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1. Úvod 
  

 Téma bakalářské práce „Hospodaření vybraných městských obvodů statutárního města 

Ostravy se zaměřením na místní poplatky“ bylo zvoleno na základě autorova zájmu o danou 

problematiku a také v návaznosti na jeho profesní zkušenosti ze zaměstnání na ÚMOb 

Mariánské Hory a Hulváky.  

 

 Místní poplatky představují součást daňových příjmů obcí (měst, městských obvodů). 

Byť není jejich poměr na celkových příjmech obecních rozpočtů nijak veliký, napomáhají 

obcím udržovat převážně vyrovnané rozpočty a snižují potřebu obcí se zadlužovat. Jak bylo 

uvedeno, místní poplatky jsou zahrnuty ve skupině daňových příjmů, neboť jsou vybírány 

dle principů nedobrovolnosti, nenávratnosti a neekvivalence a jejich výběr má zákonnou 

oporu v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Místní poplatky 

představují jedinou skupinu daňových příjmů, u kterých má obec pravomoc pomocí 

rozhodnutí zastupitelstva obce regulovat jejich výši pomocí sazeb jednotlivých poplatků.  

  

 Místní poplatky jsou v obcích (městech, městských obvodech) zaváděny rozhodnutím 

zastupitelstva obce ve formě schválení a vydání obecně závazné vyhlášky. Zákon o místních 

poplatcích stanoví, které místní poplatky mohou obce vybírat, a to: poplatek ze psů, poplatek 

za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek 

ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení vjezdu s motorovým 

vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek za provoz systému a poplatek 

za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 

nebo kanalizace. Žádný z místních poplatků však nemá fakultativní povahu, tedy rozhodnutí 

o zavedení a výběru místních poplatků záleží pouze na zastupitelstvu konkrétní obce, 

která pak také zabezpečuje správu místního poplatku (ve statutárních městech obvykle určuje 

správce poplatku konkrétní obecně závazná vyhláška nebo statut města). Správa místních 

poplatků představuje výkon přenesené působnosti obcí.  

 

 Cílem této bakalářské práce je popis obecního zřízení v České republice, aspektů 

hospodaření obcí, definice místních poplatků vybíraných v České republice, jejich návaznost 

na hospodaření obcí a aplikace uvedeného do podmínek statutárního města Ostravy s tím, 

že autorem byly vybrány čtyři městské obvody, jejichž hospodaření a výběr místních poplatků 

v těchto obvodech v letech 2008-2012 budou hlouběji analyzovány. Pro analýzu nemohla být 
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vybrána data za rok 2013, neboť závěrečné účty městských obvodů za rok 2013 nejsou v době 

zpracovávání bakalářské práce k dispozici. 

 

V první kapitole je popsán historický nástin vzniku obcí a samosprávy, definováno 

postavení obcí v České republice, působnost a druhy obcí, obecní zřízení, orgány obcí a teorie 

hospodaření obcí. Závěr první kapitoly je věnován legislativnímu rámci výběru místních 

poplatků v České republice. 

 

Druhá kapitola je věnována analýze hospodaření vybraných městských obvodů 

statutárního města Ostravy se zaměřením na místní poplatky. Tato kapitola obsahuje popis 

uspořádání statutárního města Ostravy na základě zákona o obcích a statutu města, rozdělení 

majetku města, popis obecně závazných vyhlášek upravujících výběr místních poplatků 

na územní města a analýzu hospodaření městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, 

Mariánské hory a Hulváky, Svinov a Vítkovice v letech 2008-2012 se zaměřením na výběr 

místních poplatků v těchto letech.  

 

Závěrečná třetí kapitola je věnována zhodnocení příjmů plynoucích městským 

obvodům z místních poplatků. 

 

Při zpracování bakalářské práce byly použity metody deskriptivní a komparativní, 

v zájmu přehledného znázornění výsledků jsou užity tabulky a grafy se stručným slovním 

popisem. Pro bakalářskou práci byla využita odborná literatura, platná legislativa, závěrečné 

účty vybraných městských obvodů a informace uvedené na internetových stránkách 

statutárního města Ostravy a vybraných městských obvodů.  
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2. Hospodaření obcí 

2.1 Historický nástin vzniku obcí 

Vznik územních jednotek má svůj původ již v historii. Jednotlivá sídla a jejich shluky 

vznikaly na základě kulturních, ale i ekonomických vlivů, např. poblíž křižovatek důležitých 

obchodních cest, poblíž vhodných krajinných prvků, řek, hor, jezer aj. Takto vzniklé sídelní 

útvary brzy bylo nutné nějakým způsobem řídit a spravovat, proto postupně vznikaly první 

samosprávy. Vzniklé územní sídelní útvary se postupně začaly slučovat na základě jejich 

geografické polohy, dle typu obývaného území, jazykových předpokladů, kulturních, 

etnických i jiných zvyklostí nebo z ekonomických důvodů. Tímto se postupně začaly vytvářet 

vedle sídel také jednotlivé regiony, které se později staly základem pro vznik vyšších stupňů 

samosprávných celků.  

 

Územní samospráva jako taková vznikala buď přirozeně, nebo uměle. Přirozeným 

způsobem vznikaly postupně obce, města, municipality, s různým počtem obyvatel. Umělý 

vznik územních samospráv je spojován s vůlí státu, a to zejména u vyšších stupňů územní 

samosprávy na regionální úrovni. Všechny územní samosprávy musely postupně  

pro své občany začít zabezpečovat některé druhy veřejných služeb, zejména regionálního 

charakteru. Podle druhu obyvatel, vykonávaných činností, rozvinutosti samosprávy, polohy 

jednotlivých sídel a rozvinutosti celého regionu se některá sídla, města stala postupně velmi 

bohatými, čímž vznikaly rozdíly a začala se objevovat také migrace obyvatel. Rozdíly mezi 

sídly, městy vyplývaly zejména z možností jak získat příjmy, ale také v rozsahu služeb,  

které byly poskytovány obyvatelům.  

 

V průběhu 18. a 19. století se vyskytly první náznaky stagnace jednotlivých měst, 

zejména v důsledku jejich izolovanosti a samostatnosti, což bránilo jejich dalšímu rozvoji. 

Zjevná byla v této době rozdílnost měst, jejich bohatost oproti chudobě jiných, rozvinutost 

oproti zaostalosti apod. Od poloviny 19. století v důsledku diferenciace měst začaly jednotlivé 

státy omezovat jejich autonomii, neboť se objevila vlna nežádoucí migrace a vylidňování 

některých oblastí. Analogicky lze nahlížet na tutéž skutečnost v současnosti, byť žijeme 

ve zcela rozvinutém státě. Počátkem 20. století přestaly být velké rozdíly mezi jednotlivými 

městy brány jako spravedlivé a státy přistoupily ke snaze tyto rozdíly eliminovat pomocí 

silných centralizačních kroků.  
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Ve druhé polovině 20. Století nadále rostla úloha územních samospráv, měst, zejména 

v ekonomické oblasti. V této době rovněž probíhaly velmi silné migrační vlny, mnohdy 

nežádoucí. Sílící úloha měst a menších samospráv v důsledku trendu decentralizace 

a nedostatek financí působily samosprávám značné obtíže vedoucí k deficitním rozpočtům, 

které pak zatěžovaly také rozpočty celých států. Některé státy omezily transfery 

do jednotlivých měst, samospráv a začaly poskytovat služby centrálně, což naopak vedlo 

k tomu, že některé samosprávy přestaly některé služby nabízet úplně. Naopak v této době sílil 

tlak na municipality, aby řešily samy své sociální otázky. Neudržitelnost situace vedla 

v mnoha zemích k různým reformám celých národních systémů veřejné správy, které vedly 

zejm. k optimalizaci struktury a velikosti měst, uspořádání veřejných financí, poskytovaných 

služeb, optimalizaci managementu veřejné správy a jejích financování a rozdělení pravomocí. 

[1, 2, 4] 

 

2.2 Veřejná správa v ČR 

Veřejná správa se v ČR dělí na státní správu a samosprávu. Státní správa je dále 

dělena na ústřední správu (vykonává svou moc centrálně) a dekoncentráty státní správy, 

které vykonávají státní správu vždy pro určitou oblast. Územní samospráva se dále dělí 

na municipální (komunální) a regionální. Pro všechny stupně veřejné správy (centrální státní 

správa, územní samospráva, zájmová samospráva) jsou typické některé rysy. Jedná  

se o geograficky ohraničený územní celek, na kterém žijí obyvatelé, občané, kteří mají vůli 

spravovat si samostatně své záležitosti. Tedy hlavními rysy jsou občané, území a samospráva.  

 

Samospráva poskytuje samostatnou správu věcí veřejných na určitém území,  

které je menší, než území daného státu. Územní samosprávu lze také chápat jako realizaci 

práva občanů na samostatnou správu jejich záležitostí, právo na spravování určitého území, 

vždy v mezích právního řádu. Představitelé územní samosprávy reprezentují určité množství 

občanů, jejich zájmy a preference. Samospráva je představitelem pluralitního demokratického 

systému v dané municipalitě nebo regionu. Rozhodování o veřejných věcech je založeno 

na veřejné volbě, která je prováděna buď volbou přímou, tzv. referendem, nebo volbou 

nepřímou pomocí volených zástupců z řad občanů. Kombinace obou druhů voleb je dnes 

využívána ve všech obcích v ČR, přičemž nepřímá volba je stěžejním prvkem všech 

rozhodovacích procesů.  
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Ekonomickými předpoklady pro výkon samosprávy jsou zejména vlastnictví majetku 

a právo nakládat s ním, možnosti nabývání nového majetku, získávání vlastních finančních 

prostředků a sestavování vlastního rozpočtu.   

 

Územní samospráva vykonává své činnosti ve dvou rovinách. První rovinou 

je tzv. samostatná působnost, do které mimo právní rámec nemohou nadřízené instituce 

zasahovat, zasahovat mohou pouze za zákony stanovených podmínek, druhou rovinou  

je pak výkon tzv. přenesené působnosti, pomocí které delegují státní instituce část svých 

povinností a pravomocí na samosprávy, aby vykonávaly tuto působnost ve svých správních 

obvodech. Výkon přenesené působnosti, tedy decentralizace státní moci, má za cíl zvýšení 

alokační efektivnosti veřejného sektoru.  

 

Výkon přenesené působnosti má významný vliv na rozpočty územních samospráv, 

neboť zvyšuje jejich náklady a výdaje, proto je nutné zvolit správné přerozdělovací procesy 

veřejných financí tak, aby územní rozpočty netrpěly svěřeným výkonem přenesené 

působnosti. Hlavní zásady územní samosprávy, míru rozhodovací samostatnosti, pravomoci, 

odpovědnost a další aspekty stanoví v ČR, obdobně jako v každé zemi, ústava a navazující 

právní předpisy, případně jiné legislativní normy. [1, 2, 4] 

 

2.3 Postavení obcí v ČR z pohledu právních předpisů 

Postavení územních samospráv vychází v rámci celé Evropy z Evropské charty místní 

samosprávy, která byla přijata členskými státy Rady Evropy dne 15. října 1985 ve Štrasburku 

a platnosti nabyla ke dni 1. září 1988. ČR ratifikovala tento dokument v roce 1998 s účinností  

od 1. září 1999. [1] 

 

Základním právním pramenem ČR, ve kterém je zakotveno právo na samosprávu, 

je ústavní zákon ze dne 16. prosince 1992 č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném 

znění, konkrétně pak hlava VII., články 99 až 105, ve kterých jsou uvedeny základní 

předpoklady fungování územních samospráv v ČR. Dle těchto článků v ČR funguje z hlediska 

územní samosprávy dvoustupňový systém. Česká republika se člení na obce, které jsou 

základními územními samosprávnými celky a kraje, které jsou vyššími územními 

samosprávnými celky. Územní samosprávné celky jsou ústavou definovány jako územní 

společenství občanů, která mají právo na samosprávu a jsou vždy součástí vyššího územního 
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samosprávného celku. V Ústavě jsou dále zakotveny základní aspekty obecního i krajského 

zřízení, které budou popsány dále. Ústava dále stanovuje, že stát může do činnosti 

ÚSC zasahovat jen v případě, vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným 

zákonem. Jedním ze silných práv zakotvených ústavou je také právo vydávat obecně závazné 

vyhlášky, tedy podzákonné právní předpisy, jejichž platnost je omezena na území územního 

samosprávného celku, jehož zastupitelstvo rozhodlo o přijetí konkrétní vyhlášky. Poslední 

článek hlavy VII. ústavy ČR pojednává o možnosti svěřit orgánům samosprávy také výkon 

státní správy, a to vždy, pokud tak stanoví zákon. [5] 

 

Z uvedených právních základů vychází také zákony, jimiž se řídí obecní zřízení. 

Prvním zákonem po roce 1989, pomocí kterého bylo upraveno postavení obcí, byl zákon 

České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). V rámci reformy veřejné 

správy probíhající v ČR po roce 1990 byl uvedený zákon nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001 (dále jen „zákon 

o obcích“). Dle tohoto zákona je obec vymezena jako veřejnoprávní korporace, kterou tvoří 

tři základní prvky: území, které je dáno hranicí obce a skládá se z jednoho nebo více 

katastrálních území, občané, kteří žijí na území dané obce, mají zde trvalý pobyt a občané 

s čestným občanstvím. Na fungování obce se pak podílejí i další osoby, fyzické osoby 

vlastnící nemovitosti na území dané obce, podnikající fyzické osoby se sídlem nebo 

provozovnou na území obce a právnické osoby se sídlem nebo provozovnou na území obce, 

právo na samosprávu, tedy samostatné spravování věcí veřejných týkající se dané obce.  

 

Dle zákona o obcích může nová obec vzniknout několika způsoby, a to oddělením 

části obce, změnou nebo zrušením vojenského újezdu nebo sloučením dvou nebo více 

sousedních obcí, o vznik nové obce však nejde v případě, kdy se jedna obec připojí k druhé. 

 

2.4 Působnost obce a druhy obcí v České republice 

Obce v ČR se dělí dle působnosti, kterou vykonávají. Jak již bylo uvedeno, obce 

vykonávají samostatnou a přenesenou působnost. Do samostatné působnosti obce patří 

záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, o kterých mohou orgány obce rozhodovat 

v mezích právního řádu samostatně. Výkon přenesené působnosti pak představuje výkon 

státní správy, neboli úkony, které obec vykonává „za stát“ za zákonem stanovený příspěvek 

na úhradu výkonu státní správy.  
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Dle rozsahu vykonávané přenesené působnosti se obce v ČR dělí na obce I. typu, 

I. stupně, obce s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu, II. stupně, často jde o města) 

a obce s rozšířenou působností (obce III. typu, III. stupně, označovány jako „malý okres“). 

K 1. lednu 2013 bylo v ČR evidováno celkem 6 253 obcí I. typu, 394 obcí s pověřeným 

obecním úřadem a 205 obcí s rozšířenou působností. Někteří autoři jdou v rozdělení ještě 

hlouběji, neboť podle přenesené působnosti rozeznávají tyto kategorie obcí: obce, obce 

s matričním úřadem, obce se stavebním úřadem, obce s pověřeným obecním úřadem a obce 

s rozšířenou působností, které podle zákona ve svém správním obvodu zabezpečují výkon 

státní správy nad rámec přenesené působnosti náležející ostatním obcím (Peková, 2006).  

