růstu celkových příjmů a výdajů. 

Třída 8 – financování následně uvádí, zda jsou jednotlivé roční rozpočty města vyrovnané 

či nevyrovnané.  

Město mělo v roce 2009 příjmy niţší neţ výdaje. K 31. 12. 2009 město hospodařilo 

se schodkem ve výši 20 490 tis. Kč. Největší podíl na celkových příjmech (347 866 tis. Kč) 

tvořily dotace v hodnotě 164 288 tis. Kč. Celkové výdaje činily 368 356 tis. Kč, kdy běţné 

výdaje převyšovaly nad kapitálovými. V roce 2010 převyšovala hodnota celkových výdajů 

nad celkovou hodnotou příjmů města, tudíţ vznikl schodek v rozpočtu dosahující 

5 513 tis. Kč. Došlo k poklesu tempa růstu u celkových příjmů o 7,7%, u výdajů o 11,3% 

oproti roku 2009. Za celé sledované období se pouze v roce 2011 městu podařilo hospodařit 

s přebytkem 23 824 tis. Kč - příjmy byly vyšší neţ výdaje. Celkové příjmy dosahovaly 

hodnoty 331 445 tis. Kč, coţ se projevilo navýšením meziročního tempa o 3,2 %. Výdaje 

částky 307 620 tis. Kč. V roce 2012 byly celkové příjmy plněny 99,7 % a činily 

http://www.holesov.cz/skolstvi/zakladni-skoly/3-zs-holesov
http://www.holesov.cz/skolstvi/skolska-zarizeni/usj-holesov
http://www.holesov.cz/organizace-mesta/zrizovane/mestske-kulturni-stredisko
http://www.holesov.cz/organizace-mesta/zrizovane/centrum-pro-seniory-prispevkova-organizace
http://www.holesov.cz/skolstvi/skolska-zarizeni/svc-holesov
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261 555 tis. Kč. Celkové výdaje přestavovaly hodnotu 286 087 tis. Kč a byly plněny 

na 88,9% Toto plnění vychází z poměru mezi upraveným rozpočtem a skutečností. Rozdíl 

příjmů a výdajů města Holešova za rok 2012 dosahoval částky – 24 532 tis. Kč a rozpočet 

města byl schodkový. V roce 2013 dosahovaly celkové příjmy i celkové výdaje nejniţších 

hodnot za pětileté období. Rozpočet města byl v tomto roce opět schodkový a v třídě 8 - 

financování se projevil, s výjimkou roku 2011, se záporným znaménkem. 

Tab. č. 3.1 Vývoj hospodaření v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Třída 1 - daňové příjmy 118 296 123 119 119 610 126 000 144 587 

Třída 2 - nedaňové příjmy 45 476 35 804 43 697 25 406 23 517 

Třída 3 - kapitálové příjmy 19 806 35 056 23 742 3 267 7 321 

Třída 4 - dotace 164 288 127 182 144 395  106 882 69 694 

Příjmy celkem 347 866 321 161 331 445 261 555 245 119 

Tempo růstu v % - -7,7 3,2 -21 -6,3 

Třída 5 - běţné výdaje 232 566 236 598 224 496  131 228 121 972 

Třída 6 - kapitálové výdaje 135 790 90 077 83 124 154 859 135 716 

Výdaje celkem 368 356 326 675 307 620 286 087 257 688 

Tempo růstu v % - -11,3 -5,8 -7,0 -9,9 

Třída 8 - financování -20 490 -5 513 23 824 -24 532 -12 569 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

3.2.1 Daňové příjmy  

Nejvýznamnějším příjmem města jsou příjmy daňové, které tvoří přibliţně polovinu 

všech příjmů. Město nemůţe tyto příjmy nijak ovlivnit, jediná moţnost je u poplatků, které 

jsou dány vyhláškou města. Vývoj jednotlivých poloţek daňových příjmů naznačuje tab. 

č. 3.2. 
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Tab. č. 3.2 Vývoj daňových příjmů v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

DFFO ze závislé činnosti 

a funkčních poţitků 
20 597,31 21 013,53 21 717,91 20 847,89 26 074,09 

DPFO ze samostatné  

výdělečné činnosti 
2 542,61 3 626,82 1 497,87 1 015,47 1 828,50 

DPFO z kapitálových  

výnosů 
1 741,45 1 754,83 1 699,42 2 188,89 2 566,05 

DPPO 21 265,47 20 783,23 19 702,53 21 518,64 24 932,93 

DPPO za obec 4 708,20 7 242,62 7 245,65 5 089,15 1 953,01 

Daň z přidané hodnoty 43 355,30 46 093,32 45 514,19 42 892,39 53 742,86 

Daň z nemovitosti  5 310,80 7 557,33 8 005,44 8 752,80 8 999,03 

Poplatek za provoz systému 

shromaţďování, sběru, přepravy, 

třídění, vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

5 670,73 5 593,95 5 450,68 5 129,38 6 837,34 

Poplatek ze psů 220,41 213,52 223,73 214,48 202,25 

Poplatek za provozovaný 

výherní 

hrací přístroj 

1 578 1 272,55 1 707,84 544,88 1 086,35 

Odvod výtěţku z provozování 

loterií 
1 037,58 572,22 384,01 434,03 526,58 

Správní poplatky 4 959,63 4 374,08 4 168,21 3 700,50 4 026,09 

Poplatek za uţívání veřejného 

prostranství 
201,68 235,61 418,58 277,13 471,76 

Poplatky za znečišťování 

ovzduší 
10,90 7,80 13,90 28,00 - 

Odvody za odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu 
4 428,11 2 214,78 352,89 5 904,69 191,62 

Příjmy za zkoušky ţadatelů  

o řidičské oprávnění 
667,32 562,81 507,15 551,10 465,21 

Odvod z výherních hracích 

přístrojů 
- - - 6 896,06 10 676,53 

Ostatní odvody z vybraných 

činností  

a sluţeb jinde neuvedené 

- - - - 6,8 

Daňové příjmy celkem 118 296 123 119 119 610 126 000 144 587 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 
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Z tab. č. 3.2 je patrné, ţe ve sledovaném časovém období dosáhly celkové daňové 

příjmy nejvyšších hodnot v roce 2013, kdy došlo ke změně rozpočtového určení daní, a to 

ve výši 144 5876 tis. Kč. Naopak nejniţší hodnota těchto příjmů byla v roce 2009 s částkou 

118 296 tis. Kč, zapříčinila to rapidně niţší částka daně z přidané hodnoty, která oproti roku 

2013 poklesla více neţ o 10 387 tis. Kč. Další daní, která výrazně poklesla, a tím pomohla 

sníţit celkové daňové příjmy v roce 2009, byla DPFO ze závislé činnosti a funkčních poţitků, 

jejíţ hodnota se sníţila o přibliţně 5 477 tis. Kč oproti roku 2013. Nejvýznamnější daní je daň 

z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která se podílí na celkových daňových příjmech 

v průměru 37% v kaţdém roce sledovaného časového období. Další důleţité poloţky, které 

ovlivňují celkové příjmy, představují: DPFO ze závislé činnosti a funkčních poţitků a DPPO. 

Místní poplatky jsou čtvrtou nejvýznamnější daní. Jsou vybírány na základě rozhodnutí 

zastupitelstva města v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů a zákonem č. 218/2000 Sb., o obcích. Nejvíce do rozpočtu města přispívá 

poplatek za provoz systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Správní poplatky přestavují zhruba jen 3,4% celkových 

daňových příjmů za celé sledované období.  

Daňové příjmy v sobě zahrnují daně sdílené a svěřené. Daně sdílené přestavují 

významnější část a dělí se o svůj výnos se státním, popřípadě s jiným veřejným rozpočtem. 

Sdílené daně se skládají z: DPFO ze závislé činnosti, DPFO ze samostatné výdělečné činnosti, 

DPFO z kapitálových výnosů, DPPO a z DPH. Svěřené daně plynou do rozpočtu města v plné 

výši a tvoří jí poloţky DPPO za obec a daň z nemovitosti. 

Ve sledovaném období vystihuje vývoj daňových příjmů tempo růstu. V roce 2010 

představovalo 4%. Následující rok, tedy rok 2011 zaznamenal pokles o 2,85% představován 

hodnotou niţší o 3 509 tis. Kč, oproti skutečnosti roku 2010. Růst v roce 2012 o hodnotu 

6 390 tis. Kč představuje v procentním vyjádření nárůst o 5,1% oproti předchozímu roku. 

V posledním roce došlo ke zvýšení tempa růstu o zhruba 13%. 
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3.2.2 Nedaňové příjmy 

Vypovídají o aktivitě města ve svůj prospěch a jsou víceméně nárazové. Tyto příjmy 

přesto, ţe mají doplňkový charakter, jsou významným zdrojem financování potřeb města. 

Strukturu a vývoj jednotlivých nedaňových příjmů města zachycuje tabulka č. 3.3.  

Tab. č. 3.3 Vývoj nedaňových příjmů v letech 2009 – 2013 (tis. Kč) 

Rok  2009 2010 2011 2012 2013 

Příjmy z pronájmu majetku 14 358,08 16 585,94 15 321,59 9 993,99 9  063,00 

Příjmy z vlastní činnosti 12 889,17 11 148,02 12 763,53 3 598,63 5 563,45 

Přijaté vratky transferů a ostatní 

příjmy z finančního vypořádání 

předchozích let 

7 047,32 100,58 5 726,86 5 343,88 50,00 

Výnosy z finančního majetku 489,31 372,33 2 179,22 856,97 892,00 

Přijaté sankční platby 2 102,10 1 958,52 1 924,90 2 174,85 1 412,00 

Splátky půjčených prostředků 

 od obyvatelstva 
2 229,34 2 107,16 1 777,52 1 355,55  1 814,55 

Odvody přebytků organizací 

s přímým vztahem 
2 150,19 500 1 757,59 - 2 656,00 

Ostatní nedaňové příjmy 3 954,98 2 762,12 1 652,95 1 732,19 1 753,00 

Splátka půjčených prostředků 

od zřízených a podobných 

subjektů 

- - 360 - - 

Příjmy z vyuţívání výhradních 

práv k přírodním zdrojům 
164,77 182,07 232,84 257,28 293,00 

Příjmy z prodeje krátkodobého 

a drobného dl. majetku 
90,74 87,26 - 92,66 20,45 

Nedaňové příjmy celkem 45 476 35 804 43 697 25 406 23 517 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

Celkové nedaňové příjmy měly v časovém období let 2009 – 2012 střídavou tendenci 

růstu a poklesu, jak naznačuje tab. č. 3.3.  Na začátku sledovaného období, v roce 2009 

dosahovaly celkové nedaňové příjmy částku 45 476 tis. Kč a byly zároveň nejvyšší za celé 

časové období. Rok 2010 přinesl pokles o 21% oproti roku předchozímu, tento pokles byl 

zapříčiněn výraznějším sníţením do nedaňových příjmů poloţkou - odvody přebytků 
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organizací s přímým vztahem (téměř o 77%) a také přijatými vratkami transferů a ostatními 

příjmy z finančního vypořádání předchozích let, tento pokles činil přibliţně 98%. V dalším 

roce došlo ke zvýšení a to o částku 7 893 tis. Kč, tedy o 18%. V roce 2012 došlo 

k razantnějšímu poklesu nedaňových příjmů o 18 291 tis. Kč, to způsobila absence odvodů 

přebytků organizací s přímým vztahem a také niţní příjmy z pronájmu majetku a z vlastní 

činnosti. V posledním sledovaném roce zaznamenaly nedaňové příjmy opět pokles na částku 

23 517 tis. Kč, tento rok se stal rokem s nejniţšími nedaňovými příjmy a to představovalo 

pokles oproti předchozímu roku o více neţ 7%. 

Nejvyšší podíl na nedaňových příjmech mají příjmy z pronájmu majetku a dále pak 

příjmy z vlastní činnosti, výjimku tvoří rok 2012, ve které jsou přijaté vratky transferů 

a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let druhou nejvyšší poloţkou. Příjmy 

z prodeje krátkodobého a drobného dl. majetku v roce 2009 činily téměř 91 tis. Kč, v dalším 

roce poklesly, v roce 2011 tyto příjmy nebyly zaznamenány, v roce 2012 činily 92,66 tis. Kč 

a v roce 2013 opět klesly na necelých 21 tis. Kč.  Také ostatní nedaňové příjmy a přijaté 

sankční platby postupně klesají, opět s výjimkou v roce 2012 a 2013. Naopak příjmy 

z vyuţívání výhradních práv k přírodním zdrojům mají charakter postupného růstu.  

3.2.3 Kapitálové příjmy 

Výše kapitálových příjmů je závislá na rozhodnutí zastupitelstva. Mají dlouhodobější 

charakter a jsou určeny k financování investičních záměrů města. Většinou se jedná o prodeje 

dlouhodobého majetku, coţ také naznačuje tabulka č. 3.4.  

Tab. č. 3.4 Vývoj kapitálových příjmů v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Příjmy z prodeje pozemků 14 900 25 141,94 5 539,07 247,56 3 971,93 

Příjmy z prodeje ostatních  

nemovitostí a jejich částí 
4 478,61 9 394,04 17 690,99 2 659,55 2 899,17 

Příjmy z prodeje ostatního 

DHM 
359,89 35,28 65,00 359,89  329,90 

Přijaté příspěvky na pořízení  

dlouhodobého majetku 
67,50 75,00 - - 120,00 

Kapitálové příjmy celkem 19 806 35 056 23 742 3 267 7 321 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 
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Jak je moţné vidět v tab. č. 3.4, v roce 2010 do rozpočtu města Holešova přibyla 

v podobě celkových kapitálových příjmů částka 35 056 tis. Kč, coţ je také nejvyšší hodnota 

za celé sledované časové období. Město kromě pozemků prodalo i starou radnici, dům 

na náměstí sv. Anny, atd. V tomto roce obdrţelo město dar na pořízení hasičského vozu 

v hodnotě 75 tis. Kč. Nejvýraznějšími příjmy byly, kromě roku 2012, příjmy z prodeje 

pozemků a také příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí. Rok 2012 se stal rokem 

s nejniţšími celkovými kapitálovými příjmy, jejichţ hodnota činila 3 267 tis. Kč.  

3.2.4 Přijaté dotace 

Následující část je zaměřena na vývoj dotací v období pěti let. Podíl dotací v rozpočtu 

města ovlivňuje nejen rozšiřování a rekonstrukci obecního majetku, ale také jeho údrţbu. 

V tab. 3.5 je moţné sledovat objem dotací v rámci celkových příjmů. Procentní vyjádření 

zastoupení dotací vzhledem k celkovým příjmům naznačuje tab. č. 3.6.  

Tab. č. 3.5 Příjmy města v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Příjmy vlastní 183 578 193 979 187 050  154 673 175 425 

Transfery 164 288 127 182 144 395  106 882 69 694 

Příjmy celkem 347 866 321 161 331 445  261 555 245 119 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

Tab. č. 3.6 Procentní podíly vlastních příjmů a transferů k celkovým příjmům v letech 

2009 – 2013 (v %) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Příjmy vlastní 52,8 60,4 56,4  59,1 71,6 

Transfery 47,2 39,6 43,6  40,9 28,4 

Příjmy celkem 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

V rámci sledovaného časového období se výše transferů pohybuje v průměru kolem 

42% celkových příjmů města, jak je moţné vidět v tab. č. 3.6. Lze tedy říct, ţe transfery tvoří 

velmi důleţitou součást příjmů městského rozpočtu. Nejvyšší objem dotací město získalo 

v roce 2009 ve výši 164 288 tis. Kč. Tato částka představuje 47,2% celkových příjmů. Rok 

2013 se stal rokem s nejniţší dotací v hodnotě 69 694 tis. Kč. Poskytnuté prostředky tvořily 

28,4% objemu celkových příjmů města.  
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Část dotací je městu poskytována kaţdoročně automaticky, to jsou dotace nárokové. 

Slouţí zejména jako úhrada nákladů města v činnostech, které souvisí s výkonem státní 

správy, pokud se konají volby, jde o náklady volební. O další dotace musí město zaţádat 

u různých veřejných rozpočtů a fondů. V tab. č. 3.7 je uvedeno členění jednotlivých dotací dle 

dárce. 