 

Všechny obce v ČR vykonávají základní rozsah přenesené působnosti. Obce 

s pověřeným obecním úřadem vykonávají pro okolní obce státní správu typicky 

např. na úseku matričního nebo stavebního úřadu. Obce s rozšířenou působností vykonávají 

typicky státní správu např. na úsecích: evidence obyvatel, vydávání osobních a cestovních 

dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů, výplaty sociálních dávek, orgánu sociálně 

právní ochrany dětí, vydávání živnostenských oprávnění, dopravy a silničního hospodářství 

a státní správy na úseku lesů, myslivosti a rybářství. Přenesená působnost je vždy vykonávána 

obecním úřadem (úřadem městského obvodu, městské části), na rozdíl od samostatné 

působnosti, kterou vykonává obec. Rozdílnost je patrná zejména u dokumentů (samostatná 

působnost – označení hlavičkou obce, přenesená působnost – hlavičkou obecního úřadu). 

 

Obce v ČR se liší také podle označení, a to na obce, městyse, města a statutární města. 

Obcí je označována každá obec v ČR, pokud předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

po předchozím projednání ve Vládě ČR (na návrh příslušné obce) nestanovil obcí jiné 

označení. Užívání titulu městys jako historického označení obce velikosti mezi městem 

a vesnicí bylo zrušeno okolo roku 1950, obnoveno bylo novelou zákona o obcích s platností 

od 1. července 2006. Městem je každá obec, která má alespoň 3 000 obyvatel,  

pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyjádření Vlády ČR. 

Dle zákona o obcích se na území ČR k datu 13. ledna 2014 nachází také 25 statutárních měst. 

Statutární města jsou ta města, o nichž tak rozhodne předseda Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR po předchozím projednání ve Vládě ČR. Území statutárních měst se může 

členit na městské obvody nebo městské části. Základním dokumentem statutárních měst 

je tzv. statut, což je obecně závazná vyhláška, pomocí které je v těchto městech upravena 

správa a organizace. [2, 4, 7]  
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V dalším textu již bude o územních samosprávných celcích hovořeno výhradně jako 

o obcích, přičemž to, co platí pro obce, platí analogicky také pro městyse, města a statutární 

města, s výjimkou odlišného pojmosloví, které bude uvedeno.  

 

2.5 Orgány obce 

Zákon o obcích definuje tyto orgány obcí: zastupitelstvo obce, rada obce, starosta 

obce, místostarosta/místostarostové obce, obecní úřad a zvláštní orgány obce, jimiž jsou 

komise a výbory jako poradní, iniciativní a kontrolní orgány. Specifické postavení 

má tajemník obecního úřadu (v zaměstnaneckém poměru k obci), který je odpovědný 

za plnění úkolů jak v samostatné, tak přenesené působnosti. Zároveň plní funkce 

zaměstnavatele pro zaměstnance obce zařazené do příslušného obecního úřadu. 

 

2.5.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je kolektivní rozhodovací orgán volený občany na čtyřleté funkční 

období. Zastupitelstvo obce je zpravidla složeno ze zástupců různých politických stran 

a hnutí, které nominují své kandidáty do obecních voleb. Zákon o obcích definuje 

také odměny zastupitelů za výkon jejich funkce. Zastupitelstvo obce, jako nejvyšší 

samosprávný orgán, je oprávněno rozhodovat o všech záležitostech spadajících do samostatné 

působnosti, pokud si tuto pravomoc vyhradí, v opačném případě o některých záležitostech 

rozhoduje na základě zákona o obcích rada obce.  

 

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zejména schvalovat program rozvoje obce, 

schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou 

k rozvahovému dni, zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, zřizovat a rušit příspěvkové 

organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny, rozhodovat 

o založení nebo zrušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské 

smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických 

osobách, rozhodovat o vyhlášení místního referenda, navrhovat změny katastrálních území 

uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí, volit z řad členů 

zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat  

je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů 

zastupitelstva, zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat 

je z funkce, zřizovat a zrušovat obecní policii, rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi, 
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schvalovat nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí, převod bytů 

a nebytových prostorů z majetku obce, poskytování věcných darů a peněžitých darů 

ve stanovené výši, poskytování, peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, vzdát 

se práva a prominout dluh nad stanovenou částku, zastavit movitou věc nebo uzavírat 

smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, 

o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, o zastavení 

nemovitých věcí a schvalovat vydání komunálních dluhopisů.  

 

Zastupitelstvo obce je také oprávněno vydávat obecně závazné vyhlášky, podzákonné 

právní předpisy, jejichž platnost je omezena na území dané obce. Obecně závazné vyhlášky 

mohou upravovat např. záležitosti místního pořádku různé druhy místních poplatků, 

hospodaření s bytovým fondem, chov zvířectva aj.  

 

Počet členů zastupitelstva je vždy lichý a liší se podle počtu obyvatel dané obce 

v rozmezí 5 až 55 členů. Zastupitelstvo je schopno přijímat usnesení (rozhodovat),  

je-li přítomna minimálně 1/2 jeho členů, v případě, že není přítomna minimálně 

1/2 jeho členů, je zastupitelstvo zrušeno a ve lhůtě do15 dnů musí se uskutečnit zasedání 

nové. Usnesení zastupitelstva je přijato, hlasuje-li pro něj minimálně 1/2 všech jeho členů.  

Někteří členové zastupitelstva obce jsou tzv. uvolněni pro výkon své funkce, a to v případě 

výkonu funkce starosty obce nebo místostarosty obce. Zastupitelstvo se schází  

na svých zasedáních dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Zasedání zastupitelstva 

obvykle svolává starosta nebo místostarosta obce. Starosta je povinen svolat zasedání 

zastupitelstva také v případě, že o to požádá minimálně jedna třetina zastupitelů nebo hejtman 

kraje. V takovém případě se zasedání zastupitelstva musí konat do 21 dnů ode dne, kdy byla 

obecnímu úřadu doručena žádost. V rámci statutárního města Ostravy platí povinnost starosty 

městského obvodu svolat zastupitelstvo také v případě, že o to požádá primátor města.  

I v tomto případě se zasedání musí konat ve lhůtě do 21 dnů ode dne přijetí žádosti úřadem 

městského obvodu. V rámci statutárních měst obvykle také statut určuje pravomoci 

zastupitelstev a rad jednotlivých městských obvodů nebo městských částí, zejména ve smyslu, 

že některé úkony, které jinak schvaluje zastupitelstvo obce, může zastupitelstvo městského 

obvodu (městské části) schválit pouze po předchozím souhlasu zastupitelstva nebo rady 

statutárního města. Taktéž nakládání s majetkem v rámci statutárních měst, typicky pro město 

Ostravu, je mírně odlišné od ustanovení zákona o obcích.  



-17- 
 

Zasedání zastupitelstva jsou ze zákona o obcích veřejná, stejně tak zápis ze zasedání 

je veřejně přístupný všem občanům obce, a to obvykle k nahlédnutí u pověřeného 

zaměstnance obecního úřadu. Občané obce mají právo se zasedání zastupitelstva zúčastnit, 

projevovat na něm své názory a požadovat projednání svých záležitostí dle schváleného 

programu zastupitelstva, případně v diskuzi i nad rámec schváleného programu. Zasedání 

zastupitelstva jsou ideálním místem pro konfrontaci občanů se svými zastupiteli, 

ovšem mnohdy hádky a urážky mezi občany a zastupiteli nebo mezi zastupiteli vzájemně 

mohou zasedání zastupitelstva velmi znevážit. [2, 4, 6, 8]   

 

2.5.2 Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti.  

Ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu obce. Počet členů rady obce je vždy lichý, liší 

se podle velikosti obce a dosahuje 5 až 11 členů, zároveň však nesmí počet členů rady obce 

přesáhnout 1/3 počtu zastupitelů obce. Členové rady obce jsou voleni zastupitelstvem obce 

z řad jeho členů. Rada obce se skládá ze starosty obce, místostarosty/místostarostů a dalších 

radních. Ve městech a statutárních městech se rada města skládá z primátora města, 

jeho náměstků a dalších členů rady města. V obcích, kde počet členů zastupitelstva 

nedosahuje 15, se rada obce nevolí a její funkce vykonává starosta obce. Rada obce se schází 

podle potřeby a je schopna přijímat usnesení (rozhodovat), pokud je na její schůzi přítomna 

minimálně 1/2 členů rady. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 1/2 všech členů 

rady obce. Schůze rady obce jsou ze zákona o obcích neveřejné, stejně tak zápis ze schůze 

rady je neveřejný, nahlížet do něj mohou pouze zastupitelé dané obce.  

 

V oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) rada obce rozhoduje pouze 

v případech, o kterých tak stanoví zákon. Rada obce v přenesené působnosti na základě 

zákonného zmocnění vydává nařízení rady obce. Rada obce ve vztahu k zastupitelstvu obce 

zejména zabezpečuje přípravu podkladů, materiálů pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje 

také plnění zastupitelstvem přijatých usnesení.  

 

Radě obce je zákonem o obcích vyhrazeno mj. zabezpečovat hospodaření obce podle 

schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem 

obce, vykonávat vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným 

zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele, zřizovat 

a rušit odbory a oddělení obecního úřadu, stanovit celkový počet zaměstnanců obce 
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zařazených do obecního úřadu, schvalovat vnitřní předpisy obecního úřadu, ukládat pokuty 

v samostatné působnosti, rozhodovat o uzavření nájemních smluv, pokud tuto pravomoc 

nesvěří příslušnému odboru obecního úřadu, rozhodovat o podání žádostí o poskytnutí dotací 

do vyhlášených dotačních programů, rozhodovat o poskytnutí darů nebo dotací 

do zastupitelstvem stanovené výše, stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic 

a stížností. Rada obce rozhoduje taktéž o ostatních záležitostech spadajících do samostatné 

působnosti, pokud se nejedná o pravomoc zastupitelstva obce nebo v případě,  

že si zastupitelstvo nevyhradilo rozhodování v takové záležitosti. Obdobně 

jako u zastupitelstva městského obvodu, městské části statutárního města, smí rada 

rozhodovat pouze v rozsahu stanoveném statutem města. [2, 6, 8] 

 

2.5.3 Starosta obce, místostarostové obce 

Starosta a místostarostové, kteří jej zastupují v době jeho nepřítomnosti, 

jsou vrcholnými představiteli obce. Starosta zejména zastupuje obec navenek, podepisuje 

smlouvy, vystupuje jako vrcholný představitel samosprávy a statutární orgán obce a obvykle 

také udává směr vývoje a rozvoje obce. Ve statutárních městech jsou tyto funkce nazývány 

primátor a náměstci primátora.  

 

Starosta a místostarostové (primátor a jeho náměstci) jsou voleni zastupitelstvem obce 

(statutárního města) a jsou zastupitelstvu ze své funkce odpovědní. Starosta obce 

se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu 

a stanovuje mu plat, případně sám vykonává funkci tajemníka obecního úřadu v případě,  

že se v obci tajemník nevolí. Starosta je dle zákona o obcích zodpovědný zejm. za včasné 

objednání přezkoumání hospodaření obce, za včasné informování občanů o činnosti obce, 

zabezpečuje výkon přenesené působnosti v případě, že se v obci nezřizuje funkce tajemníka 

a může po Policii ČR vyžadovat zabezpečení veřejného pořádku. Ve vztahu k orgánům obce 

zejm. svolává a řídí zasedání rady obce a zastupitelstva obce. Starosta obce dále spolu 

s místostarostou podepisují právní předpisy obce. [4, 8] 

 

2.5.4 Obecní úřad 

Obecní úřad, u statutárních měst magistrát, prostřednictvím zaměstnanců obce 

zařazených do obecního úřadu (zaměstnanců statutárního města, zařazených do magistrátu) 

zajišťuje výkon samostatné i přenesené působnosti obce.  
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Tajemník obecního úřadu je zaměstnancem obce, který řídí celý obecní úřad, 

odpovídá za výkon přenesené působnost, řídí a kontroluje zaměstnance obecního úřadu, 

vykonává funkci statutárního orgánu zaměstnavatele, uzavírá a ukončuje pracovní poměry 

zaměstnanců a stanovuje jim plat. V oblasti samostatné působnosti plní úkoly uložené 

zastupitelstvem a je nápomocen zvláštním orgánům obce. Funkce tajemníka se ze zákona 

zřizuje u obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem. [4, 8] 

 

Struktura obecního úřadu je primárně závislá na počtu jeho zaměstnanců, 

který obvykle souvisí s velikostí území, počtem obyvatel obce a kvantitou vykonávaných 

agend v samostatné i přenesené působnosti. Obecní úřad se dělí na základě organizačního 

řádu nebo obdobného předpisu na odbory a oddělení, které jsou zpravidla organizačně 

podřízeny starostovi a místostarostům (primátoru a náměstkům). Nejčastější odbory 

jsou např. odbor bytový, finanční a/nebo ekonomický, odbor interního auditu a kontroly, 

odbor sociální, životního prostředí, personální, dopravy aj. Organizační struktura úřadu není 

zákonem o obcích pevně stanovena, je tedy věcí úpravy dle poměrů v dané obci. 

V nejmenších obcích se pak často můžeme setkat pouze se starostou, ekonomickým 

pracovníkem, pracovníkem podatelny a pracovníkem vykonávajícím státní správu na úseku 

matrik a státního občanství.  

 

2.5.5 Zvláštní orgány obce 

Zvláštními orgány obce jsou výbory zastupitelstva obce – jsou orgány iniciativními 

a kontrolními a komise rady obce, které jsou orgány iniciativními a poradními.  

 

Ze zákona o obcích jsou povinně zřizovány výbory finanční a kontrolní. V obcích, 

ve kterých žije dle posledního sčítání lidu minimálně 10 % obyvatel jiné národnosti, se zřizuje 

obligatorně také výbor pro národnostní menšiny. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva 

obce, jedinou výjimkou je osadní výbor, kde předseda není zastupitelem dané obce. 

Předsedou tohoto výboru je vždy jeho člen. Výbory plní úkoly uložené zastupitelstvem a jsou 

mu také odpovědny ze své činnosti. Počet členů výboru je kvůli hlasování vždy lichý. 

Finanční a kontrolní výbor jsou vždy nejméně tříčlenné a jejich členy nemohou být starosta, 

místostarosta, tajemník ani osoby, které se podílejí na rozpočtových a účetních pracích 

na obecním úřadě. Hlavní náplní finančního výboru je provádění kontrol hospodaření 

s majetkem a finančními prostředky obce. Výbor kontrolní dohlíží na plnění usnesení rady 

obce a zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů v samostatné působnosti. 
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Komise rady obce jsou ze své činnosti odpovědny radě obce, která je také zřizuje 

jako své iniciativní a kontrolní orgány. Komise mohou být také výkonným orgánem 

za předpokladu, že jim byl svěřen výkon přenesené působnosti. Nejčastěji jsou zřizovány 

např. komise povodňová a přestupková. [4, 8] 

 

2.6 Rozpočet obce 

Rozpočty obcí spadají do rozpočtové soustavy ČR. Rozpočtovou soustavou rozumíme 

soustavu veřejných rozpočtů, soustavu mimorozpočtových fondů a rozpočty veřejnoprávních 

neziskových organizací. Do rozpočtové soustavy v ČR zahrnujeme státní rozpočet, rozpočty 

územních samosprávných celků (obcí), rozpočty vyšších územních samosprávných celků 

(krajů), rozpočty příspěvkových organizací zřízených státem nebo územními samosprávami, 

rozpočty regionálních rad regionů soudržnosti a mimorozpočtové fondy (státní fondy, 

mimorozpočtové fondy obcí, měst a krajů).  