Tab. č. 3.7 Vývoj dotací v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze SR 
72 403,79 73 595,87 67 452,50 5 008,00 4 433,26 

Neinvestiční přijaté transfery  

ze SR v rámci souhrnného  

dotačního vztahu 

22 953,00 22 936,00 19 419,80 18 981,00 16 521,80 

Neinvestiční přijaté transfery 

z všeobecné pokladní správy 

SR 

2 178,50 2 634,78 2 676,00 1 534,00 749,10 

Neinvestiční přijaté transfery 

od obcí 
1 625,45 1 690,93 1 934,22 2 194,00 5,25 

Neinvestiční přijaté transfery  

od krajů 
2 505,26 1 172,70 519,03 70,00 477,63 

Ostatní investiční přijaté 

transfery ze SR 
6 875,00 23 767,31 42 223,29 64 095,00 43 055,33 

Investiční přijaté transfery z 

všeobecné pokladní správy 

SR 

50 000,00 - 9 996,00 15 000,00 - 

Investiční přijaté transfery 

ze státních fondů 
5 747,00 1 384,41 174,16 - 4 451,63 

Dotace celkem 164 288 127 182 144 395 106 882 69 694 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

Dotace v roce 2009 

Celková hodnota přijatých dotací pro rok 2009 dosáhla výše 164 288 tis. Kč a stala 

se tak nejvyšší částkou za celé sledované období. Největším podílem všech dotací se staly 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (dále jen „SR“) ve výši téměř 

72 404 tis. Kč. V roce 2007 začala rozsáhlá rekonstrukce zámku, která byla realizována 

za spoluúčasti Ministerstva financí ČR (dále jen „MF ČR). Město získalo dotaci na tuto akci 

v hodnotě 50 000 tis. Kč. Dotace ve výši 5 747 tis. Kč byla poskytnuta od Státního fondu 

dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI) na rekonstrukci cyklostezky.  
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Dotace v roce 2010 

V roce 2010 došlo k poklesu celkových dotací přibliţně o 23%, o čem vypovídá 

i částka 127 182 tis. Kč. Rozdíl mezi rokem 2009 a 2010 je tedy 37 106 tis. Kč. V tomto roce 

nebyly poskytnuty investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR. Ostatní 

investiční přijaté transfery ze SR zaznamenaly výrazný nárůst oproti předchozímu roku a to 

o 16 892 tis. Kč. Pokles zaznamenala i poloţka investičních přijatých transferů ze státních 

fondů oproti roku 2009 přibliţně o 76%. V tomto roce to byla dotace poskytnutá od SFŢP 

na odpadové centrum technických sluţeb (dále jen „TS“) Holešov a na stejnou akci dotaci 

v celkové sumě 23 767 tis. Kč v rámci Fondu soudrţnosti od Evropské unie. U ostatních 

dotací nenastal ţádný velký nárůst nebo pokles.  

Dotace v roce 2011 

V tomto roce činila hodnota celkových dotací 144 395 tis. Kč. Od MF ČR město 

získalo dotaci ve výši 9 996 tis. Kč na rekonstrukci dvou hřišť u 3. ZŠ. Investiční transfery 

ze státních fondů výrazně poklesy vzhledem k roku 2010 o 1 210 tis. Kč (pokles přibliţně 

o 87%). SFŢP poskytl městu dotaci o celkové výši 9 996 tis. Kč, která slouţila k dokončení 

odpadového centra TS Holešov. 

Dotace v roce 2012 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR jsou důleţitou poloţkou, která zavinila 

sníţení celkových dotací oproti roku 2011 téměř o 26% na částku 106 882 tis. Kč. V tomto 

roce město nezískalo ţádnou dotaci od státních fondů, coţ také přispělo k poklesu celkových 

dotací. Všeobecná pokladní správa poskytla městu dotaci ve výši 1 534 tis. Kč, kterou 

se město rozhodlo pouţít na sociálně-právní ochranu dětí, přípravné fáze volby prezidenta 

republiky, volby do Senátu ČR a zastupitelstev krajů a na zajištění předávání informací pro 

monitorování a řízení veřejných financí. Dotaci v hodnotě 64 095 tis. Kč získalo město jako 

ostatní investiční transfery ze SR hned od několika ministerstev. Od Ministerstva ţivotního 

prostředí (dále jen „MŢP) částku 96 tis. na zpracování lesních hospodářských osnov, 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR) přispělo částkou 3 330 tis. Kč na územní 

plán města Holešova a na regeneraci panelového sídliště U Letiště a od Ministerstva 

zemědělství (dále jen „MZ) město dostalo částku 60 669 tis. Kč na kanalizaci.  
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Dotace v roce 2013 

Celková výše dotací pro rok 2013 byla nejniţší za celé sledované období. Částka činila 

pouze 69 694 tis. Kč, coţ představuje pokles oproti roku s nejvyšší přijatou dotací téměř 

o 58%.  

3.2.5 Výdaje 

Výdaje města Holešova jsou opět rozčleněny podle rozpočtové skladby. Dělí se dále 

stejně jako příjmy na organizace, podle kterých lze mít detailní přehled o konkrétním odboru, 

jaké měl v daném roce nebo měsíci výdaje a na jaké účely a potřeby je pouţil. Díky výdajům 

dochází k naplnění smyslu samotné existence instituce a k poskytování veřejných sluţeb. 

Představují tedy pro město realizaci jeho záměrů. Z tabulky č. 3.8 vyplývá, ţe běţné výdaje 

po konsolidaci jsou určeny na provoz města a organizací jim zřízených a tvoří převáţnou část 

celkových výdajů. Především se jedná o: výdaje na energii, poštovné, odměny členům 

zastupitelstva, cestovné, povinné pojistné, úroky a platy zaměstnanců. Kapitálové výdaje jsou 

určeny na pořízení programového vybavení, na nákup pozemků, investiční transfery 

příspěvkových organizacím. Jedná se tedy o výdaje, které jsou financovány pomocí 

kapitálových příjmů a pravidelně se neopakují. Mají návaznost na běţné výdaje, protoţe 

uvedením do provozu vznikají běţné výdaje, které jsou spojené s provozem dané investice.  

Vývoj výdajů v letech 2009 – 2013 je moţné vidět v tabulce č. 3.8, kde je vypočteno 

i meziroční tempo růstu a pro lepší přehlednost následuje i graf č. 3.2, který vyjadřuje 

procentní podíly na celkových výdajích. 

Tab. č. 3.8 Vývoj výdajů v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Rok  2009 2010 2011 2012 2013 

Běţné výdaje 232 566 236 598 224 496 131 228 121 972 

Kapitálové výdaje 135 790 90 077 83 124 154 859 135 716 

Výdaje celkem 368 356 326 675 307 620 286 087 257 688 

 

 

Tempo růstu 

 

 

 

 

 

-11,3% 

 

 

-5,8% 

 

 

-6,9% 

 

 

-9,9% 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

Celkové výdaje měly po sledované časové období charakter postupného poklesu, jak 

je i patrné z tabulky č. 3.8. V roce 2009 dosahovaly částky 368 356 tis. Kč a v roce 2013 

činily 257 688 Kč, rozdíl tedy mezi těmito lety je 110 668 tis. Kč, coţ představuje sníţení 
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celkových nákladů o přibliţně 30%. Pro růst celkových výdajů je charakteristické tempo 

růstu, které v roce 2010 přestavuje sníţení o 11,3%, v dalším roce došlo opět k poklesu 

o 5,8% coţ představuje niţší objem celkových výdajů města o částku 19 055 tis. Kč. Rok 

2012 přinesl opět pokles o 6,9%. V rámci sledovaného období tvořily běţné výdaje v průměru 

60 % celkových výdajů města. Objem kapitálových výdajů 40 % celkových výdajů.  

Graf č. 3.2 Procentní vyjádření výdajů v letech 2009 – 2013 (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Objem prostředků pouţitých na opravy a udrţování majetku města znázorňuje 

tab. č. 3.9 a zároveň tab. č. 3.10 vyjadřuje jejich procentní podíly.  

Tab. č. 3.9 Výdaje na opravy a udržování v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Rok  2009 2010 2011 2012 2013 

Výdaje na opravy a 

udrţování 
2 088 3 334 4 485 4 322 3 922 

Ostatní běţné výdaje 230 478 233 264 220 011 126 906 118 050 

Běţné výdaje celkem 232 566  236 598 224 496 131 228 121 972 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

Z tab. č. 3.9 vyplývá, ţe nejvíce prostředků z rozpočtu města plynulo na opravy 

a udrţování v roce 2011. Naopak nejméně město vydalo na začátku období, tedy v roce 2009 

a to částku 2 088 tis. Kč. Prostředky, které město vynakládá na opravy a údrţbu, představují 

ročně v průměru hodnotu 2 733 tis. Kč. Nejvíce financovanou oblastí, je jednoznačně oblast 

místních komunikací, které jsou mnohdy v zanedbaném aţ havarijním stavu. Vylepšení tohoto 

stavu by znamenalo vloţit do oprav řádově deseti miliony.  
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Tab. č. 3.10 Procentní podíly výdajů na opravy a udržování v letech 2009 – 2013 (v %) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Výdaje na opravy 
a udrţování 

0,9 1,4 2,0 3,3 3,2 

Ostatní běţné výdaje 99,1 98,6 98,0 96,7 96,8 

Běţné výdaje celkem 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

3.2.6 Financování 

Pro sestavení rozpočtu je základní rovnicí: Příjmy – Výdaje + Financování = 0, 

ta vypovídá o tom, ţe saldo příjmů a výdajů je vţdy kryto financováním. Třída 8 – 

Financování říká, jak je moţné uţít prostředky v případě deficitu nebo přebytku. Pomocí 

financování dochází ke krytí schodku, tak ţe město pouţije naspořené prostředky ze svého 

účtu, popřípadě si půjčí od peněţního ústavu v podobě úvěru nebo půjčky. V případě přebytku 

rozpočtu město pouţije prostředky k dalším investicím nebo je uloţí na svůj účet pro další 

pouţití. Tabulka č. 3.11 vypovídá o stavu financování města za časové období let 2009 – 

2013. 