 

Rozpočty obcí jsou, stejně jako ostatní veřejné rozpočty, vytvářeny, užívány 

a přerozdělovány na principech nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti  

a jsou sestavovány na jedno rozpočtové období, které je shodné s kalendářním rokem. 

Současně obce sestavují také střednědobé a dlouhodobé rozpočtové výhledy, tedy prognózy 

rozpočtů na budoucí léta. Kvalita rozpočtů a středně i dlouhodobých výhledů je závislá 

na kvalitě odhadu budoucích příjmů a výdajů.  

 

Na rozpočet obce lze nahlížet z několika rovin, a to jako na peněžní fond,  

který je vytvářen, přerozdělován a využíván na základě výše uvedených principů,  

lze na něj nahlížet jako na účetní bilanci příjmů a výdajů, kde by měla být snaha o každoroční 

vyrovnanost příjmů a výdajů, neboť deficitní rozpočty musí být kryty z cizích zdrojů, 

čímž dochází k zatěžování budoucích rozpočtů splátkami vypůjčených cizích zdrojů a navíc 

úroky. Na rozpočet obce lze nahlížet také jako na finanční plán platný pro určité rozpočtové 

období zahrnující plánované příjmy a plánované výdaje.  

 

Rozpočtem obce je plněno několik základních funkcí, a to funkce alokační, 

redistribuční a stabilizační. Alokační funkcí rozumíme zabezpečování a financování 

veřejných statků pro občany, redistribuční funkcí rozumíme přerozdělování důchodů 

a bohatství s cílem zmírnit nerovnosti ve společnosti a stabilizační funkcí rozumíme 

stabilizaci lokální a regionální ekonomiky a zaměstnanosti na svém území. 
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Důležitou roli hraje rozpočet obce ve sféře komunální politiky, neboť je jejím 

důležitým nástrojem. Není tajemstvím, že komunální politici volení na čtyřleté období 

zejména v posledním roce před volbami nechávají překotně rekonstruovat domy, byty, místní 

komunikace, parky a celkově dělají vše proto, aby byli znovu zvoleni, což může mít vliv 

na to, v jakém stavu předají obecní finance budoucímu zastupitelstvu. [2, 4] 

 

2.6.1 Legislativa vztahující se k rozpočtu obce v ČR 

Rozpočet obce je v ČR zmíněn v několika následujících nejdůležitějších právních 

předpisech, které upravují samotné právo hospodařit s majetkem, určují příjmy a výdaje 

obecního rozpočtu, podmínky a způsob jeho vzniku, strukturu, kontrolu plnění rozpočtu, 

přezkoumávání rozpočtu a rozpočtovou skladbu. Nejdůležitějšími právními předpisy jsou: 

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění,  

• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty 

místní samosprávy, v platném znění 

• Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, v platném znění,  

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,  

• Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům, v platném znění,  

• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění,  

• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, v platném znění,  

• Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí, v platném znění,  

• Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. 

 

2.6.2 Rozpočtový proces obcí v ČR 

Rozpočtový proces při sestavování obecního rozpočtu se řídí zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a začíná 

u návrhu rozpočtu, který sestavuje na základě zásad úplnosti, jednotnosti, reálnosti 

a pravdivosti, účelovosti, dlouhodobé vyrovnanosti, publicity a přehlednosti za spolupráce 
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ostatních odborů a oddělení finanční (ekonomický) odbor obecního úřadu nebo některé 

jeho oddělení. Návrh rozpočtu je sestavován na základě rozpočtového výhledu a analýzy 

hospodaření obce v minulých letech. Na základě uvedených dokumentů jsou stanoveny limity 

pro běžné výdaje, vybrány investiční akce s nejvyšší prioritou, které jsou zároveň v souladu 

s dlouhodobými cíly obce a nezakládají do budoucna zvýšené nároky na běžné výdaje, 

vybírány jsou spíše ty investice, které do budoucna budou běžné výdaje šetřit. Důležitým 

aspektem jsou také požadavky příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených 

obcí a jejich priorita. Rozpočet se sestavuje obvykle jako vyrovnaný, kdy příjmy jsou rovny 

výdajům nebo jako přebytkový, kdy přebytek slouží k úhradě jistiny úvěrů z předchozích let 

nebo jsou některé prostředky určeny k čerpání až v následujících letech. Variantou je také 

sestavení rozpočtu schodkového, ale jen v případě, že schodek bude možno uhradit přebytky 

z minulých let, půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo pomocí obecních 

dluhopisů. Rozpočet obce je zpracován v třídění dle rozpočtové skladby, která je dána 

Vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.  

 

Připravený návrh rozpočtu je předložen k projednání a připomínkování finančnímu 

výboru zastupitelstva obce a radě obce. Připomínky těchto orgánů jsou následně zapracovány 

do návrhu rozpočtu, který je pak opětovně předložen těmto orgánům. Tento přípravný proces 

se může několikrát opakovat, až je nakonec radou obce doporučen a předložen ke schválení 

v zastupitelstvu obce. Schvalování rozpočtu zastupitelstvem obce předchází jeho zveřejnění 

na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Rozpočet se zveřejňuje taktéž 

způsobem v místě a čase obvyklém a způsobem umožňujícím dálkový přístup (zveřejnění 

na elektronické úřední desce). Po zveřejnění návrhu rozpočtu obce je tento předložen 

k projednání a schválení na zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo má několik možností. 

Může schválit zveřejněnou verzi rozpočtu, může rozpočet vrátit finančnímu odboru 

k přepracování nebo může schválit odlišnou verzi rozpočtu od verze zveřejněné, v takovém 

případě se ovšem musí jednat o důvodný a opodstatněný rozdíl. V případě, že nedojde 

ke schválení rozpočtu obce do 31.12. roku předcházejícího rozpočtovému roku, řídí 

se hospodaření obce rozpočtovým provizoriem, jehož pravidla stanoví zastupitelstvo obce. 

 

Neprodleně po schválení rozpočtu se provádí jeho rozpis v členění dle podrobné 

rozpočtové skladby a jednotlivým subjektům, které jsou povinny se rozpočtem řídit, 

jsou sděleny závazné ukazatele rozpočtu.  
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V průběhu rozpočtového roku provádí obec hospodaření dle schváleného rozpočtu, 

vykonává kontrolu svého hospodaření a hospodaření jím založených příspěvkových 

organizací a organizačních složek. Nutné změny v rozpočtu v průběhu roku se provádí 

tzv. rozpočtovými opatřeními, která jsou schvalována v orgánech obce a evidují se podle 

časové posloupnosti. Rozpočtovými opatřeními mohou být realizovány přesuny finančních 

prostředků v rámci jednotlivých kapitol příjmů a/nebo výdajů, aniž by se změnil celkový 

objem rozpočtu, použití nových nepředvídaných příjmů k úhradě nových výdajů,  

čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, popř. vázání rozpočtových výdajů, jestliže hrozí riziko 

nenaplnění plánovaných příjmů, čímž se sníží celkový objem rozpočtu. 

 

Po skončení kalendářního roku vypracovává finanční (ekonomický) odbor závěrečný 

účet obce, ve kterém jsou uvedeny údaje o skutečném plnění rozpočtu v členění 

dle rozpočtové skladby. Součástí závěrečného účtu obce je také vyúčtování finančních vztahů 

s ostatními veřejnými rozpočty a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. 

Povinností obce je dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok,  

a to buď u krajského úřadu příslušného kraje, nebo auditorem. Schvalování závěrečného účtu 

obce je obdobné jako schvalování samotného rozpočtu. Projednání závěrečného účtu uzavírá 

zastupitelstvo přijetím souhlasného usnesení s celoročním hospodařením bez výhrad 

nebo přijetím souhlasného usnesení s výhradami, na základě nichž jsou přijata potřebná 

opatření k zajištění nápravy chyb a nedostatků, přičemž následně jsou vyvozeny závěry vůči 

osobám, které svým jednáním způsobily škodu. [2, 9]  

 

2.6.3 Schéma rozpočtu obce v návaznosti na rozpočtovou skladbu 

Rozpočtová skladba představuje jednotný systém třídění příjmů a výdajů,  

který je uplatňován u rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí 

a v dalších veřejných rozpočtech. Rozpočtová skladba je stanovena Vyhláškou Ministerstva 

financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Platná rozpočtová skladba 

dělí příjmy a výdaje podle několika hledisek, zejména podle hledisek odpovědnostního, 

druhového, odvětvového a konsolidačního.  

 

Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle správců 

jednotlivých kapitol (např. Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu). 

Z hlediska druhového se třídí příjmy a výdaje podle příjmových a výdajových druhů, 
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toto rozdělení bude dále popsáno na příkladu rozpočtu obce. Z hlediska odvětvového se třídí 

příjmy a výdaje podle jednotlivých odvětví. Odvětvím se rozumí druh činnosti,  

ze které příjmy plynou nebo na kterou jsou výdaje vynakládány. Z hlediska konsolidačního 

se třídí příjmy a výdaje, které nejsou zahrnuty v druhovém třídění. Příjmy a výdaje se třídí 

podle stupňů konsolidace, tj. podle okruhů veřejných rozpočtů a ostatních peněžních fondů. 

Konsolidací se z údajů o plánovaných nebo uskutečněných peněžních operací odstraňují 

ty operace, které neměly charakter skutečného příjmu nebo výdaje peněz do nebo z peněžních 

fondů, u kterých peněžní operace provádíme. 

 

Rozpočet obce lze z pohledu bilance a druhového hlediska rozpočtové skladby 

definovat následovně. 

 

A. Příjmy 

A1 Příjmy běžné, nenávratné 

Třída 1. Daňové příjmy:  zahrnuje svěřené daně – daň z nemovitostí nacházejících 

se v katastrálním území dané obce a daň z příjmu právnických 

osob placenou obcí (celý výnos daně je určen rozpočtu obce), 

sdílené daně – část daně z příjmu fyzických osob, část daně 

z příjmu právnických osob, část daně z přidané hodnoty 

(rozpočtu obce je určena pouze část daně na základě zákona 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtového určení daní, v platném znění 

a vyhlášky Ministerstva financí č. 264/2013 o podílu 

jednotlivých obcí na stanovených procentních částech 

celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 

z příjmů, v platném znění), výnos z místních poplatků 

na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

v platném znění a výnos ze správních poplatků na základě 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném 

znění.  

Třída 2. Nedaňové příjmy: příjmy z vlastního podnikání – podíl na zisku podniků 

s majetkovým vkladem obce, příjmy z pronájmu movitého 

a nemovitého majetku, příjmy z finančních investic – úroky 

z termínovaných vkladů, investice do obchodovatelných 
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cenných papírů, poplatky za služby, příjmy z pokut a sankčních 

poplatků. 

Třída 4. Dotace: zahrnuje přijaté neinvestiční dotace – dotace schválené zákonem 

o státním rozpočtu, dotace z kapitoly Všeobecná pokladní 

správa státního rozpočtu, další dotace z resortních kapitol, 

dotace ze státních fondů (mezi dotace patří např. příspěvek 

na částečnou úhradu nákladů spojených s výkonem státní správy 

– přenesené působnosti, dotace na financování vybraných 

veřejných statků). 

Ostatní příjmy: zahrnuje např. dary a výnosy z veřejných sbírek. 

 

A2 Příjmy běžné, návratné 

Část třídy 8. Financování zahrnuje neinvestiční krátkodobé i dlouhodobé půjčky a úvěry, 

které mohou být zaručeny nemovitým majetkem, budoucími 

rozpočtovými příjmy, cennými papíry nebo jiným majetkem 

obce, dále obsahuje např. směnky. 

 

A3 Příjmy kapitálové 

A3-1. Příjmy kapitálové, nenávratné 

Třída 3. Kapitálové příjmy: zahrnuje nenávratné kapitálové příjmy – z prodeje movitého 

a nemovitého majetku, z prodeje akcií a majetkových podílů. 

Třída 4. Dotace: zahrnuje přijaté investiční transfery účelové a neúčelové 

a přijaté splátky dříve poskytnutých půjček. 

Ostatní příjmy: dary aj. 

A3-2. Příjmy kapitálové, návratné 

Část třídy 8. Financování přijaté investiční půjčky a úvěry, příjmy z emise komunálních 

obligací. 

 

B. Výdaje 

B1 Výdaje běžné 

B1-1. Výdaje běžné, nenávratné 

Třída 5. Neinvestiční výdaje:  zahrnuje neinvestiční nákupy (mzdy, platy, pojistné placené 

zaměstnavatelem, nákup zboží a služeb – materiál, nájemné, 
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úroky, kursové ztráty), neinvestiční transfery na financování 

vlastních organizačních složek a příspěvkových organizací, 

nenávratné finanční výpomoci, dotace sociálně slabým 

obyvatelům, placení daní, sankcí za porušení rozpočtové kázně, 

placené pokuty, úroky, sociální dávky aj.) 

B1-2. Výdaje běžné, návratné 

Poskytnuté krátkodobé půjčky. 

 

B2 Výdaje kapitálové 

B2-1.  Výdaje kapitálové, nenávratné 

Třída 6. Investiční výdaje: výdaje na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku, na nákup cenných papírů, na poskytnuté investiční 

dotace, na poskytnuté investiční příspěvky. 

Část třídy 8. Financování výdaje na splátky investičních úvěrů. 

Ostatní kapitálové výdaje 

 

B2-2. Výdaje kapitálové, návratné 

Část třídy 8. Financování výdaje na investiční půjčky poskytnuté různým subjektům. 

 

2.7 Legislativa vztahující se k místním poplatkům 

Místní poplatky svým určením spadají do daňových příjmů obecního rozpočtu 

a v závislosti na mnoha faktorech (poloha obce, vybavenost, historické a kulturní památky, 

přírodní podmínky aj.) mohou tvořit významnou část celkových příjmů obecního rozpočtu. 

 

 Vybírání poplatků na území ČR právně zakotvuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, v platném znění. Na základě tohoto zákona obce mohou vybírat poplatek ze psů, 

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, 

poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení vjezdu 

s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek za provoz systému 

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

nebo kanalizace. Všechny poplatky jsou obcí zaváděny v samostatné působnosti pomocí 

OZV. Obec v OZV stanoví veškeré podrobnosti a podmínky vybírání těchto poplatků. Řízení 

o místních poplatcích vykonává obecní úřad jako výkon přenesené působnosti.  Obce jsou 
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v rámci výkonu agendy místních poplatků povinny využívat údaje ze základních registrů 

na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění.  