Tab. č. 3.11 Stav financování města v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Financování - třída 8 2009 2010 2011 2012 2013 

Uhrazené splátky 

krátkodobých přijatých 

půjčených prostředků 

- - 5 000,00 -   - 

Změna stavu 

krátkodobých prostředků 

na bankovních účtech 

-18 773,00 2 869,13 5 961,99 4 332,69  -6 802,16 

Dlouhodobé přijaté  

půjčené prostředky 
-15 153,00 -24 562,13 -669,52 -39 490,93 30 507,16 

Uhrazené splátky 

dlouhodobých přijatých 

půjčených prostředků 

13 436,00 16 180,00 13 532,53 10 636,00  -11 136,00 

Opravné poloţky 

k peněţním operacím 
- - - -9,76 - 

Celkem -20 490 -5 513 23 825 -24 532 12 569 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

Poloţka uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků v tab. č. 3.11 

představuje výši splátek města vůči peněţnímu ústavu, a to Komerční bance. 
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3.3 Hospodaření s majetkem 

Náplní této podkapitoly je analýza hospodaření s majetkem města Holešova. 

Úspěšnost hospodaření města se odvíjí od mnoha faktorů, jedná se například o mnoţství 

poskytovaných veřejných sluţeb, počtu obyvatel, míry zadluţení, významnosti správního 

celku, hodnoty a struktury majetku nebo kvality rozhodování zastupitelstva. Město se řídí 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a proto pravidla pro hospodaření s majetkem vyplývají 

z tohoto zákona. Jelikoţ se tato práce zaměřuje spíše na stálá aktiva, tedy dlouhodobý majetek 

města, budou zde zmíněny aktiva oběţná pouze stručně.   

Analýza rozvahových položek 

Analýzu aktiv lze pojmout jako horizontální nebo vertikální zkoumání struktury 

aktiv. Tato část bude kopírovat vertikální analýzu aktiv, protoţe bude ve většině případů 

sledovat sloţení aktiv vzhledem k podílu jednotlivých sloţek jejich nadřazené sloţce. Bude 

zde zmíněno i meziroční tempo růstu rozvahových poloţek. Tabulka č. 3.12 poskytuje 

základní členění stálých a oběţných aktiv, společně s jejich stavy ve sledovaném období let 

2009 – 2013 a zároveň tab. č. 3.13 zobrazuje procentní podíly stálých a oběţných aktiv 

vzhledem k jejich celkovému objemu. 

Tab. č. 3.12 Struktura aktiv v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
15 750 14 668 9 871 11 555 12 221 

Dlouhodobý hmotný  

majetek 
1 102 397 1 161 430 842 515 930 041 973 224 

Dlouhodobý finanční  

majetek 
149 454 146 162 146 162 146 162 146 162 

Dlouhodobé pohledávky 7 053 4 896 3 419 2 423 2 130 

Stálá aktiva 1 274 654 1 327 156 1 001 967 1 090 181 1 133 737 

Zásoby 46 79 122 131 135 

Krátkodobé pohledávky 26 566 62 232 44 170 10 631 15 851 

Krátkodobý finanční 

majetek 
16 662 19 475 26 511 31 240 36 732 

Oběžná aktiva 43 274 81 786 70 804 42 001 52 718 

Aktiva celkem 1 317 928 1 408 942 1 072 771 1 132 182 1 186 455 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 
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Tab. č. 3.13 Procentní vyjádření stálých a oběžných aktiv v letech 2009 – 2013 (v %) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Stálá aktiva 96,7 94,2 92,9 96,3  95,6 

Oběţná aktiva 3,3 5,8 7,1 3,7 4,4 

Aktiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

Jak je moţné vidět v tab. č. 3.12 podstatnou část majetku města tvoří stálá aktiva. 

Celkový majetek města měl v letech 2009 aţ 2012 charakter střídavého růstu a poklesu, 

v roce 2013 došlo k nárůstu celkových aktiv oproti roku 2012 o 54 273 tis. Kč. Rok 2010 

vykazuje zvýšení o 4,1%  oproti roku 2009, další rok přinesl pokles o 24, 5%. Město prodalo 

několik staveb v hodnotě 318 915 tis. a sníţila se mu tak hodnota DHM na 842 515 tis. Kč. 

V roce 2012 došlo k mírnému zvýšení tempa růstu o 8,8% oproti předchozímu roku. 

V posledním roce sledovaného období tempo růstu vzrostlo o 4,6%. Z tabulky č. 3.13 je jasně 

patrné, ţe největší podíl majetku tvoří stálá aktiva, která dosahují v průměru 95% za celé 

sledované období.  

Stálá aktiva 

V rámci DNM město vykazuje především software, nedokončený DNM a ostatní 

dlouhodobý majetek. Vzhledem k podílu DNM na stálých aktivech (1,1%) lze konstatovat, 

ţe se nejedná o příliš dominantní poloţku. Ve sledovaném časovém období dosahuje DNM 

tvaru paraboly. Do roku 2011 klesal, v roce 2012 začal růst. Nejvíce DNM město vlastnilo 

v roce 2009. Hodnota majetku činila 15 750 tis. Kč.  

DHM je nejvýznamnější skupinou, která tvoří stálá aktiva. Holešov účtuje v rámci 

poloţek pozemky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, kulturní 

předměty, drobný DHM a nedokončený DHM. Jak udává tabulka č. 3. 16, největší objem 

ve skupině DHM tvoří stavby. V roce 2010 došlo k navýšení hodnoty staveb 

na 970 148 tis. Kč, tedy o 154 694 tis. Kč oproti roku 2009. Další rok zaznamenal pokles 

o 31% a v posledních dvou letech, došlo jen k mírnému poklesu. Procentní podíl staveb 

v průběhu let 2009 – 2013 se pohyboval mezi 65 - 84 %. Nedokončený DHM se také z větší 

částí podílí na celkovém DHM, nejvíce v roce 2009 ve výši 133 426 tis. Kč a v roce 2013 

dokonce v hodnotě 212 498 tis. Kč. Třetí významnou poloţkou, která přispívá do celkové 

hodnoty DHM jsou pozemky. Hodnota pozemku byla nejvyšší v roce 2010 a to ve výši 
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103 345 tis. Kč, naopak nejniţší byla v roce 2009. Rozdíl mezi těmito dvěma roky byl 

17 642 tis. Kč.   

Tab. č. 3.14 Přehled DHM v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Rok  2009 2010 2011 2012 2013 

Stavby  815 454 970 148  668 916  637 508 633 345 

Pozemky 85 703  103 345  95 284 99 423 98 824 

Samostatné movité věci  

a soubory movitých věcí 
 52 748  45 986  35 164  34 814  28 395 

Kulturní předměty  166  166  162  162  162 

Drobný DHM  13 857 -   - - - 

Nedokončený DHM  133 426  41 785  42 989  158 134  212 498 

Poskytnuté zálohy na DHM 1 043 - - - - 

Celkem DHM  1 102 397  1 161 430 842 515  930 041  973 224 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

Ve skupině DFM město pracuje zejména s poloţkami majetkové účasti v osobách 

s podstatným vlivem, majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem a ostatním DFM. 

Mírná odchylka stavu DFM v roce 2009 byla způsobena měnící se hodnotou ostatního DFM, 

kam lze zařadit například termínované vklady s výpovědní lhůtou delší neţ jeden rok. Během 

let 2010 – 2013 nabýval DFM stejných hodnot ve výši 146 162 tis. Kč. Co se týká 

dlouhodobých pohledávek, město eviduje převáţně dlouhodobé poskytnuté zálohy a ostatní 

dlouhodobé pohledávky. Kaţdoročně tato skupina majetku představuje podíl na celkových 

stálých aktivech zanedbatelných 0,3%. 

Oběžná aktiva 

Zásoby jsou nevýznamnou poloţkou co do své hodnoty, tak do podílu oběţných aktiv 

v jednotlivých letech. Zboţí na skladě se pohybuje v průměru kolem 103 tis. Kč. Krátkodobé 

pohledávky, které jsou zobrazeny v tab. č. 3.12 mají tvar sinusoidy. V roce 2010 došlo k růstu 

pohledávek oproti roku 2009. Rok 2011 přinesl pokles o 18 062 tis. Kč, následující rok došlo 

opět k poklesu, tentokrát razantnějšímu aţ téměř o 76% oproti roku 2011. V posledním roce 

sledovaného období pohledávky vzrostly. Město Holešov pracuje v rámci krátkodobého 



  

46 

 

finančního majetku s poloţkou cenin, pokladny a běţného účtu fondů ÚSC. Nejvýraznější 

poloţkou je v této skupině oběţných aktiv základní běţný účet ÚSC. 

Analýza pasiv se stejně jako analýza aktiv věnuje vertikálnímu i horizontálnímu 

zhodnocení rozvahových poloţek na straně pasiv. Tabulka č. 3.15 poskytuje základní členění 

pasiv jakoţto zdrojů vlastních a cizích společně s jejich stavy v období let 2009 – 2013 

a jejich procentní podíly na celkových pasivech jsou zobrazeny v tab. č. 3.16. 

Tab. č. 3.15 Struktura pasiv v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Jmění účetní jednotky a 

upravující poloţky 
1 213 479 1 178 703 862 309 906 325 893 008 

Fondy účetní jednotky 11 706 13 379 12 468 12 424 13 778 

Výsledek hospodaření 0 37 068 79 125 95 603 129 607 

Vlastní zdroje 1 225 185 1 229 150 953 902 1 014 352 1 036 393 

Dlouhodobé závazky 67 549 70 299 74 596 100 963 113 742 

Krátkodobé závazky 25 194 109 493 44 272 16 886  36 320 

Cizí zdroje 92 743 179 792 118 869 117 830 150 062 

Pasiva celkem 1 317 928 1 408 942 1 072 771 1 132 182 1 186 455 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

Tab. č. 3.16. Procentní vyjádření vlastních a cizích zdrojů v letech 2009 – 2013 (v %) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Vlastní zdroje 93,0 87,2 88,9 89,6 87,4 

Cizí zdroje 7,0 12,8 11,1 10,4 12,6 

Pasiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

Z  tabulky č. 3.15 a následně i z tab. č. 3.16 je zřejmé, ţe mnohonásobně významnější 

postavení v oblasti krytí stálých a oběţných aktiv mají vlastní zdroje. Majetek města 

Holešova byl v roce 2009 kryt z 93% z vlastních zdrojů, coţ bylo nejvíce za sledované 

období, zbylých 7% majetku bylo financováno z cizích zdrojů. V roce 2010 došlo k nárůstu 

vlastního kapitálu o 103 965 tis. Kč, ale podíl krytí z vlastních zdrojů poklesl o téměř 6% 

na 87,2%. Krytí ze zdrojů cizích představoval podíl skoro 13%. V následujícím roce došlo 
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k poklesu vlastního kapitálu i cizích zdrojů oproti předchozímu roku. Majetek města byl 

financován z 89,6% z vlastních zdrojů a z 10,4% z cizích zdrojů.  

Vlastní zdroje 

Ústřední poloţku vlastního kapitálu tvoří jmění účetní jednotky, která představuje 

v průměru téměř 96% podílu celkového vlastního kapitálu. Nepříliš podstatnou částí vlastních 

zdrojů krytí jsou fondy účetní jednotky a to vzhledem k tomu, ţe dosahují podílu v průměru 

kolem 1,2% za celé časové období let 2009 – 2013. Výsledek hospodaření dosahuje 

v časovém období kladných hodnot (v roce 2009 dosáhl nulové hodnoty) a je vykazován 

rostoucí charakter této skupiny vlastních zdrojů.  

Cizí zdroje 

Cizí zdroje představují pro město dlouhodobé a krátkodobé závazky, které tvoří 

dohromady 100% celkových cizích zdrojů, neboť město ve sledovaném období nevytvářelo 

ţádné rezervy. Hlavní formu cizích zdrojů činí obvykle dlouhodobé úvěry a dlouhodobé 

přijaté zálohy, případně ostatní dlouhodobé závazky. Během časového období let 2009 

aţ 2013 měly rostoucí charakter a narostly tak o 46 193 tis. Kč od roku 2009. Razantní nárůst 

u krátkodobých závazků v roce 2010 byl zapříčiněn zvýšením závazků k dodavatelům 

a přijatým zálohám na dotace. V rozvaze jsou v této skupině také evidovány částky k účtům: 

zaměstnanci, jiné závazky vůči zaměstnancům, krátkodobé přijaté zálohy, zúčtování 

s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, závazky z dělené správy a kaucí, 

DPH. 
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4 MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ OBNOVY OBECNÍHO MAJETKU 

Tato kapitola se zaměřuje na obnovu DM města Holešova v letech 2012 a 2013. 

Popisuje zásady odpisování DM, zahrnuje základní podmínky a uvádí přehled majetku podle 

odpisových skupin a objem ročních odpisů. Pozornost je věnována zejména na skupiny DHM 

v členění na stavby a samostatné movité věci a soubory movitých věcí a DNM. Konec 

kapitoly je věnován zhodnocení, zda je město Holešov schopno zajistit reprodukci svého 

majetku.  

Jak jiţ bylo zmíněno v podkapitole 2.7.4. odpisování DM bylo zahájeno k 1. 1. 2012 

na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou 

č. 410/2009 Sb., a Českým účetním standardem č. 708. Odpisy DM jsou prováděny dle 

schváleného odpisového plánu. Účetní jednotka volí pro odpisový plán dobu pouţívání 

v letech, s výjimkou DHM – územní plán, zde je stanovená doba pouţívání 20 let. 

Za odpisové plány odpovídá věcně odpovědná osoba, dle organizačního řádu se jedná obvykle 

o vedoucí odborů. DM včetně technického zhodnocení se odpisuje z PC nebo RPC postupně 

v průběhu jeho pouţívání. Způsob odpisování byl stanoven jako rovnoměrný. Účetní jednotka 

můţe zvolit i jiný způsob odpisování, ale tuto změnu je nutné zdůvodnit a lze ji provést pouze 

s účinností od prvního dne následujícího účetního období. V průběhu roku nebude tento 

postup odpisování měněn. O účetních odpisech je účtováno měsíčně. Majetek se začne 

odpisovat první den následujícího měsíce, před měsícem, ve kterém byl zařazen do uţívání, 

a byly splněny všechny podmínky pro zařazení. Majetek je odpisován do 5 % PC, toto 

stanovené procento bude zaúčtováno aţ v okamţiku vyřazení majetku. Zjistí-li účetní 

jednotka (například při inventarizaci), ţe předpokládaná doba pouţívání DM neodpovídá 

odpisovému plánu, většinou v souvislosti s technickým zhodnocením, musí tuto skutečnost 

zohlednit při úpravě odpisového plánu.  

Město Holešov odpisuje
15

: 

 DNM kromě drobného (například: územní plány, software, projekty, apod.), 

 stavby (například: nebytové domy, bytové domy, veřejné osvětlení, komunikace, jiné 

inţenýrské sítě, apod.), 

 samostatné movité věci a soubory (například: kopírky, automobily, apod.). 

Město Holešov neodpisuje: 

 předměty kulturní hodnoty, 

                                                
15 Vnitřní předpis č. 6/2011. Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku. 
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 pozemky, 

 finanční majetek, 

 nedokončený majetek, 

 DM, který je oceněn reálnou hodnotou, 

 zásoby, pohledávky, 

 majetek, který si město pronajalo nebo vypůjčilo, 

 majetek oceněný 1,- Kč, 

 technické zhodnocení, které účetní na základě smlouvy provedla na svůj účet 

v průběhu jeho uţívání, 

 majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím. 

Drobný DHM i drobný DNM se při zařazení do uţívání odepíše jednorázově, jedná se 

například o: PC klávesnice, lavičky, hasící přístroje, skříňky, PC monitor nebo ţidle.  

Majetek města je inventarizován kaţdoročně. Jeho hodnota se odráţí v účetních 

výkazech města. Jednou ročně je oprávněnou osobou prováděno prověření doby pouţitelnosti 

majetku. Z evidence majetku obdrţí tiskovou sestavu s informací: název majetku, datum 

pořízení, inventární číslo, pořizovací cena, předpokládaná doba vyuţitelnosti, dosud uţíváno. 

Starosta města zpracovává metodiku k odpisování dlouhodobého majetku. Starosta města je 

téţ zodpovědný za stanovení doby vyuţitelnosti majetku, zbytkové hodnoty majetku na návrh 

způsobu odpisování a také za následné prověření doby pouţitelnosti majetku. Město Holešov 

získalo majetek několika způsoby: na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých 

věcí z majetku ČR do majetku obcí, koupí, darem nebo směnou. Majetek je nutné zatřídit 

do kategorizace majetku a zařadit ho do jedné ze sedmi odpisových skupin. Tabulka č. 4.1 

uvádí odpisový plán města Holešova od 1. 1. 2012.  