 

Poplatek ze psů hradí držitel psa u psů starších tří měsíců. Osvobození od poplatku 

platí pro osoby zdravotně postižené a držitelé průkazu ZTP/P. Sazba poplatku činí maximálně 

1 500 Kč ročně za jednoho psa, u držitelů psa, kteří jsou poživatelé starobního, invalidního, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem, nebo je-li plátce 

poplatku osoba pobírající sirotčí důchod, činí sazba maximálně 200 Kč za jednoho psa ročně. 

U dalších psů držených toutéž osobou může být sazba zvýšena až o 50 %. Poplatek hradí 

občané, držitelé psa, s trvalým pobytem na území obce. 

 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které dočasně 

za úplatu pobývají v lázeňských místech nebo v místech s turistickým ruchem,  

pokud je účelem pobývání na těchto místech rekreace nebo léčení. Od poplatku se fyzické 

osoby mohou osvobodit prokázáním jiného důvodu pobývání na zmíněném místě. Poplatku 

nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné, těžce zdravotně postižené, držitelé průkazu 

ZTP/P a jejich průvodci, dále osoby mladší 18 let a starší 70 let, vojáci základní služby, osoby 

vykonávající civilní službu a osoby, na které lze pobírat přídavky na dítě. Plátcem poplatku 

je ubytovatel, který vybírá poplatek od poplatníka. Sazba poplatku činí maximálně 15 Kč 

za osobu a každý i započatý den pobytu. Obci je umožněno stanovit paušálně také poplatky 

týdenní, měsíční nebo roční. Ubytovatel je povinen vést písemnou evidenci, která se uchovává 

po dobu 6 let od posledního zápisu do této evidence. 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství je vybírán za užívání veřejného 

prostranství, kterým je např. provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb 

sloužících k ekonomické činnosti (prodej zboží, reklama, cirkus, lunapark), umístění skládek, 

vyhrazení parkovacího stání nebo užití veřejného prostranství pro kulturní, sportovní, 

reklamní akce aj. Poplatek hradí fyzické i právnické osoby. Poplatek se nehradí v případě, 

že veřejné prostranství je užíváno k charitativním akcím a veřejně prospěšným účelům. 

Poplatek za vyhrazení parkovacího stání neplatí osoby zdravotně postižené. Sazba poplatku 

činí maximálně 10 Kč za každý i započatý metr čtvereční užívané plochy a každý i započatý 

den. Při užívání prostranství k reklamním akcím, prodejním akcím, stavbě lunaparků 

nebo obdobných atrakcí může být poplatek zvýšen až na 100 Kč/m2/den. Obci je umožněno 

stanovit paušálně také poplatek týdenní, měsíční nebo roční. 
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Poplatek ze vstupného se vybírá u vstupného placeného na sportovních, kulturních, 

reklamních nebo prodejních akcích. Poplatek se neplatí u vstupného na charitativní akce 

nebo akce veřejně prospěšného účelu. Poplatníkem organizátor akce. Sazba poplatku činí 

maximálně 20 % z celkové částky vybraného vstupného. Obci je umožněno stanovit 

po dohodě s poplatníkem poplatek paušální částkou.  

 

Poplatek za ubytovací kapacity je vybírán v zařízeních určených k ubytování 

za úplatu. Poplatek se nehradí u ubytovacích kapacit sloužících k ubytování studentů, 

ve zdravotnických a lázeňských zařízeních, pokud se nejedná o hotel a v ubytovacích 

kapacitách sloužících k sociálním a charitativním účelům. Poplatek platí ubytovatel. Sazba 

činí max. 6 Kč/využité lůžko/den. Obci je umožněno stanovit poplatek paušální částkou.  

 

Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do určených míst nebo částí 

měst hradí fyzická nebo právnická osoba, které k tomu bylo uděleno povolení. Poplatek 

nemusí platit osoby, které v takovýchto místech bydlí a jejich rodinní příslušníci, osoby, 

které v daném místě podnikají a osoby, které vlastní průkaz ZTP/P. Poplatek se vybírá 

za udělení povolení vjezdu motorovým vozidlem do míst, kde je to jinak zakázáno příslušnou 

dopravní značkou. Sazba poplatku činí maximálně 20 Kč za vozidlo a den. Obci je zákonem 

umožněno sjednat s poplatníkem úhradu paušální částkou. 

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů jsou povinny hradit fyzické osoby, které mají v dané 

obci trvalý pobyt, cizinci s uděleným povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu 

delšímu než 90 dnů, cizinci, kteří na území ČR pobývají přechodně déle, než 90 dnů a osoby, 

kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana. Poplatek dále hradí fyzické 

osoby, které mají v obci umístěnu stavbu sloužící k rekreaci, byt nebo rodinný dům, 

ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši poplatku za jednu osobu. 

Poplatek se hradí obci, ve které je fyzická osoba hlášena k trvalému pobytu nebo obci, 

ve které se nachází stavba určená k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém nejsou hlášeny 

žádné osoby. Sazba poplatku se skládá ze dvou částí, první část tvoří zákonem stanovená 

částka ve výši 250 Kč za osobu/rok, druhou část tvoří částka, kterou stanoví příslušná obec 

jako úhradu skutečných nákladů souvisejících s odvozem a zpracováním odpadu. Druhá část 

poplatku nesmí překročit částku 750 Kč, dohromady tedy poplatek nesmí činit více,  

než 1 000 Kč za osobu ročně.  
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Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného touto možností 

po nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, 

tedy po 1. lednu 2002. Poplatek se platí obci, v jejímž katastrálním území se zhodnocený 

pozemek nachází. Sazba poplatku činí maximálně částku rovnou rozdílu ceny stavebního 

pozemku bez uvedeného zhodnocení a ceny stavebního pozemku vč. uvedeného zhodnocení. 

[10] 

 

3. Analýza hospodaření vybraných městských obvodů 
statutárního města Ostravy se zaměřením na místní poplatky 

 

3.1 Uspořádání statutárního města Ostravy na základě zákona o obcích a Statutu 

města Ostravy 

Uspořádání, dělba pravomocí, kompetencí, působnost, postavení a řízení statutárního 

města Ostravy jsou dány dle dříve uvedeného zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění a obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013 Statut města Ostravy, v platném znění.  

 

Statutární město Ostrava je třetím největším městem České republiky, má rozlohu 

cca 214 km2, bydlí v něm cca 294 tisíc obyvatel (údaj k 01.04.2014) a je zároveň městem 

krajským. Na základě zákona o obcích je SMO veřejnoprávní korporací a má postavení 

obce s rozšířenou působností, tzn., že vykonává přenesenou působnost také pro některá 

okolní města (Klimkovice, Šenov, Vratimov) a obce (Čavisov, Horní a Dolní Lhota, Stará Ves 

nad Ondřejnicí, Zbyslavice, Olbramice, Vřesina, Václavovice, Velká Polom). Tato města 

a obce představují spolu se SMO jeden správní obvod. [8, 13] 

 

Správa SMO probíhá na dvou úrovních (stupních). První úroveň je reprezentována 

Zastupitelstvem města Ostravy, Radou města Ostravy, primátorem, Magistrátem města 

Ostravy a Městskou policií Ostrava. Druhá úroveň je pak představována úrovní 23 městských 

obvodů (Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, 

Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava – Jih, Petřkovice, 

Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská 

Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice), jejich zastupitelstvy, radami, starosty 

a úřady jednotlivých městských obvodů. [8, 11, 12] 
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3.2 Majetek SMO 

 Nemovité a movité věci ve vlastnictví SMO se dělí na dvě části, na nemovité 

a movité věci nesvěřené některému z městských obvodů a nemovité a movité věci svěřené 

některému z městských obvodů. O nakládání s nemovitými a movitými věcmi ve vlastnictví 

SMO, nesvěřenými některému z MOb, rozhoduje RM a ZM. Oblast svěřeného majetku 

obsahuje část majetku SMO, který je svěřen některému z MOb, což znamená, že městský 

obvod o tento majetek pečuje s péčí řádného hospodáře (údržba zeleně, pozemků), zajišťuje 

jeho správu, požívá z něj užitky (např. nájemné z pozemků) a v mezích statutu s ním může 

nakládat. Dle statutu mohou orgány MOb nakládat s různými druhy majetku: 

• bez předchozího projednání v orgánech SMO – např. pronájem nebo pacht pozemků 

svěřených MOb k nepodnikatelským účelům nájemce (pozemky pod garážemi, zahrádky, 

dětské koutky, parkovací stání), výpůjčky pozemků, poskytnutí nepeněžitého movitého 

daru nebo peněžitého daru aj.,  

• s předchozím souhlasem RM – např. některé prodeje nemovitých věcí svěřených MOb, 

pronájem pozemku za účelem umístění reklamního zařízení, nabývání nemovitých věcí aj.,  

• za předpokladu, že o záměru prodeje rozhodne ZM – např. některé prodeje nemovitých 

věcí svěřených MOb, pokud si jejich prodej nevyhradí ZM. 

 

 ZMOb se také vyjadřuje k nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví SMO, 

svěřenými MOb, a to v případech, kdy ZM rozhodne o vyhlášení záměru SMO tento majetek 

prodat. V tomto případě ZMOb vydává souhlas nebo nesouhlas s uvedeným majetkoprávním 

úkonem. RMOb se pak např. vyjadřuje k záměru města pronajmout část pozemku 

nesvěřeného městskému obvodu, pokud se tento pozemek nachází v katastrálním území 

tvořící (část) území daného městského obvodu.  

  

 Městským obvodům je svěřena část majetku SMO, a to: majetek, se kterým MOb 

hospodařily ke dni 12.11.2000, majetek nabytý právním jednáním v souladu se statutem, 

majetek nabytý vlastní investiční činností, nálezy a majetek, který je příslušenstvím majetku 

svěřeného MOb. Mezi hlavní povinnosti městských obvodů patří údržba majetku, 

jeho evidence, správa, inventarizace, ochrana, pojištění. Městské obvody musí na své náklady 

udržovat svěřený majetek, zejm. veřejnou zeleň, místní komunikace III. a IV. třídy a veřejná 

prostranství. [8] 
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3.3 Orgány města a jejich pravomoci 

 Zastupitelstvo města Ostravy je tvořeno v aktuálním volebním období (2010–2014) 

55 členy a v současné době v něm hraje hlavní roli koalice stran ČSSD a ODS (ČSSD 

21 členů, ODS 12 členů), která ovládá také většinu zastupitelstev městských obvodů. Opozici 

v ZMO pak představují hnutí Ostravak (10 členů), KSČM (8 členů) a TOP09 (4 členové). 

„Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, 

které jsou mu vyhrazeny nebo které si vyhradí, a ve věcech patřících přenesené působnosti 

města tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon, mimo pravomoci vyhrazené 

statutem zastupitelstvu městského obvodu.“
1
 ZM tedy zejm. rozhoduje o vydávání obecně 

závazných vyhlášek (pro celé území SMO, městské obvody nemají právo vydávat 

OZV pro své správní území), rozhoduje v oblasti nakládání s majetkem města, s výjimkou 

dále uvedených pravomocí zastupitelstev městských obvodů, zřizuje a ruší městskou policii 

a dle zákona o obcích zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory ZM.  

 

 Rada města Ostravy je tvořena 11 členy ze dvou výše uvedených politických stran 

a jejími členy jsou Primátor SMO Ing. Petr Kajnar, jeho 6 náměstků (z toho 1 náměstkyně) 

a další 4 neuvolnění členové RM. „Rada města Ostravy je výkonným orgánem města v oblasti 

samostatné působnosti města. Působnost podle § 102, odst. 2 písm. c), n), p) zákona o obcích 

vykonává i pro městské obvody.“
2
 Rada města Ostravy vykonává svou činnost také v oblasti 

přenesené působnosti, kde vydává nařízení RM. Na základě zákona o obcích zřizuje 

RM jako své poradní a iniciativní orgány komise. 

  

 Primátor plní úkoly uložené ZM, vystupuje za SM navenek (pokud není zastupován 

některým ze svých náměstků), odpovídá za finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, vykonává 

svou funkci dle zákona o obcích a obecně pro něj platí povinnosti uvedené dříve u starosty 

obce.  

 

 Magistrát města Ostravy je tvořen primátorem, jeho náměstky, tajemníkem a dalšími 

zaměstnanci SMO zařazenými do MMO. MMO se dále vnitřně člení na jednotlivé odbory 

a oddělení se svými vedoucími, přičemž každý odbor spadá do kompetence některého 

z 6 náměstků primátora nebo do kompetence tajemníka MMO. [8] 

                                                 
1 Obecně závazná vyhláška č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, čl. VI, odst. 2) 
2 Obecně závazná vyhláška č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, čl. VI, odst. 5) 
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3.4 Orgány městských obvodů a jejich pravomoci 

 Orgány městských obvodů jsou zastupitelstvo, rada, starosta, úřad městského obvodu 

a zvláštní orgány městského obvodu.  

 

 Zastupitelstva městských obvodů jsou oprávněna ve vztahu k rozpočtu MOb 

rozhodovat o schválení rozpočtu a závěrečného účtu MOb, včetně pravidel, která stanoví 

příjmy, výdaje a správce fondu, rozhodovat o nakládání s movitým a nemovitým majetkem 

svěřeným městskému obvodu dle statutu SMO a rozhodovat o dalších majetkoprávních 

úkonech vždy v souladu se statutem. ZMOb dále plní funkce uvedené dříve v kapitole týkající 

se zastupitelstva obce v souladu se statutem SMO.  

 

 Rady městských obvodů jsou výkonné orgány v oblasti samostatné působnosti. 

Ve vztahu k hospodaření a rozpočtům městských obvodů je radám určeno zabezpečovat 

hospodaření MOb dle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu 

stanoveném ZMOb a rozhodovat o majetkoprávních úkonech, které jsou radám určeny, 

a to v případě, že se jedná o majetek svěřený MOb (např. již uvedený pronájem pozemků, 

uzavírání smluv o výpůjčce, pachtovních smluv), vždy v souladu se statutem. V některých 

případech je omezeno rozhodování RMOb vydáním předchozího souhlasu RM. RMOb 

dále plní funkce rady obce dle zákona o obcích, vždy v mezích statutu SMO.  

 

 Starostové MOb zejm. plní úkoly stanovené zákonem o obcích a dalšími právními 

předpisy. Starosta MOb odpovídá za zavedení, organizování a řízení finanční kontroly 

dle dříve uvedeného zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a odpovídá za vyhotovení 

roční zprávy o výsledcích finančních kontrol. Tato zpráva je následně předkládána 

primátorovi SMO.  