Tab. 4.1 Odpisový plán města Holešova  

Účetní odpisová 

skupina 

Stanovená doba používání 

v letech 

1 5 

2 8 

3 12 

4 28 

5 30 

6 50 

7 80 

Zdroj: Český účetní standard č. 708. Vlastní zpracování.  
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4.1 Účetní odpisy dlouhodobého majetku 

Posouzením stavu jednotlivého dlouhodobého majetku a doby pouţitelnosti byl 

majetek města Holešova začleněn v souladu se zpracovaným odpisovým plánem 

do odpisových skupin. Zařazení majetku do odpisových skupin je zpracováno ve dvou 

tabulkách. Tabulka č. 4.2 obsahuje DNM a samostatné movité věci a soubory movitých věcí. 

Do tabulky č. 4. 3 je zařazen pouze účet 021 – Stavby. Obě tabulky uvádí změněnou PC 

a účetní ZC.  

Tab. č. 4.2 Členění majetku dle odpisových skupin – DNM a samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí ke dni 31. 12. 2013 (v tis. Kč) 

Odpisová 

skupina 

Množství 

(v ks) 

Změněná 

PC 
ZC účetní 

nezadána 3 936 19 476 14 527 

1 7 3 650 2 471 

1-11 9 3 088 1 133 

1-13 51 12 054 8 457 

2 22 4 057 1 284 

3 23 13 493 10 479 

4 67 24 997 14 125 

Celkem  4 115 80 815 52 476 

Zdroj: Inventurní soupis majetku města Holešova v letech 2012 a 2013. Vlastní zpracování.  

První řádek v tab. č. 4.2 udává součet účtů drobného DHM a drobného DNM, který 

se odepisuje jednorázově. Město Holešov nemá tento odpis technicky ještě zcela proveden, 

účetně samozřejmě ano, ale je moţné říct, ţe ve výsledku bude mít ZC účetní 0,- Kč. Dalších 

šest řádků se skládá z účtů 013 – Software, 019 – Ostatní DNM , 022 – Samostatné movité 

věci a soubory movitých věcí. Jak si lze všimnout na třetím a čtvrtém řádku tabulky 

se objevuje odpisová skupina 1 oddíl 11 a 13
16

. Součástí oddílu 11 mohou být skla pro 

farmaceutické a zdravotnické účely, laboratorní skla nebo skleněné ampule. Do oddílu 13 

patří textilie, včetně souvisejících sluţeb a prací (například: ochranné svítící plachty, 

nepromokavé plachty, plachty k surfům a pozemním dopravním prostředkům, lodní plachty, 

kempinkové výrobky, stany apod.). 

 

                                                
16 Český účetní standard č. 708. 
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Tab. č. 4.3 Členění majetku dle odpisových skupin – stavby ke dni 31. 12. 2013 (v tis. Kč) 

Odpisová 

skupina 

Počet 

položek 

(v ks) 

Změněná 

PC 
ZC účetní 

4 2 1 321 1 148 

5 8 2 281 1 791 

6 274 407 011 336 735 

7 105 376 788 293 671 

Celkem  389 787 401 633 345 

Zdroj: Inventurní soupis majetku města Holešova v letech 2012 a 2013. Vlastní zpracování. 

Při pořízení DNM, DHM a technického zhodnocení, pokud jsou zcela nebo částečně 

pořízeny z přijaté dotace, se vlastní kapitál navýší o částku ve výši dotace. Při odpisování 

takto pořízeného majetku se postupuje následovně:  

 stanoví se částka, která zvýší výnosy, a to z výše v poměru PC a přijaté dotace (pokud 

je majetek pořízen pouze z přijaté dotace, tato částka je rovna výši odpisů), 

 sníţí se výše vlastního kapitálu o tuto částku, 

 zvýší se současně jiné ostatní výnosy o tuto částku.  

Tabulka č. 4.4 uvádí přehled odpisů vlastních zdrojů, odpis dotace a celkový odpis 

u poloţek DNH a samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí v letech 2012 a 2013.  

Tab. č. 4.4 Přehled odpisů majetku  v letech 2012 a 2013 - DNM a samostatné movité 

věci a soubory movitých věcí (v tis. Kč) 

  Odpis vlastní zdroje Odpis dotace Odpis celkem 

Rok  2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Software 184 616 0 0 184 616 

Drobný DNM 40 - 0 - 40 - 

Ostatní drobný 

DNM 
392 396 0 7  392 403 

Samostatné movité  

věci a soubory 

movitých věcí 

1 761 1 888 783 1 270 2 544 3 158 

Celkem 2 377 2 900 783 1 277 3 160 4 177 

Zdroj: Přehled odpisů majetku v letech 2012 - 2013. Vlastní zpracování.  
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Město Holešov pouţívalo v roce 2012 software typu AutoCAD, Perm, Technologické 

centrum a webový systém. V rámci poloţky software tedy činil odpis vlastních zdrojů částku 

ve výši 184 tis. Kč. V roce 2013 se tato částka zvýšila o částku 432 tis. Kč z důvodu vyšší 

částky softwaru Technologické centrum, které oproti roku 2012 narostlo z částky 91 tis. Kč 

na hodnotu 550 tis. Kč. Ani v jednom roce nebyla poskytnuta dotace na pořízení softwaru, 

tudíţ nedošlo ani k ţádnému odpisování. Výše odpisů vlastních zdrojů se staly zároveň 

i odpisy celkovými.  

Pouze v roce 2012 došlo k jednorázovému odpisu drobného DNM, který město 

financovalo z vlastních zdrojů a to v celkové výši 40 tis. Kč. Ostatní drobný DNM byl v roce 

2012 financován pouze z vlastních zdrojů a odpisy představovaly celkovou částku 392 tis. Kč.  

Největší podíl na této hodnotě měl odpis územního plánu města Holešova ve výši 117 tis. Kč 

a projektová dokumentace jihovýchodního obchvatu ve výši 33 tis. Kč.  V roce 2013 získalo 

město dotaci na ostatní drobný DNM a odpis činil 7 tis. Kč. Odpis z vlastních zdrojů vzrostl 

oproti roku 2012 o 4 tis. Kč, tudíţ celkový odpis v rámci této poloţky se navýšil na hodnotu 

403 tis. Kč.  

Město Holešov dostalo v rámci skupiny samostatných movitých věcí a souborů 

movitých věcí dotace zejména: na kontejnery, automobily, štěpkovač, rotační síto, překopávač 

kompostu nebo dotřiďovací linku. Odpisy dotace činily v roce 2012 částku 783 tis. Kč, 

v dalším roce vzrostly přibliţně o 38%, tedy na částku 1 270 tis. Kč. Odpisy z vlastních 

zdrojů vykazovaly v roce 2012 hodnotu 1 761 tis. Kč, další rok přinesl nárůst o 127 tis. Kč.  

Celkové odpisy za skupinu DNM a samostatných movitých věcí a souborů movitých 

věcí v roce 2012 představovaly částku 3 160 tis. Kč, z toho odpis dotace tvořil 783 tis. Kč 

a odpis vlastních zdrojů částku ve výši 2 377 tis. Kč. U celkových odpisů v roce 2013 došlo 

k nárůstu o 1 017 tis. Kč, tedy přibliţně o 24 % na částku 4 177 tis. Kč. Odpis dotace se oproti 

roku 2012 zvýšil na částku 1 277 tis. Kč a odpis vlastních zdrojů na 2 900 tis. Kč.  

Tabulka č. 4.5 zobrazuje přehled odpisů vlastních zdrojů, dotace a celkové odpisy 

u majetku města, konkrétně staveb v letech 2012 a 2013. 
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Tab. č. 4.5 Přehled odpisů majetku v letech 2012 a 2013 –  stavby (v tis. Kč)  

  
Odpis vlastní 

zdroje 
Odpis dotace Odpis celkem 

Rok  2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Majetek vodní  

hospodářství 
632 632 1 482 1 481 2 114 2 113 

Majetek doprava 3 079 3 081 960 960 4 039 4 041 

Majetek kultura 23 23 0 0 23 23 

Majetek ţivotní 

prostředí 
2 2 0 0 2 2 

Majetek kancelář 

starosty 
95 95 0 0 95 95 

Majetek místní 

hospodářství 
3 745 3 769 2 083 2 083 5 828 5 852 

Majetek výstavba 304 304 94 94 398 398 

Majetek tepelné 

hospodářství 
92 92 73 73 165 165 

Jihovýchodní  

obchvat města 
2 2 0 0 2 2 

Celkem 7 974 8 000 4 692 4 691 12 666 12 691 

Zdroj: Přehled odpisů majetku města v letech 2012 - 2013. Vlastní zpracování. 