 

 Úřady městských obvodů jsou tvořeny starosty, místostarosty, tajemníky a jinými 

zaměstnanci SMO, zařazenými do příslušného úřadu městského obvodu. Z organizačního 

hlediska se úřady městských obvodů člení na odbory a oddělení se svými vedoucími. [8] 
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3.5 Vztah OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, 

k rozpočtovému procesu a finančnímu hospodaření SMO a MOb 

 Článek desátý statutu města Ostravy stanoví konkrétní podmínky rozpočtové oblasti 

a finančního hospodaření SMO i jednotlivých městských obvodů. ZMO schvaluje zásady 

sestavování rozpočtu a rozpočtového výhledu města, které jsou závazné také pro městské 

obvody. Statut stanoví povinnost sestavovat zpravidla vyrovnané rozpočty a vyrovnané tříleté 

rozpočtové výhledy, podmínky schválení rozpočtového provizoria (neschválení rozpočtu 

města do 15.12. kalendářního roku předcházejícího rozpočtovému roku, u městských obvodů 

do 31.12. kalendářního roku předcházejícího rozpočtovému roku), ale také definuje způsob 

provádění změn v rozpočtu. Změny v rozpočtu SMO je možno činit rozpočtovými opatřeními, 

která jsou do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu schvalována RM,  

nad 20 % jsou pak schvalována ZM. Změny v rozpočtech městských obvodů je možno 

provádět také formou rozpočtových opatření na základě zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přičemž ZMOb může svěřit 

RMOb pravomoc schvalování rozpočtových opatření do úhrnné výše 20 % upraveného 

rozpočtu. Statut dále stanoví městským obvodům povinnost hospodařit v souladu 

se schváleným rozpočtem a provádět pravidelné, systematické a úplné kontroly hospodaření, 

včetně hospodaření městskými obvody zřízených právnických osob a organizačních složek. 

ZM i ZMOb schvalují každoročně závěrečný účet města/městského obvodu, městské obvody 

navíc schvalují také zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MOb za uplynulý 

kalendářní rok, a to vždy před schvalování závěrečného účtu SMO. Závěrečné účty 

jsou členěny dle platné rozpočtové skladby. 

 

 Příjmy i výdaje městských obvodů jsou v rozpočtech členěny dle platné rozpočtové 

skladby, ovšem mezi příjmy obecných obecních rozpočtů a rozpočty městských obvodů jsou 

určité rozdílnosti, např. v případě prodeje nemovitých věcí svěřených MOb odvádí MOb 50 % 

kapitálového příjmu (po předchozím odečtení daně z převodu nemovitosti) do rozpočtu SMO. 

Příjmy i výdaje rozpočtů MOb jsou definovány v čl. 10 statutu města Ostravy, konkrétně 

v odst. 19 a 20. [8] 
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3.6 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy týkající se místních 

poplatků 

V rámci statutárního města Ostravy a jeho městských obvodů je oblast místních 

poplatků zakotvena v obecně závazné vyhlášce č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 

znění. Tato OZV v článku 31 stanoví, že vydávání OZV je na celém území města 

vyhrazeno pouze zastupitelstvu města, a to na návrh člena/členů ZM nebo RM.  

ZMOb nebo RMOb mohou návrhy na vydání nových nebo úpravu stávajících OZV 

předkládat pouze v případech týkajících se jejich území nebo svěřené působnosti. Návrh OZV 

SMO je předkládán k připomínkování jednotlivým MOb, jediným případem, kdy návrh OZV 

není MOb předložen, je úprava statutu města. OZV SMO mohou mít různé působnosti, 

např. jen pro jeden/několik MOb, jedno/více katastrálních území. [8] 

 

3.6.1 OZV č. 12/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších změn a doplňků 

OZV č. 12/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších změn a doplňků byla 

přijata v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění a podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, v platném znění, a to usnesením ZMO č. 0107/ZM1014/3 ze dne 15.12.2010. 

Tato OZV stanoví poplatek ze psů a jeho vybírání na území SMO. Správci poplatku 

jsou stanoveny jednotlivé MOb, které poplatek vyměřují a vybírají u psů starších 3 měsíců, 

jejichž držitel (fyzická nebo právnická osoba) má trvalý pobyt nebo sídlo na území SMO. 

Ohlašovací povinnost má stanovenu 15denní lhůtu od vzniku poplatkové povinnosti. 

Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců. Správce poplatku vydává 

držiteli každého ohlášeného psa známku, a to bez ohledu na to, zda je za psa placen 

tento poplatek nebo zda je jeho držitel od poplatku osvobozen. Sazba poplatku je stanovena 

jako roční, za jednoho psa a je různá pro různé případy: za prvního psa chovaného 

v rodinném domě, za každého dalšího psa chovaného v rodinném domě, za prvního psa 

chovaného v bytovém domě, za každého dalšího psa v bytovém domě, za psa využívaného 

k podnikatelské činnosti, za každého dalšího psa k podnikatelské činnosti, za psa, jehož 

držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského (vdoveckého) důchodu,  

který je jeho jediným příjmem nebo poživatel sirotčího důchodu, za každého dalšího psa 

viz předchozí bod aj. Sazby poplatku ze psů jsou uvedeny v příloze č. 1 této bakalářské práce. 

Sazebník poplatku byl doslovně převzat z OZV o místním poplatku ze psů. 
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V případě, že držitel psa bydlí v rodinném domě a zároveň je poživatelem některého 

z výše uvedených důchodů, platí se vždy nižší sazba poplatku. Pokud jakýkoliv držitel psa 

chová psa po dobu kratší, než je jeden rok, je mu vypočtena alikvotní část ročního poplatku 

(za každý i započatý měsíc), to platí také v případě, kdy držitel psa změní trvalý pobyt 

nebo sídlo. Od poplatku jsou osvobozeni nevidomí, bezmocní, těžce zdravotně postižení, 

držitelé průkazu ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob (slepečtí 

psi), osoby provozující psí útulky a osoby, kterým určuje držení psa zvláštní právní předpis 

(např. lovečtí psi), příspěvkové organizace zřízené MOb Moravská Ostrava a Přívoz,  

pokud je pes využíván jako hlídací pro tuto organizaci; držitelé záchranářských psů 

se speciálním výcvikem, držitelé služebních psů ozbrojených i neozbrojených složek 

a držitelé psů určených pro léčebné účely, pokud mají trvalý pobyt na území MOb Mariánské 

Hory a Hulváky nebo Slezská Ostrava (navíc psi pro léčebné účely také v MOb Svinov), 

držitelé psů převzatých z útulku (osvobození na 1 rok, platí pro MOb Slezská Ostrava).  

 

Pokud držitel psa neuhradí řádně a včas tento poplatek, vyměří příslušný 

ÚMOb poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, sazba 

poplatku v tomto případě může činit až trojnásobek výše uvedených sazeb poplatku. [14] 

 

3.6.2 OZV č. 6/2013, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších 

změn a doplňků 

Tato OZV byla přijata usnesením ZM č. 1790/ZM1014/26 ze dne 26.06.2013, 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění a na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, v platném znění. Vyhláška stanoví místní poplatek z ubytovací kapacity 

a náležitosti jeho vybírání na území SMO. Poplatek je vybírán v zařízeních určených 

k ubytování za úplatu, je hrazen ubytovatelem (poskytovatelem ubytování) a jeho správcem 

je Magistrát města Ostravy. Poplatníku – ubytovateli vzniká 15. dnem ode dne zahájení 

ubytovací činnosti ohlašovací povinnost, stejně tak musí do 15 dnů ode dne ukončení činnosti 

tuto skutečnost nahlásit správci poplatku. Poplatek je splatný čtvrtletně, vždy do 15 dnů 

od ukončení čtvrtletí a jeho sazba činí 6 Kč/využité lůžko denně. Poplatku nepodléhají 

ubytovací zařízení pro přechodné ubytování žáků a studentů, ve zdravotnických a lázeňských 

zařízeních (pokud neplní funkci hotelu), ubytovací zařízení sloužící k sociálním 

nebo charitativním účelům a ubytovací zařízení ve vlastnictví SMO. V případě, že poplatník 



-36- 
 

neuhradí poplatek řádně a včas, vyměří správce poplatek platebním výměrem 

nebo hromadným předpisným seznamem, přičemž správce poplatku může poplatek zvýšit 

až na trojnásobek nezaplaceného nebo neodvedeného poplatku. [15] 

 

3.6.3 OZV č. 13/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

Tato OZV byla přijata usnesením ZM č. 0110/ZM1014/3 ze dne 15.12.2010,  

v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném 

znění. Touto vyhláškou je stanoven místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

a náležitosti jeho vybírání na území SMO.  

 

Správci poplatku jsou úřady jednotlivých MOb, poplatníky fyzické nebo právnické 

osoby, které užívají veřejné prostranství vymezené mapou veřejných prostranství dále 

uvedenými způsoby. Mapy s vyznačením veřejných prostranství, která podléhají poplatku, 

jsou k dispozici u příslušného ÚMOb. V případě, že využívá veřejné prostranství více osob, 

je poplatek hrazen společně a nerozdílně. Poplatek je vybírán za UVP, tzv. zábor, 

jehož účelem může být např. provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb 

a zařízení sloužících pro prodej a poskytování služeb, pro umístění reklamních zařízení, 

cirkusů, umístění skládek aj. Poplatku podléhá užívání veřejného prostranství od prvního dne, 

kdy došlo k jeho užívání a končí dnem, kdy toto užívání skončilo. Poplatník je povinen zábor 

ohlásit nejpozději 5 pracovních dní před skutečným zahájením záboru, toto neplatí u havárií, 

v těchto případech musí být ohlašovací povinnost splněna nejpozději v den zahájení záboru 

(pokud tento den vyjde na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, musí být ohlašovací 

povinnost splněna první nastanuvší pracovní den.  

 

Poplatku podléhá každý započatý metr čtvereční veřejného prostranství a každý 

i započatý den. Poplatek může být stanoven jako denní nebo paušální týdenní, měsíční, roční. 

V případě, že částka poplatku nepřesáhne 50.000 Kč, je poplatek splatný nejpozději v den 

zahájení záboru, v případě, že je částka vyšší, než 50.000 Kč, je poplatek splatný nejpozději 

do 10 dnů od ukončení záboru. V případě havárií je poplatek splatný v den ohlášení. Sazba 

poplatku se liší dle druhu UVP. Vzhledem k rozmanitosti druhů tohoto poplatku jsou druhy 

a sazby za UVP uvedeny v příloze č. 2 této bakalářské práce. Sazebník poplatku byl doslovně 
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převzat z OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (aktuální sazebník 

je přílohou OZV č. 12/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 13/2010 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství).  

 

Poplatek se neplatí v případě, že vyhrazené parkovací stání slouží osobě zdravotně 

postižené, v případě akcí, jejichž výtěžek je určen pro charitativní a veřejně prospěšné účely, 

od poplatku je osvobozeno SMO, všechny MOb, příspěvkové organizace zřízené 

SMO nebo některým z MOb a osoby odstraňující závady na inženýrských sítích ve vlastnictví 

SMO. V MOb Moravská Ostrava a Přívoz je stanovena sleva ve výši 50 % stanoveného 

poplatku mimo území vymezené vyhláškou. 50 % slevu z výše poplatku má také PČR v MOb 

Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava při záboru za účelem trvalého vyhrazení 

parkovacího stání. Od poplatku jsou osvobozeny ty osoby, které užívají veřejné prostranství 

v MOb Svinov, Vítkovice, Ostrava – Jih a MOb Polanka nad Odrou ke zřízení vyhrazeného 

parkovacího stání, pokud toto parkovací stání na vlastní náklady vybudují a zároveň  

jim pro tento účel svědčí právo nájmu k pozemku. Od poplatku je dále osvobozeno užívání 

veřejného prostranství sloužící k výkonu volebního práva (ode dne vyhlášení voleb 

do uveřejnění výsledků Státní volební komisí) a užívání veřejného prostranství v MOb Poruba 

v období od 01.11. do 30.04. kalendářního roku k umístění zařízení pro poskytování služeb  

– předzahrádky se zabudovaným technickým zařízením. Od poplatku je osvobozen 

také Moravskoslezský kraj jako investor staveb školských zařízení v MOb Poruba. Poplatek 

není vybírán, pokud veřejné prostranství užívá jeho vlastník. V případě, že poplatník neuhradí 

poplatek řádně a včas, vyměří správce poplatek platebním výměrem nebo hromadným 

předpisným seznamem, přičemž správce poplatku může poplatek zvýšit až na trojnásobek 

nezaplaceného nebo neodvedeného poplatku. [16] 

 

3.6.4 OZV týkající se komunálního odpadu 

 

OZV č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního 

města Ostravy, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, v platném znění 

 Tato OZV byla přijata usnesením ZM č. 1031/17 ze dne 30.04.2008, dle § 10 písm. d) 

a v souladu s § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  

a podle § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, 
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v platném znění. Vyhláška určuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území SMO, včetně 

systému nakládání se stavebním odpadem. Dle této vyhlášky se komunální odpad třídí 

na využitelný odpad (papír, plast, sklo…), objemný odpad, nebezpečný odpad, zbytkový 

odpad, popel z lokálního vytápění, použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného 

odběru, stavební odpad a odpad rostlinného původu. Vyhláška stanovuje různá místa 

pro odkládání konkrétních druhů odpadů.  

 

OZV č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších 

změn a doplňků 

 Tato OZV byla přijata usnesením ZM č. 1483/ZM1014/20 ze dne 05.12.2012, 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění a podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, v platném znění. Touto vyhláškou je stanoven poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

a jeho vybírání.  

 

Správcem poplatku je Magistrát města Ostravy. Poplatníkem je každá fyzická 

osoba, která má na území SMO trvalý pobyt nebo cizinci s povoleným trvalým pobytem 

nebo přechodným pobytem na dobu delší 90 dnů na území SMO, cizinci pobývající na území 

SMO déle, než tři měsíce, osoby s udělenou mezinárodní ochranou, azylanti pobývající 

na území SMO a osoby, které vlastní stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům stojící 

na území SMO, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Poplatek může být 

placen jednou osobou za celou domácnost, případně za všechny osoby obývající rodinný dům. 

Poplatník má povinnost ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. 

Povinnost hradit poplatek vzniká dnem, kdy byl poplatník přihlášen k trvalému pobytu 

na území SMO nebo dnem vkladu práva k nemovitosti popsané výše do katastru nemovitostí. 

Povinnost zaniká dnem odhlášení z trvalého pobytu na území SMO nebo dnem vkladu práva 

do katastru nemovitostí (prodej nemovité věci). Sazba poplatku činí 498 Kč ročně. Sazba 

poplatku je tvořena dvěma částkami – částkou 248 Kč za osobu a kalendářní rok a částkou 

250 Kč, která byla stanovena dle skutečných nákladů SMO na sběr a svoz komunálního 

odpadu. Poplatek je splatný jednorázově, každoročně k 30.06., v případě změny místa 

trvalého pobytu se hradí jeho alikvotní část (počítáno na měsíce) a tato část je splatná  
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do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě, že poplatek není uhrazen řádně 

a včas, vyměří MMO poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, 

a to až do výše trojnásobku částky poplatku.  