Při pohledu do tab. č. 4.5 je jasné, ţe u jednotlivých kategorií majetku města Holešova 

nedochází k ţádným výraznějším změnám v částkách u odpisů. Odpisy dotace se v roce 2012 

shodují s rokem 2013, s výjimkou majetku vodního hospodářství, hodnota odpisu klesla 

v roce 2013 o 1 tis. Kč na částku 1 481 tis. Kč. Do majetku vodního hospodářství města patří 

kanalizace, vodojemy, vodovody nebo kanalizační stoka. U odpisů vlastních zdrojů 

se hodnoty liší u majetku dopravy, výše odpisu vzrostla o 2 tis. Kč na částku 3 081 tis. Kč. 

Do této kategorie majetku města patří převáţně autobusové čekárny, chodníky, vozovky, 

mosty, parkoviště, autobusové zastávky, retardéry, kruhové objezdy nebo cyklostezky. 

Rozdílná výše odpisu vlastních zdrojů je i u majetku místního hospodářství a je nejvýraznější 

poloţkou, co se týče podílu na celkových odpisech.  Město v této kategorii vlastní: poţární 

zbrojnici, školu, hřbitov, veřejné osvětlení, dětské hřiště, střelnici, zámecké koupaliště, obytné 

domy, apod.   

Celkové odpisy u skupiny staveb města, činily v roce 2012 částku 12 666 tis. Kč. 63 % 

tvořily odpisy vlastních zdrojů, zbylých 37% byly odpisy dotace, a to ve výši 4 692 tis. Kč. 
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V roce 2013 došlo k navýšení celkových odpisů na částku 12 691 tis. Kč, z toho odpisy 

vlastních zdrojů přestavovaly částku 8 000 tis. Kč a odpisy dotace hodnotu 4 691 tis. Kč, tedy 

jen o 1 tis. Kč niţší neţ v roce 2012.  

Po sečtení celkových odpisů z tab. č. 4.4 a tab. č. 4.5 lze konstatovat, ţe finální výše 

odpisů města Holešova u staveb, samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí 

a DNM byla v roce 2012 tvořena částkou 15 826 tis. Kč a v roce 2013 představovaly hodnotu 

16 868 tis. Kč.  

4.2 Obnova dlouhodobého majetku 

Vývoj klíčového údaje pro sledování finančního zdraví města Holešova je zobrazena 

v tab. č. 4.6. Tímto ukazatelem je běţné saldo hospodaření a znamená rozdíl mezi běţnými 

příjmy a běţnými výdaji. Běţné saldo hospodaření prezentuje vlastní finance (bez úvěrů), 

které má město k dispozici na úhradu investic, budoucí obnovu majetku města, splátek dluhů 

a tvorbu rezerv. Běţné rozpočty dosáhly kaţdý rok po celé sledované období kladného salda. 

Největšího přebytku dosáhlo město v roce 2013 s 68 319 tis. Kč, naopak nejmenší přebytek 

město zaznamenalo v roce 2010 a to v hodnotě 24 355 tis. Kč. Běţné saldo zvyšuje příjmovou 

část kapitálového rozpočtu a pro investiční potřeby města slouţí jako zdroj financování.  

A právě tab. č. 4.7 popisuje saldo kapitálového rozpočtu. 

Tab. č. 4.6 Vývoj příjmů a výdajů běžného rozpočtu v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Daňové příjmy 118 296 123 119 119 610  126 000 144 587 

Nedaňové příjmy 45 476 35 804 43 697  25 406 23 517 

Neinvestiční transfery 106 666 102 030 92 002  27 785 22 187 

Příjmy běţného rozpočtu 270 438 260 953 255 309  179 191 190 291 

Výdaje běţného rozpočtu 232 566 236 598 224 496  131 228 121 972 

Saldo běžného rozpočtu 37 872 24 355 30 813  47 963 68 319 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 
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Tab. č. 4.7 Vývoj příjmů a výdajů kapitálového rozpočtu v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Kapitálové příjmy 19 806 35 056 23 742  3 267 7 321 

Investiční transfery 62 622 25 152 52 393 79 095 47 507 

Saldo běžného rozpočtu 37 872 24 355 30 813 47 963 68 319 

Příjmy kapitálového rozpočtu 115 300 84 564 59 300  130 000 123 147 

Výdaje kapitálového rozpočtu 135 790 90 077 83 124  154 859 135 716 

Saldo kapitálového rozpočtu -20 490 -5 513 - 23 824  -24 532 -12 569 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

V kaţdém roce sledovaného období došlo k převaze výdajů nad příjmy, proto je saldo 

kapitálového rozpočtu záporné, jak vyplývá z tab. č. 4.7 a pohybuje se v rozmezí od částky – 

24 532 tis. Kč po částku  –5 513 tis. Kč.  

V tabulce č. 4.8 je vypočten moţný objem financí, které nebyly pouţity na běţné 

provozní výdaje a mohly tak slouţit ke krytí investičních potřeb města. Z příjmové strany jsou 

proto vyřazeny kapitálové dotace a na výdajové straně nebyly započítány kapitálové výdaje. 

Rozdílem příjmů bez kapitálových dotací a běţných výdajů včetně splátek úvěru bylo zjištěno 

kladné saldo. Tabulka rovněţ zobrazuje rozdíl mezi výší prostředků pouţitelných jako zdroj 

obnovy DM a zjištěnou výší ročních odpisů. 

Tab. č. 4.8 Zjištěné prostředky na obnovu DM města v letech 2012 - 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2012 2013 

Příjmy bez kapitálových dotací 182 458 197 612 

Běţné výdaje 131 228 121 972 

Splátka úvěru -24 532 -12 569 

Saldo 26 698 63 071 

Roční odpisy 15 826 16 868 

Rozdíl 10 872 46 203 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

Niţší objem nevyčerpaných prostředků v roce 2012 souvisí s poklesem příjmů, naopak 

rok 2013 vykazuje maximální přebytek prostředků za celé časové období. Zjištěné zdroje 

na obnovu DM přesáhly v roce 2012 více neţ jeden a půl krát potřebnou výši ročních odpisů 
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a v roce následujícím téměř aţ čtyřnásobnou. Z tab. č. 4.9 vyplývá, ţe jak v roce 2012, 

tak i v roce 2013 bylo dosaţeno potřebné částky na obnovu majetku.  

Další tabulka č. 4.9 zobrazuje skutečně vynaloţené prostředky města na obnovu 

i pořízení nového DM. 

Tab. č. 4.9 Vynaložené prostředky města na obnovu DM v letech 2012 a 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2012 2013 

Roční odpisy 15 826 16 868 

Výdaje na odpisovaný DM 150 999 126 966 

Výdaje na neodpisovaný DM 100 437 

Výdaje celkem 151 099 127 403 

Zdroj: Monitor – informační portál MF. Vlastní zpracování. 

Při pohledu do tab. č. 4.9 lze zjistit, ţe město Holešov investovalo do obnovy 

i pořízení DM finanční prostředky z vlastních zdrojů a v obou letech se mu podařilo 

dosáhnout nezbytné částky ve výši ročních odpisů. V roce 2012 tvořily skutečně vynaloţené 

prostředky částku 150 999 tis. Kč, v roce následujícím město investovalo o 24 033 tis. Kč 

méně a částka se rovnala sumě 126 966 tis. Kč. Aby celkové vynaloţené výdaje na všechen 

DHM byly kompletní, jsou v tabulce zmíněny i výdaje na neodpisovaný DM a jedná 

se konkrétně o pozemky. Pro lepší viditelný rozdíl mezi zjištěnými a skutečně vynaloţenými 

prostředky na obnovu i pořízení DM je vytvořen graf č. 4.1. 

Graf č. 4.1 Zjištěné a vynaložené prostředky města na obnovu DM v letech 2012 - 2013 

(v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Město Holešov investovalo do obnovy i pořízení nového majetku celkově za rok 2012 a 2013 

částku ve výši 277 965 tis. Kč. 
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5 ZÁVĚR 

Hospodaření města Holešova probíhalo v celém časovém období let 2009 – 2013 

v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Majetek obcí 

je podmínkou samosprávy, zároveň klíčovým prvkem rozvoje obce a nástrojem umoţňujícím 

fungování obce. Pro zajištění veřejných statků na obecní úrovni je obecní majetek 

pro vytváření základních podmínek pro obyvatele nezbytný. Z těchto důvodů si obecní 

majetek zasluhuje systémové uchopení a zvýšenou pozornost. Aby obec nalezla takovou 

strukturu majetku, která odpovídá jejím potřebám a zároveň je z hlediska rozpočtového 

hospodaření udrţitelná, je nezbytné uchopit obecní majetek v kategoriích odráţejících různé 

aspekty činnosti obce. Účel majetku umoţňuje provázat majetek s úkoly, které slouţí k jeho 

plnění a optimalizuje jeho objem a technické nakládání. Majetek obcí bývá zpravidla velice 

rozmanitý a v určitých případech můţe být i značně rozsáhlý. 

Cílem diplomové práce bylo prostřednictvím kategorizace dlouhodobého majetku 

a jeho zařazením do odpisových skupin vyjádřit výši ročních odpisů, které sniţují hodnotu 

majetku a zjistit, zda je město schopno zajistit reprodukci svého majetku z vlastních zdrojů. 

Náplní druhé kapitoly je teoretické vymezení pro praktickou část diplomové práce. 

Charakterizuje samostatnou i přenesenou působnost obce, finanční systém územních 

samosprávných celků, konkrétně popisuje rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtovou skladbu 

a je zaměřena na podrobnou strukturu územních rozpočtů z hlediska příjmů na daňové, 

nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Na straně výdajů se jedná o výdaje běţné 

a kapitálové. Součástí této kapitoly je také rozebrán běţný a kapitálový rozpočet. V kapitole 

nechybí ani rozčlenění majetku územně samosprávných celků na dlouhodobý hmotný, 

dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý finanční majetek, včetně jeho oceňování a reprodukce. 

Závěr je věnován účetním odpisům a způsobům odpisování majetku.  

Třetí kapitola je zaměřena na město leţící v okrese Kroměříţ ve Zlínském kraji, 13 km 

severozápadně od města Zlína. Konkrétně se jedná o město Holešov s 11 772 obyvateli 

a rozlohou 3 409 ha. Společně s dalšími 19 obcemi vytváří sdruţení Mikroregion Holešovsko. 

Tato kapitola je rozdělena na dvě části. První část se zabývá analýzou rozpočtového 

hospodaření města. Provedená analýza ukazuje, ţe město Holešov hospodaří za sledované 

časové období let 2009 – 2013 s přebytkem pouze v roce 2011 ve výši 23 824 tis. Kč. 

V ostatních letech je rozpočet města schodkový. V roce 2012 dosahuje schodek částky 

24 532 tis. Kč. S nejniţším schodkem město hospodaří v roce 2010, a to s 5 513 tis. Kč. 

Nejvýznamnějšími poloţkami ovlivňující velikost celkových příjmů jsou daňové příjmy, které 
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tvoří v průměru 43% celkových příjmů (jedná se především o DPH,  DPFO ze závislé činnosti 

a funkčních poţitků, DPPO) a přijaté dotace (40%). V letech 2009 – 2011 převyšují běţné 

výdaje nad kapitálovými, na konci období hodnota kapitálových výdajů převyšuje běţné 

výdaje. V rámci sledovaného období tvoří běţné výdaje v průměru 62% celkových výdajů 

města. Objem kapitálových výdajů 38%. Rok 2009 se stává rokem s nejvyššími celkovými 

příjmy a zároveň i s celkovými výdaji naopak tomu je v roce 2013, ten je rokem s nejniţšími 

celkovými příjmy ve výši 245 119 tis. Kč a nejniţšími celkovými výdaji v hodnotě 

257 688 tis. V průběhu sledovaného období mají celkové výdaje charakter postupného 

poklesu, stejně tomu je i u celkových příjmů s výjimkou roku 2011. 

V druhé části kapitoly je kladen důraz na hospodaření s majetkem města. Je zde 

provedena analýza rozvahových poloţek, na straně aktiv jde o stálá a oběţná aktiva, na straně 

pasiv o vlastní a cizí zdroje. Bylo zjištěno, ţe podstatnou část majetku města tvoří stálá aktiva 

a za sledované časové období let 2009 – 2013 dosahují v průměru 95%. Největší podíl 

na stálých aktivech tvoří dlouhodobý hmotný majetek, především stavby a pozemky. Celkový 

majetek má charakter střídavého růstu a poklesu a v roce 2013 dosahuje jeho hodnota 

1 186 455 tis. Kč. V oblasti krytí stálých a oběţných aktiv mají mnohonásobně významnější 

postavení vlastní zdroje. Majetek města je v pětiletém období kryt v průměru z 89% 

z vlastních zdrojů, zbylých 11% je financováno z cizích zdrojů.  

 Čtvrtá kapitola je věnována obnově dlouhodobého majetku v letech 2012 a 2013. 

Zařazením majetku do jednotlivých odpisových skupin a v souladu se schváleným odpisovým 

plánem, jsou zjištěny roční odpisy ve výši 15 826 tis. Kč za rok 2012 a v roce 2013 jejich 

hodnota vzrůstá na 16 868 tis. Kč. Zjištěné zdroje na obnovu dlouhodobého majetku přesáhují 

v roce 2012 více neţ jeden a půl krát potřebnou výši ročních odpisů a v následujícím roce  

téměř aţ čtyřnásobnou. Z pohledu skutečně vynaloţených finančních prostředků vzhledem 

k výši ročních odpisů se městu podařilo v obou letech dosáhnout nezbytné částky na obnovu 

i pořízení dlouhodobého majetku. V roce 2012 činí skutečně vynaloţené prostředky částku 

150 999 tis. Kč, v roce následujícím město investovalo o 16% méně a částka se rovná sumě 

126 966 tis. Kč.  

Z řešení vyplývá, ţe v obou letech byla finanční situace města příznivá a obnova 

dlouhodobého majetku byla zabezpečena, čímţ byla potvrzena hypotéza. 

Odpisy města se počítají z PC, u majetku staršího (hlavně u budov) z tzv. 

"historických" cen. Pokud ale v průběhu let došlo k technickému zhodnocení budov, tak se 

měnily PC a odpisové plány se samozřejmě přepočítávají a odpisy se mění. 
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Případný budoucí nedostatek peněz k pokrytí investičních potřeb města Holešova 

by bylo moţné řešit pořízením úvěru, získáním dotací nebo posunutím některých akcí 

na pozdější období. Takové kroky a preference jednotlivých investičních akcí by byly 

předmětem sestavování rozpočtů jednotlivých let a aktualizací rozpočtového výhledu. 
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Příloha č. 1: Vývoj hospodaření v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Třída 1 - daňové příjmy 118 296 123 119 119 610 126 000 144 587 

Třída 2 - nedaňové příjmy 45 476 35 804 43 697 25 406 23 517 

Třída 3 - kapitálové příjmy 19 806 35 056 23 742 3 267 7 321 

Třída 4 - dotace 164 288 127 182 144 395  106 882 69 694 

Příjmy celkem 347 866 321 161 331 445 261 555 245 119 

Tempo růstu v % - -7,7 3,2 -21 -6,3 

Třída 5 - běţné výdaje 232 566 236 598 224 496  131 228 121 972 

Třída 6 - kapitálové výdaje 135 790 90 077 83 124 154 859 135 716 

Výdaje celkem 368 356 326 675 307 620 286 087 257 688 

Tempo růstu v % - -11,3 -5,8 -7,0 -9,9 

Třída 8 - financování -20 490 -5 513 23 824 -24 532 -12 569 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

 

Příloha č. 2: Struktura aktiv v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
15 750 14 668 9 871 11 555 12 221 

Dlouhodobý hmotný  

majetek 
1 102 397 1 161 430 842 515 930 041 973 224 

Dlouhodobý finanční  

majetek 
149 454 146 162 146 162 146 162 146 162 

Dlouhodobé pohledávky 7 053 4 896 3 419 2 423 2 130 

Stálá aktiva 1 274 654 1 327 156 1 001 967 1 090 181 1 133 737 

Zásoby 46 79 122 131 135 

Krátkodobé pohledávky 26 566 62 232 44 170 10 631 15 851 

Krátkodobý finanční 

majetek 
16 662 19 475 26 511 31 240 36 732 

Oběžná aktiva 43 274 81 786 70 804 42 001 52 718 

Aktiva celkem 1 317 928 1 408 942 1 072 771 1 132 182 1 186 455 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 



  

 

 

Příloha č. 3: Struktura pasiv v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Jmění účetní jednotky a 

upravující poloţky 
1 213 479 1 178 703 862 309 906 325 893 008 

Fondy účetní jednotky 11 706 13 379 12 468 12 424 13 778 

Výsledek hospodaření 0 37 068 79 125 95 603 129 607 

Vlastní zdroje 1 225 185 1 229 150 953 902 1 014 352 1 036 393 

Dlouhodobé závazky 67 549 70 299 74 596 100 963 113 742 

Krátkodobé závazky 25 194 109 493 44 272 16 886  36 320 

Cizí zdroje 92 743 179 792 118 869 117 830 150 062 

Pasiva celkem 1 317 928 1 408 942 1 072 771 1 132 182 1 186 455 

Zdroj: Finanční výkazy města Holešova za rok 2009 – 2013. Vlastní zpracování. 

 