 

Od poplatku jsou osvobozeny osoby bydlící v zařízení sociálních služeb, dětského 

domova, osoby ve výkonu trestu, osoby platící poplatek v jiné obci, osoby umístěné 

ve střediscích výchovné péče, psychiatrických léčebnách a osoby, které mají hlášen trvalý 

pobyt na adrese některého z ÚMOb. [17, 18] 

 

3.7 Ostatní záležitosti vybírání místních poplatků na území statutárního města 

Ostravy 

Do roku 2006 byl na území SMO vybírán poplatek ze vstupného, avšak obecně 

závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č. 6/2006, kterou se zrušují obecně závazné 

vyhlášky městských obvodů o místním poplatku ze vstupného, byl tento poplatek na území 

SMO zrušen. Tato OZV byla schválena usnesením ZM č. 2338/38 ze dne 31.05.2006. [19] 

 

V minulosti byl v rámci samostatné působnosti SMO a jednotlivých MOb vybírán 

poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, a to na základě OZV SMO č. 15/2010, 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 

povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Tato OZV byla zrušena 

OZV č. 9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový 

interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému. Tato OZV byla 

zrušena OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 9/2011 o místním poplatku za provozovaný 

výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního 

herního systému. V současné době je provoz výherních přístrojů upraven zákonem 

č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, kterým 

je definováno, že povolení k provozování výherního hracího přístroje a interaktivního 

videoloterijního terminálu vydává obecní úřad pro svůj územní obvod v přenesené 

působnosti, krajský úřad pro svůj správní obvod, má-li být provozovatelem výherního 

hracího přístroje obec ve svém územním obvodu nebo ministerstvo financí, je-li výherní hrací 

přístroj na českou měnu provozován v kasinu a u výherních hracích přístrojů na cizí měnu. 

Povolení je vydáváno vždy na jeden rok.  
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Vzhledem k uvedenému není vybírán místní poplatek (který např. v MOb MHaH činil 

30 tis. Kč/1 VHP/rok nebo 16 tis. Kč/1 VHP/půl roku), ale správní poplatek dle zákona 

č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatek činí 5 tis. Kč 

za přijetí žádost o povolení (a příp. její schválení), 3 tis. Kč za změnu nebo zrušení povolení 

k provozování VHP nebo VLT, přičemž na jedné žádosti může být až 10 VHP (VLT) 

pro max. tři různé provozovny. Obce tak mají pouze omezenou možnost regulovat množství 

provozovaných výherních přístrojů (pouze VHP, VLT mimo kasina) a čas jejich provozu,  

a to pomocí OZV, která toto reguluje. V rámci SMO je to OZV č. 11/2011, kterou se reguluje 

provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních 

loterních systémů na území statutárního města Ostravy.  

 

V minulých letech byl v rámci SMO vybírán také poplatek za povolení vjezdu 

motorovými vozidly do určitých částí města, tento poplatek však byl zrušen a částečně 

kompenzován vybíráním poplatku za možnost parkování v určitých částech města,  

a to buď formou parkovacího lístku, který je možno zakoupit v parkovacích automatech 

nebo poplatkem za vydání speciální karty.  

 

3.8 Hospodaření vybraných městských obvodů v letech 2008 až 2012 

Pro tuto bakalářskou práci byly vybrány k analýze hospodaření městské obvody 

Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice a Svinov. 

 

3.8.1 Hospodaření vybraných městských obvodů v roce 2008 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz hospodařil v roce 2008 s rozpočtem 

ve výši 435.584 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet dosahoval částky 372.698 tis. Kč, 

což činí navýšení o 16,9 %. Daňové příjmy ve výši 66.305 tis. Kč se podílely na celkových 

příjmech 15,3 %, nedaňové příjmy ve výši 32.531 tis. Kč činily 7,5 % celkových příjmů, 

kapitálové příjmy 72.673 tis. Kč – 16,8 %, ostatní příjmy 261.682 tis. Kč – 60,4 % (tvořeny 

z 80 % transfery). Financování ve výši 2.393 tis. Kč tvořilo 0,5 % celkových skutečných 

zdrojů. Celkové zdroje ve výši 435.584 tis. Kč byly použity z 81,5 % na běžné výdaje, 

z 18,5 % na kapitálové výdaje. Příjmy a výdaje MOb MOaP v roce 2008 jsou uvedeny  

v Tab. 3.1 níže. 
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Tab. 3.1 Hospodaření MOb Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2008 (částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz  Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2008 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 58 990 61 043 66 305 112,4 % 108,6 % 
Nedaňové příjmy 34 802 27 670 32 531 93,5 % 117,6 % 
Kapitálové příjmy 63 900 63 900 72 673 113,7 % 113,7 % 
Vlastní příjmy celkem 157 692 152 613 171 509 108,8 % 112,4 % 
Ostatní příjmy 159 649 263 639 261 682 163,9 % 99,3 % 
z toho transfery 109 649 207 639 207 682 189,4 % 100,0 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 317 341 414 252 433 191 136,5 % 104,6 % 
Financování 55 357 42 105 2 393 4,3 % 5,7 % 
Celkové zdroje 372 698 456 357 435 584 116,9 % 95,4 % 
Běžné výdaje 267 645 375 676 355 083 132,7 % 94,5 % 
Kapitálové výdaje 105 053 80 681 80 501 76,6 % 99,8 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 372 698 456 357 435 584 116,9 % 95,4 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MOaP za rok 2008 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky hospodařil v roce 2008 s rozpočtem 

ve výši 163.986 tis. Kč, schválený rozpočet dosahoval částky 147.945 tis. Kč, což činí 

navýšení o 10,8 %. Daňové příjmy ve výši 25.291 tis. Kč se podílely na celkových skutečných 

příjmech 14,6 %, nedaňové příjmy ve výši 90.880 tis. Kč činily 52,6 % příjmů, kapitálové 

příjmy 1.665 tis. Kč – 1 %, ostatní příjmy 54.829 tis. Kč – 31,8 % (tvořeny ze 100 % 

transfery). Financování ve výši -8.678 tis. Kč snížilo celkové skutečné příjmy o 5 %. Celkové 

zdroje ve výši 163.986 tis. Kč byly použity z 88,2 % na běžné a z 11,8 % na kapitálové 

výdaje.  Příjmy a výdaje MOb MHaH v roce 2008 jsou uvedeny v Tab. 3.2 níže. 

 

Tab. 3.2 Hospodaření MOb Mariánské Hory a Hulváky v roce 2008 (částky v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MHaH za rok 2008 

 

Mariánské Hory a Hulváky  Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2008 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 20 855 24 004 25 291 121,3 % 105,4 % 
Nedaňové příjmy 91 911 95 211 90 880 98,9 % 95,5 % 
Kapitálové příjmy 7 805 4 904 1 665 21,3 % 34,0 % 
Vlastní příjmy celkem 120 571 124 119 117 836 97,7 % 94,9 % 
Ostatní příjmy 32 174 55 884 54 829 170,4 % 98,1 % 
z toho transfery 32 174 55 884 54 829 170,4 % 98,1 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 152 745 180 003 172 665 113,0 % 95,9 % 
Financování -4 800 6 643 -8 678 180,8 % -130,6 % 
Celkové zdroje 147 945 186 646 163 986 110,8 % 87,9 % 
Běžné výdaje 128 221 161 231 144 562 112,7 % 89,7 % 
Kapitálové výdaje 19 724 25 415 19 424 98,5 % 76,4 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 147 945 186 646 163 986 110,8 % 87,9 % 
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Městský obvod Svinov hospodařil v roce 2008 s rozpočtem ve výši 55.773 tis. Kč, 

schválený rozpočet dosahoval částky 34.941 tis. Kč, což činí navýšení o 59,6 %. Daňové 

příjmy ve výši 4.861 tis. Kč se podílely na celkových skutečných příjmech 9,8 %, nedaňové 

příjmy ve výši 16.416 tis. Kč činily 33 % skutečných příjmů, kapitálové příjmy 454 tis. Kč  

– 0,9 %, ostatní příjmy 28.195 tis. Kč – 56,8 % (tvořeny z 99 % transfery). Financování 

ve výši 6.093 tis. Kč činilo 10,9 % celkových zdrojů. Z celkových zdrojů ve výši 55.773 

tis. Kč bylo použito na výdaje 49.945 tis. Kč, a to 79,8 % této částky na běžné výdaje  

a 20,2 % na kapitálové výdaje. Příjmy a výdaje MOb Svinov v roce 2008 jsou uvedeny  

v Tab. 3.3 níže. 

 

Tab. 3.3 Hospodaření MOb Svinov v roce 2008 (částky v tis. Kč) 

Svinov                            Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2008 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 4 284 4 472 4 861 113,5 % 108,7 % 
Nedaňové příjmy 13 741 14 613 16 416 119,5 % 112,3 % 
Kapitálové příjmy 0 448 454   101,3 % 
Vlastní příjmy celkem 18 025 19 533 21 731 120,6 % 111,3 % 
Ostatní příjmy 16 670 28 046 28 195 169,1 % 100,5 % 
z toho transfery 16 342 27 718 27 949 171,0 % 100,8 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 34 367 47 251 49 680 144,6 % 105,1 % 
Financování 574 6 093 6 093 1061,5 % 100,0 % 
Celkové zdroje 34 941 53 344 55 773 159,6 % 104,6 % 
Běžné výdaje 33 797 41 104 39 849 117,9 % 96,9 % 
Kapitálové výdaje 1 144 12 240 10 096 882,5 % 82,5 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 34 941 53 344 49 945 142,9 % 93,6 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Svinov za rok 2008 

Městský obvod Vítkovice hospodařil v roce 2008 s rozpočtem ve výši 145.610 tis. Kč, 

schválený rozpočet dosahoval částky 83.988 tis. Kč, což činí navýšení o 73,4 %. Daňové 

příjmy ve výši 16.828 tis. Kč se podílely na celkových skutečných příjmech 11,2 %, nedaňové 

příjmy ve výši 44.191 tis. Kč činily 29,5 % celkových příjmů, kapitálové příjmy 

13.475 tis. Kč – 9,0 %, ostatní příjmy 75.284.000 Kč – 50,3 % (tvořeny z 99,7 % transfery). 

Financování ve výši -4.167 tis. Kč snížilo celkové skutečné příjmy o 2,8 %. Celkové zdroje 

ve výši 145.610 tis. Kč byly použity ze 79,6 % na běžné výdaje, z 20,4 % na kapitálové 

výdaje. Příjmy a výdaje MOb Vítkovice v roce 2008 jsou uvedeny v Tab. 3.4 níže. 
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Tab. 3.4 Hospodaření MOb Vítkovice v roce 2008 (částky v tis. Kč) 

Vítkovice                                                    Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2008 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 17 140 17 797 16 828 98,2 % 94,6 % 
Nedaňové příjmy 37 863 40 359 44 191 116,7 % 109,5 % 
Kapitálové příjmy 8 635 12 234 13 475 156,1 % 110,1 % 
Vlastní příjmy celkem 63 638 70 390 74 494 117,1 % 105,8 % 
Ostatní příjmy 24 474 80 193 75 284 307,6 % 93,9 % 
z toho transfery 23 605 79 952 75 043 317,9 % 93,9 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 87 243 145 961 149 777 171,7 % 102,6 % 
Financování -3 255 4 248 -4 167 128,0 % -98,1 % 
Celkové zdroje 83 988 150 209 145 610 173,4 % 96,9 % 
Běžné výdaje 80 257 119 036 115 909 144,4 % 97,4 % 
Kapitálové výdaje 4 600 31 173 29 701 645,7 % 95,3 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 83 988 150 209 145 610 173,4 % 96,9 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Vítkovice za rok 2008 

Graf 3.1 Výše rozpočtovaných výdajů vybraných MOb v roce 2008 (částky v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za rok 2008 
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3.8.2 Hospodaření vybraných městských obvodů v roce 2009 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz hospodařil v roce 2009 s rozpočtem 

ve výši 505.386 tis. Kč, schválený rozpočet dosahoval částky 416.596 tis. Kč, což činí 

navýšení o 21,3 %. Daňové příjmy ve výši 54.814 tis. Kč se podílely na celkových skutečných 

příjmech 11,9 %, nedaňové příjmy ve výši 27.886 tis. Kč činily 6,0 % celkových příjmů, 

kapitálové příjmy 91.203 tis. Kč – 19,7 %, ostatní příjmy 288.564 tis. Kč – 62,4 % (tvořeny 

z 80 % transfery). Financování ve výši 42.919 tis. Kč tvořilo 8,5 % celkových zdrojů. 

Celkové zdroje ve výši 505.386 tis. Kč byly použity z 68,1 % na běžné výdaje,  

z 31,9 % na kapitálové výdaje. Příjmy a výdaje MOb MOaP v roce 2009 jsou uvedeny  

v Tab. 3.5 níže. 

 

Tab. 3.5 Hospodaření MOb Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2009 (částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz  Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2009 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 56 560 57 488 54 814 96,9 % 95,3 % 
Nedaňové příjmy 27 033 26 777 27 886 103,2 % 104,1 % 
Kapitálové příjmy 80 000 80 400 91 203 114,0 % 113,4 % 
Vlastní příjmy celkem 163 593 164 665 173 903 106,3 % 105,6 % 
Ostatní příjmy 179 849 291 369 288 564 160,4 % 99,0 % 
z toho transfery 125 849 233 145 230 340 183,0 % 98,8 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 343 442 456 034 462 467 134,7 % 101,4 % 
Financování 73 154 73 602 42 919 58,7 % 58,3 % 
Celkové zdroje 416 596 529 636 505 386 121,3 % 95,4 % 
Běžné výdaje 283 439 367 973 344 249 121,5 % 93,6 % 
Kapitálové výdaje 133 157 161 663 161 137 121,0 % 99,7 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 416 596 529 636 505 386 121,3 % 95,4 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MOaP za rok 2009 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky hospodařil v roce 2009 s rozpočtem 

ve výši 191.153 tis. Kč, schválený rozpočet dosahoval částky 147.561 tis. Kč, což činí 

navýšení o 29,5 %. Daňové příjmy ve výši 19.980 tis. Kč se podílely na celkových skutečných 

příjmech 10,0 %, nedaňové příjmy ve výši 101.982 tis. Kč činily 51,1 % skutečných příjmů, 

kapitálové příjmy 24.420 tis. Kč – 12,2 %, ostatní příjmy 53.086 tis. Kč – 26,6 % (tvořeny 

ze 100 % transfery). Financování -8.315 tis. Kč snížilo celkové skutečné příjmy o 4,2 %. 

Celkové zdroje ve výši 191.153 tis. Kč byly použity z 87 % na běžné a z 13 % na kapitálové 

výdaje. Příjmy a výdaje MOb MHaH v roce 2009 jsou uvedeny v Tab. 3.6 níže. 
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Tab. 3.6 Hospodaření MOb Mariánské Hory a Hulváky v roce 2009 (částky v tis. Kč) 

Mariánské Hory a Hulváky  Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2009 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 22 508 24 824 19 980 88,8 % 80,5 % 
Nedaňové příjmy 88 833 99 241 101 982 114,8 % 102,8 % 
Kapitálové příjmy 8 818 17 904 24 420 276,9 % 136,4 % 
Vlastní příjmy celkem 120 159 141 969 146 382 121,8 % 103,1 % 
Ostatní příjmy 33 202 53 038 53 086 159,9 % 100,1 % 
z toho transfery 33 202 53 038 53 086 159,9 % 100,1 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 153 361 195 007 199 468 130,1 % 102,3 % 
Financování -5 800 8 941 -8 315 143,4 % -93,0 % 
Celkové zdroje 147 561 203 948 191 153 129,5 % 93,7 % 
Běžné výdaje 133 743 175 663 166 226 124,3 % 94,6% 
Kapitálové výdaje 13 818 28 285 24 927 180,4 % 88,1% 
Výdaje celkem (konsolidované) 147 561 203 948 191 153 129,5 % 93,7 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MHaH za rok 2009 

Městský obvod Svinov hospodařil v roce 2009 s rozpočtem ve výši 60.047 tis. Kč, 

schválený rozpočet dosahoval částky 45.482 tis. Kč, což činí navýšení o 32,0 %. Daňové 

příjmy ve výši 4.619 tis. Kč se podílely na celkových skutečných příjmech 8,6 %, nedaňové 

příjmy ve výši 15.167 tis. Kč činily 28,2 % celkových příjmů, kapitálové příjmy 644 tis. Kč  

– 1,2 %, ostatní příjmy 33.723 tis. Kč – 62,6 % (tvořeny z 99,1 % transfery). Financování 

ve výši 6.187 tis. Kč činilo 10,3 % celkových zdrojů. Z celkových zdrojů ve výši 60.047 

tis. Kč bylo použito na výdaje 55.666 tis. Kč, a to 81 % této částky na běžné výdaje a 19 % 

na kapitálové výdaje. Příjmy a výdaje MOb Svinov v roce 2009 jsou uvedeny v Tab. 3.7 níže. 

 

Tab. 3.7 Hospodaření MOb Svinov v roce 2009 (částky v tis. Kč) 

Svinov                                                    Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2009 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 4 767 5 093 4 619 96,9 % 90,7 % 
Nedaňové příjmy 13 094 14 003 15 167 115,8 % 108,3 % 
Kapitálové příjmy 385 432 644 167,3 %   149,1 % 
Vlastní příjmy celkem 18 246 19 528 20 430 112,0 % 104,6 % 
Ostatní příjmy 25 454 33 484 33 723 132,5 % 100,7 % 
z toho transfery 25 122 33 152 33 430 133,1 % 100,8 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 43 368 52 680 53 860 124,2 % 102,2 % 
Financování 2 114 6 187 6 187 292,7 % 100,0 % 
Celkové zdroje 45 482 58 867 60 047 132,0 % 102,0 % 
Běžné výdaje 35 018 46 044 45 113 128,8 % 98,0 % 
Kapitálové výdaje 10 464 12 823 10 553 100,9 % 82,3 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 45 482 58 867 55 666 122,4 % 94,6 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Svinov za rok 2009 
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Městský obvod Vítkovice hospodařil v roce 2009 s rozpočtem ve výši 133.957 tis. Kč, 

schválený rozpočet dosahoval částky 92.444 tis. Kč, což činí navýšení o 44,9 %. Daňové 

příjmy ve výši 15.414 tis. Kč se podílely na celkových skutečných příjmech 11,5 %, nedaňové 

příjmy ve výši 46.834 tis. Kč činily 34,9 %, kapitálové příjmy 12.253 tis. Kč – 9,1 %, ostatní 

příjmy 56.630 tis. Kč – 42,2 % (tvořeny ze 100 % transfery). Financování ve výši -174 tis. Kč 

snížilo celkové příjmy o 0,1 %. Celkové zdroje ve výši 133.957 Kč byly použity z 90,3 % 

na běžné výdaje, z 9,7 % na kapitálové výdaje. Příjmy a výdaje MOb Vítkovice v roce 2009 

jsou uvedeny v Tab. 3.8 níže. 

 

Tab. 3.8 Hospodaření MOb Vítkovice v roce 2009 (částky v tis. Kč) 

Vítkovice                                                    Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2009 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 16 415 16 656 15 414 93,9 % 92,5 % 
Nedaňové příjmy 40 276 44 496 46 834 116,3 % 105,3 % 
Kapitálové příjmy 12 286 12 286 12 253 99,7 % 99,7 % 
Vlastní příjmy celkem 68 977 73 438 74 501 108,0 % 101,4 % 
Ostatní příjmy 24 798 59 779 56 630 228,4 % 94,7 % 
z toho transfery 24 466 59 779 56 630 231,5 % 94,7 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 93 775 133 217 134 130 143,0 % 100,7 % 
Financování -1 331 4 391 -174 13,1 % -4,0 % 
Celkové zdroje 92 444 137 608 133 957 144,9 % 97,3 % 
Běžné výdaje 78 596 124 607 120 956 153,9 % 97,1 % 
Kapitálové výdaje 6 945 13 001 13 001 187,2 % 100,0 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 92 444 137 608 133 957 144,9 % 97,3 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MOaP za rok 2009 

Graf 3.2 Výše rozpočtovaných výdajů vybraných MOb v roce 2009 (částky v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za rok 2009 
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3.8.3 Hospodaření vybraných městských obvodů v roce 2010 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz hospodařil v roce 2010 s rozpočtem 

ve výši 457.792 tis. Kč, schválený rozpočet dosahoval částky 342.563 tis. Kč, což činí 

navýšení o 33,6 %. Daňové příjmy ve výši 53.140 tis. Kč se podílely na celkových skutečných 

příjmech 10,0 %, nedaňové příjmy ve výši 26.161 tis. Kč činily 4,9 % celkových příjmů, 

kapitálové příjmy 112.085 tis. Kč – 21,1 %, ostatní příjmy 339.193 tis. Kč – 63,9 % (tvořeny 

z 80 % transfery). Financování ve výši -72.787 tis. Kč snížilo celkové příjmy  

o 13,7 %. Celkové zdroje ve výši 505.386 tis. Kč byly použity z 68,1 % na běžné výdaje, 

z 31,9 % na kapitálové výdaje. Příjmy a výdaje MOb MOaP v roce 2010 jsou uvedeny  

v Tab. 3.9 níže. 

 

Tab. 3.9 Hospodaření MOb Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2010 (částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz  Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2010 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 59 720 59 881 53 140 89,0 % 88,7 % 
Nedaňové příjmy 23 286 25 125 26 161 112,3 % 104,1 % 
Kapitálové příjmy 65 000 100 490 112 085 172,4 % 111,5 % 
Vlastní příjmy celkem 148 006 185 496 191 386 129,3 % 103,2 % 
Ostatní příjmy 161 657 339 919 339 193 209,8 % 99,8 % 
z toho transfery 101 657 278 976 278 250 273,7 % 99,7 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 309 663 525 415 530 579 171,3 % 101,0 % 
Financování 32 900 -46 329 -72 787 -221,2 % 157,1 % 
Celkové zdroje 342 563 479 086 457 792 133,6 % 95,6 % 
Běžné výdaje 272 587 368 613 349 722 128,3 % 94,9 % 
Kapitálové výdaje 69 976 110 473 108 070 154,4 % 97,8 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 342 563 479 086 457 792 133,6 % 95,6 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MOaP za rok 2010 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky hospodařil v roce 2010 s rozpočtem 

ve výši 214.060 tis. Kč, schválený rozpočet dosahoval částky 164.196 tis. Kč, což činí 

navýšení o 30,4 %. Daňové příjmy ve výši 22.303 tis. Kč se podílely na celkových skutečných 

příjmech 10,3 %, nedaňové příjmy ve výši 112.937 tis. Kč činily 52,2 % skutečných příjmů, 

kapitálové příjmy 12.487 tis. Kč – 12,2 %, ostatní příjmy 68.787 tis. Kč – 31,8 % (tvořeny 

ze 100 % transfery). Financování -2.455 tis. Kč snížilo celkové skutečné příjmy o 1,1 %. 

Celkové zdroje ve výši 214.060 tis. Kč byly použity z 94,5 % na běžné a z 5,5 % 

na kapitálové výdaje. Příjmy a výdaje MOb MHaH v roce 2010 jsou uvedeny v Tab. 3.10 

níže. 
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Tab. 3.10 Hospodaření MOb Mariánské Hory a Hulváky v roce 2010 (částky v tis. Kč) 

Mariánské Hory a Hulváky  Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2010 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 16 940 17 709 22 303 131,7 % 125,9 % 
Nedaňové příjmy 105 844 110 068 112 937 106,7 % 102,6 % 
Kapitálové příjmy 8 971 12 571 12 487 139,2 % 99,3 % 
Vlastní příjmy celkem 131 755 140 348 147 728 112,1 % 105,3 % 
Ostatní příjmy 31 541 70 312 68 787 218,1 % 97,8 % 
z toho transfery 31 541 70 312 68 787 218,1 % 97,8 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 163 296 210 660 216 515 132,6 % 102,8 % 
Financování 900 15 019 -2 455 -272,8 % -16,3 % 
Celkové zdroje 164 196 225 679 214 060 130,4 % 94,9 % 
Běžné výdaje 154 864 213 380 202 242 130,6 % 94,8 % 
Kapitálové výdaje 9 332 12 299 11 818 126,6 % 96,1 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 164 196 225 679 214 060 130,4 % 94,9 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MHaH za rok 2010 

Městský obvod Svinov hospodařil v roce 2010 s rozpočtem ve výši 55.818 tis. Kč, 

schválený rozpočet dosahoval částky 36.438 tis. Kč, což činí navýšení o 53,2 %. Daňové 

příjmy ve výši 3.417 tis. Kč se podílely na celkových skutečných příjmech 6,5 %, nedaňové 

příjmy ve výši 16.255 tis. Kč činily 30,8 % celkových příjmů, kapitálové příjmy 36 tis. Kč  

– 0,1 %, ostatní příjmy 33.363 tis. Kč – 63,3 % (98,9 % transfery). Financování ve výši 

3.094 tis. Kč činilo 5,5 % celkových zdrojů. Z celkových zdrojů ve výši 55.818 tis. Kč bylo 

použito na výdaje 52.897 tis. Kč, a to 81,5 % této částky na běžné a 18,5 % na kapitálové 

výdaje. Rozpočet MOb Svinov v roce 2010 je uveden v Tab. 3.11 níže. 

 

Tab. 3.11 Hospodaření MOb Svinov v roce 2010 (částky v tis. Kč) 

Svinov                                                    Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2010 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 4 092 5 092 3 417 83,5 % 67,1 % 
Nedaňové příjmy 13 758 15 506 16 255 118,1 % 104,8 % 
Kapitálové příjmy 0 0 36       
Vlastní příjmy celkem 17 850 20 598 19 708 110,4 % 95,7 % 
Ostatní příjmy 16 610 35 272 33 363 200,9 % 94,6 % 
z toho transfery 16 270 34 932 33 016 202,9 % 94,5 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 34 120 55 530 52 724 154,5 % 94,9 % 
Financování 2 318 4 211 3 094 133,5 % 73,5 % 
Celkové zdroje 36 438 59 741 55 818 153,2 % 93,4 % 
Běžné výdaje 34 680 46 576 43 100 124,3 % 92,5 % 
Kapitálové výdaje 1 758 13 165 9 797 557,3 % 74,4 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 36 438 59 741 52 897 145,2 % 88,5 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Svinov za rok 2010 
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Městský obvod Vítkovice hospodařil v roce 2010 s rozpočtem ve výši 133.957 tis. Kč, 

schválený rozpočet dosahoval částky 92.444 tis. Kč, což činí navýšení o 44,9 %. Daňové 

příjmy ve výši 15.414 tis. Kč se podílely na celkových skutečných příjmech 11,5 %, nedaňové 

příjmy ve výši 46.834 tis. Kč činily 34,9 %, kapitálové příjmy 12.253 tis. Kč – 9,1 %, ostatní 

příjmy 56.630 tis. Kč – 42,2 % (tvořeny ze 100 % transfery). Financování ve výši -174 tis. Kč 

snížilo celkové příjmy o 0,1 %. Celkové zdroje ve výši 133.957 tis. Kč byly použity z 90,3 % 

na běžné výdaje, z 9,7 % na kapitálové výdaje. Příjmy a výdaje MOb Vítkovice v roce 2010 

jsou uvedeny v Tab. 3.12 níže. 

 

Tab. 3.12 Hospodaření MOb Vítkovice v roce 2010 (částky v tis. Kč) 

Vítkovice                                                    Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2010 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 21 662 21 662 19 235 88,8 % 88,8 % 
Nedaňové příjmy 44 727 46 399 50 533 113,0 % 108,9 % 
Kapitálové příjmy 10 125 11 625 11 669 115,2 % 100,4 % 
Vlastní příjmy celkem 76 514 79 686 81 437 106,4 % 102,2 % 
Ostatní příjmy 23 803 60 482 59 831 251,4 % 98,9 % 
z toho transfery 23 803 60 482 58 952 247,7 % 97,5 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 99 461 140 168 141 268 142,0 % 100,8 % 
Financování -3 187 8 399 1 542 -48,4 % 18,4 % 
Celkové zdroje 96 274 148 567 142 810 148,3 % 96,1 % 
Běžné výdaje 92 014 128 409 122 652 133,3 % 95,5 % 
Kapitálové výdaje 4 260 20 158 20 158 473,2 % 100,0 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 96 274 148 567 142 810 148,3 % 96,1 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Vítkovice za rok 2010 

Graf 3.3 Výše rozpočtovaných výdajů vybraných MOb v roce 2010 (částky v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za rok 2010 
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3.8.4 Hospodaření vybraných městských obvodů v roce 2011 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz hospodařil v roce 2011 s rozpočtem 

ve výši 436.856 tis. Kč, schválený rozpočet dosahoval částky 386.344 tis. Kč, což činí 

navýšení o 13,1 %. Daňové příjmy ve výši 55.427 tis. Kč se podílely na celkových skutečných 

příjmech 13,2 %, nedaňové příjmy ve výši 31.950 tis. Kč činily 7,6 % celkových příjmů, 

kapitálové příjmy 16.846 tis. Kč – 4,0 %, ostatní příjmy 314.345 tis. Kč – 75,1 %  

(z toho 81 % transfery). Financování ve výši 18.288 tis. Kč činilo 4,2 % celkových 

skutečných zdrojů. Celkové zdroje ve výši 436.856 tis. Kč byly použity z 84,8 % na běžné 

výdaje, z 15,2 % na kapitálové výdaje. Příjmy a výdaje MOb MOaP v roce 2011 jsou uvedeny  

v Tab. 3.13 níže. 

 

Tab. 3.13 Hospodaření MOb Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2011 (částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz  Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2011 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 76 480 67 840 55 427 72,5 % 81,7 % 
Nedaňové příjmy 20 751 22 934 31 950 154,0 % 139,3 % 
Kapitálové příjmy 16 000 16 000 16 846 105,3 % 105,3 % 
Vlastní příjmy celkem 113 591 106 774 104 223 91,8 % 97,6 % 
Ostatní příjmy 167 813 314 378 314 345 187,3 % 100,0 % 
z toho transfery 112 813 254 378 254 345 225,5 % 100,0 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 281 404 421 152 418 568 148,7 % 99,4 % 
Financování 104 940 46 595 18 288 17,4 % 39,2 % 
Celkové zdroje 386 344 467 747 436 856 113,1 % 93,4 % 
Běžné výdaje 278 609 399 842 370 371 132,9 % 92,6 % 
Kapitálové výdaje 107 735 67 905 66 485 61,7 % 97,9 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 386 344 467 747 436 856 113,1 % 93,4 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MOaP za rok 2011 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky hospodařil v roce 2011 s rozpočtem 

ve výši 207.518 tis. Kč, schválený rozpočet dosahoval částky 182.104 tis. Kč, což činí 

navýšení o 14 %. Daňové příjmy ve výši 23.735 tis. Kč se podílely na celkových skutečných 

příjmech 10,5 %, nedaňové příjmy ve výši 122.066 tis. Kč činily 53,9 % skutečných příjmů, 

kapitálové příjmy 9.630 tis. Kč – 4,2 %, ostatní příjmy 71.181 tis. Kč – 31,4 % (tvořeny 

ze 100 % transfery). Financování -19.094 tis. Kč snížilo celkové skutečné příjmy o 8,4 %. 

Celkové zdroje ve výši 207.518 tis. Kč byly použity z 86,6 % na běžné a z 13,4 % 

na kapitálové výdaje. Příjmy a výdaje MOb MHaH v roce 2011 jsou uvedeny v Tab. 3.14 

níže. 
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Tab. 3.14 Hospodaření MOb Mariánské Hory a Hulváky v roce 2011 (částky v tis. Kč) 

Mariánské Hory a Hulváky  Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2011 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 17 050 18 003 23 735 139,2 % 131,8 % 
Nedaňové příjmy 109 233 115 514 122 066 111,7 % 105,7 % 
Kapitálové příjmy 27 900 23 155 9 630 34,5 % 41,6 % 
Vlastní příjmy celkem 154 183 156 672 155 431 100,8 % 99,2 % 
Ostatní příjmy 33 721 71 519 71 181 211,1 % 99,5 % 
z toho transfery 33 721 71 519 71 181 211,1 % 99,5 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 187 904 228 191 226 612 120,6 % 99,3 % 
Financování -5 800 12 344 -19 094 329,2 % -154,7 % 
Celkové zdroje 182 104 240 535 207 518 114,0 % 86,3 % 
Běžné výdaje 154 204 201 014 179 699 116,5 % 89,4 % 
Kapitálové výdaje 27 900 39 521 27 819 99,7 % 70,4 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 182 104 240 535 207 518 114,0 % 86,3 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MHaH za rok 2011 

Městský obvod Svinov hospodařil v roce 2011 s rozpočtem ve výši 57.019 tis. Kč, 

schválený rozpočet dosahoval částky 37.198 tis. Kč, což činí navýšení o 53,3 %. Daňové 

příjmy ve výši 4.878 tis. Kč se podílely na celkových skutečných příjmech 9,4 %, nedaňové 

příjmy ve výši 14.663 tis. Kč činily 28,3 % celkových příjmů, kapitálové příjmy 599 tis. Kč  

– 1,2 %, ostatní příjmy 32.022 tis. Kč – 61,8 % (98,9 % transfery). Financování ve výši 

5.211 tis. Kč činilo 9,1 % celkových zdrojů. Z celkových zdrojů ve výši 57.019 tis. Kč bylo 

použito na výdaje 54.347 tis. Kč, a to 81,3 % této částky na běžné a 18,7 % na kapitálové 

výdaje. Rozpočet MOb Svinov v roce 2011 je uveden v Tab. 3.15 níže. 

 

Tab. 3.15 Hospodaření MOb Svinov v roce 2011 (částky v tis. Kč) 

Svinov                                                    Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2011 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 4 025 4 221 4 878 121,2 % 115,6 % 
Nedaňové příjmy 13 623 13 328 14 663 107,6 % 110,0 % 
Kapitálové příjmy 50 592 599  1198,0 % 101,2 % 
Vlastní příjmy celkem 17 698 18 141 20 140 113,8 % 111,0 % 
Ostatní příjmy 17 698 31 415 32 022 180,9 % 101,9 % 
z toho transfery 17 344 31 061 31 668 182,6 % 102,0 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 35 042 50 602 51 808 147,8 % 102,4 % 
Financování 2 156 5 211 5 211 241,7 % 100,0 % 
Celkové zdroje 37 198 55 813 57 019 153,3 % 102,2 % 
Běžné výdaje 36 388 44 519 44 184 121,4 % 99,2 % 
Kapitálové výdaje 810 11 294 10 163 1254,7 % 90,0 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 37 198 55 813 54 347 146,1 % 97,4 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Svinov za rok 2011 



-52- 
 

Městský obvod Vítkovice hospodařil v roce 2011 s rozpočtem ve výši 129.942 tis. Kč, 

schválený rozpočet dosahoval částky 102.022 tis. Kč, což činí navýšení o 27,4 %. Daňové 

příjmy ve výši 15.184 tis. Kč se podílely na celkových skutečných příjmech 11,7 %, nedaňové 

příjmy ve výši 50.587 tis. Kč činily 38,9 %, kapitálové příjmy 9.219 tis. Kč – 7,1 %, ostatní 

příjmy 54.926 tis. Kč – 42,3 % (tvořeny ze 100 % transfery). Financování ve výši 27.000 Kč 

činilo 0,02 % celkových zdrojů. Celkové zdroje ve výši 129.942 tis. Kč byly použity z 95 % 

na běžné výdaje, z 5 % na kapitálové výdaje. Příjmy a výdaje MOb Vítkovice v roce 2011 

jsou uvedeny v Tab. 3.16 níže. 

 

Tab. 3.16 Hospodaření MOb Vítkovice v roce 2011(částky v tis. Kč) 

Vítkovice                                                    Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2011 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 19 035 20 827 15 184 79,8 % 72,9 % 
Nedaňové příjmy 45 729 46 837 50 587 110,6 % 108,0 % 
Kapitálové příjmy 8 650 9 011 9 219 106,6 % 102,3 % 
Vlastní příjmy celkem 73 414 76 675 74 990 102,1 % 97,8 % 
Ostatní příjmy 25 815 55 451 54 926 212,8 % 99,1 % 
z toho transfery 25 815 55 451 54 926 212,8 % 99,1 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 98 348 132 126 129 915 132,1 % 98,3 % 
Financování 3 674 6 565 27 0,7 % 0,4 % 
Celkové zdroje 102 022 138 691 129 942 127,4 % 93,7 % 
Běžné výdaje 99 322 132 166 123 417 124,3 % 93,4 % 
Kapitálové výdaje 2 700 6 525 6 525 241,7 % 100,0 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 102 022 138 691 129 942 127,4 % 93,7 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Vítkovice za rok 2011 

Graf 3.4 Výše rozpočtovaných výdajů vybraných MOb v roce 2011 (částky v tis. Kč) 
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Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za rok 2011 

3.8.5 Hospodaření vybraných městských obvodů v roce 2012 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz hospodařil v roce 2012 s rozpočtem 

ve výši 381.707 tis. Kč, schválený rozpočet dosahoval částky 396.430 tis. Kč, což činí pokles 

o 3,7 %. Daňové příjmy ve výši 40.059 tis. Kč se podílely na celkových skutečných příjmech 

9,7 %, nedaňové příjmy ve výši 162.418 tis. Kč činily 39,4 % celkových příjmů, kapitálové 

příjmy 12.161 tis. Kč – 3 %, ostatní příjmy 197.370 tis. Kč – 47,9 % (100 % transfery). 

Financování ve výši -30.301 tis. Kč snížilo celkové příjmy o 7,4 %. Celkové zdroje ve výši 

381.707 tis. Kč byly použity z 86,5 % na běžné, z 13,5 % na kapitálové výdaje. Příjmy 

a výdaje MOb MOaP v roce 2012 jsou uvedeny v Tab. 3.17 níže. 

 

Tab. 3.17 Hospodaření MOb Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2012 (částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz  Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2012 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 44 700 44 700 40 059 89,6 % 89,6 % 
Nedaňové příjmy 139 759 145 392 162 418 116,2 % 111,7 % 
Kapitálové příjmy 16 000 16 000 12 161 76,0 % 76,0 % 
Vlastní příjmy celkem 200 459 206 092 214 638 107,1 % 104,1 % 
Ostatní příjmy 114 001 198 695 197 370 173,1 % 99,3 % 
z toho transfery 114 001 198 695 197 370 173,1 % 99,3 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 314 460 404 787 412 008 131,0 % 101,8 % 
Financování 81 970 22 976 -30 301 -37,0 % -131,9 % 
Celkové zdroje 396 430 427 763 381 707 96,3 % 89,2 % 
Běžné výdaje 311 629 372 585 330 230 106,0 % 88,6 % 
Kapitálové výdaje 84 801 55 178 51 447 60,7 % 93,2 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 396 430 427 763 381 707 96,3 % 89,2 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MOaP za rok 2012 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky hospodařil v roce 2012 s rozpočtem 

ve výši 188.231 tis. Kč, schválený rozpočet dosahoval částky 169.514 tis. Kč, což činí 

navýšení o 11 %. Daňové příjmy ve výši 19.093 tis. Kč se podílely na celkových skutečných 

příjmech 10,3 %, nedaňové příjmy ve výši 113.651 tis. Kč činily 61,4 % skutečných příjmů, 

kapitálové příjmy 3.203 tis. Kč – 1,7 %, ostatní příjmy 49.013 tis. Kč – 26,5 % (100 % 

transfery). Financování 3.270 tis. Kč činilo 1,7 % celkových zdrojů. Celkové zdroje ve výši 

188.231 tis. Kč byly použity ze 78,9 % na běžné a z 21,1 % na kapitálové výdaje. Příjmy 

a výdaje MOb MHaH v roce 2011 jsou uvedeny v Tab. 3.14 níže.  
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Tab. 3.18 Hospodaření MOb Mariánské Hory a Hulváky v roce 2012 (částky v tis. Kč) 

Mariánské Hory a Hulváky  Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2012 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 20 145 16 659 19 093 94,8 % 114,6 % 
Nedaňové příjmy 109 148 114 677 113 651 104,1 % 99,1 % 
Kapitálové příjmy 13 035 5 129 3 203 24,6 % 62,4 % 
Vlastní příjmy celkem 142 328 136 465 135 947 95,5 % 99,6 % 
Ostatní příjmy 32 896 48 730 49 013 149,0 % 100,6 % 
z toho transfery 32 896 48 730 49 013 149,0 % 100,6 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 175 314 185 195 184 961 105,5 % 99,9 % 
Financování -5 800 23 327 3 270 -56,4 % 14,0 % 
Celkové zdroje 169 514 208 522 188 231 111,0 % 90,3 % 
Běžné výdaje 145 514 168 093 148 448 102,0% 88,3% 
Kapitálové výdaje 24 000 40 429 39 783 165,8% 98,4% 
Výdaje celkem (konsolidované) 169 514 208 522 188 231 111,0 % 90,3 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MHaH za rok 2012 

Městský obvod Svinov hospodařil v roce 2012 s rozpočtem ve výši 40.886 tis. Kč, 

schválený rozpočet dosahoval částky 38.392 tis. Kč, což činí navýšení o 6,5 %. Daňové 

příjmy ve výši 3.927 tis. Kč se podílely na celkových skutečných příjmech 9,9 %, nedaňové 

příjmy ve výši 15.384 tis. Kč činily 38,6 % celkových příjmů, kapitálové příjmy 255 tis. Kč  

– 0,6 %, ostatní příjmy 22.426 tis. Kč – 56,3 % (98,5 % transfery). Financování ve výši 

1.082 tis. Kč činilo 2,6 % celkových zdrojů. Z celkových zdrojů ve výši 40.886 tis. Kč bylo 

použito 88,5 % na běžné a 11,5 % na kapitálové výdaje. Rozpočet MOb Svinov v roce 2012 

je uveden v Tab. 3.19 níže. 

 

Tab. 3.19 Hospodaření MOb Svinov v roce 2012 (částky v tis. Kč) 

Svinov                                                    Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2008 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 3 936 4 039 3 927 99,8 % 97,2 % 
Nedaňové příjmy 13 936 15 131 15 384 110,4 % 101,7 % 
Kapitálové příjmy 150 238 255 170,0 % 107,1 % 
Vlastní příjmy celkem 18 022 19 408 19 566 108,6 % 100,8 % 
Ostatní příjmy 17 645 20 959 22 426 127,1 % 107,0 % 
z toho transfery 17 301 20 615 22 082 127,6 % 107,1 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 34 979 39 679 39 804 113,8 % 100,3 % 
Financování 3 413 3 481 1 082 31,7 % 31,1 % 
Celkové zdroje 38 392 43 160 40 886 106,5 % 94,7 % 
Běžné výdaje 37 577 38 026 36 180 96,3 % 95,1 % 
Kapitálové výdaje 815 5 134 4 706 577,4 % 91,7 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 38 392 43 160 40 886 106,5 % 94,7 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Svinov za rok 2012 



-55- 
 

Městský obvod Vítkovice hospodařil v roce 2012 s rozpočtem ve výši 103.035 tis. Kč, 

schválený rozpočet dosahoval částky 95.411 tis. Kč, což činí navýšení o 8 %. Daňové příjmy 

ve výši 12.886 tis. Kč se podílely na celkových skutečných příjmech 12,5 %, nedaňové příjmy 

ve výši 51.613 tis. Kč činily 50,1 %, kapitálové příjmy 7.784 tis. Kč – 7,6 %, ostatní příjmy 

30.654 tis. Kč – 29,8 % (tvořeny ze 100 % transfery). Financování ve výši 97 tis. Kč činilo 

0,09 % celkových zdrojů. Celkové zdroje ve výši 103.035 tis. Kč byly použity z 80,2 % 

na běžné výdaje, z 19,8 % na kapitálové výdaje. Příjmy a výdaje MOb Vítkovice v roce 2012 

jsou uvedeny v Tab. 3.20 níže. 

 
Tab. 3.20 Hospodaření MOb Vítkovice v roce 2012 (částky v tis. Kč) 

Vítkovice                                                    Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
rozpočtu k 
31.12.2012 

Plnění 
schváleného 
rozpočtu v % 

Plnění 
upraveného 

rozpočtu v % 
Daňové příjmy 19 830 18 785 12 886 65,0 % 68,6 % 
Nedaňové příjmy 46 306 49 979 51 613 111,5 % 103,3 % 
Kapitálové příjmy 9 800 9 800 7 784 79,4 % 79,4 % 
Vlastní příjmy celkem 75 936 78 564 72 283 95,2 % 92,0 % 
Ostatní příjmy 24 416 33 095 30 654 125,5 % 92,6 % 
z toho transfery 23 535 33 077 30 636 130,2 % 92,6 % 
Příjmy celkem (konsolidované) 99 471 111 659 102 938 103,5 % 92,2 % 
Financování -4 060 1 151 97 -2,4 % 8,4 % 
Celkové zdroje 95 411 112 810 103 035 108,0 % 91,3 % 
Běžné výdaje 92 875 92 425 82 650 89,0 % 89,4 % 
Kapitálové výdaje 2 536 20 385 20 385 803,8 % 100,0 % 
Výdaje celkem (konsolidované) 95 411 112 810 103 035 108,0 % 91,3 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Vítkovice za rok 2012 

Graf 3.5 Výše rozpočtovaných výdajů vybraných MOb v roce 2012 (částky v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za rok 2012 
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3.9 Meziroční srovnání rozpočtů vybraných MOb 

V podkapitole 3.9 Meziroční srovnání rozpočtů vybraných MOb budou porovnávány 

schválené rozpočty, resp. rozpočtované výdaje jednotlivých MOb se skutečnými rozpočty, 

resp. skutečným čerpáním rozpočtovaných výdajů. Jak již bylo dříve zmíněno, schválené 

roční rozpočty (příjmy a výdaje) jsou v průběhu roku upravovány rozpočtovými opatřeními, 

přičemž rozdíl mezi schválenými příjmy (výdaji) a skutečným plněním příjmů (čerpání 

výdajů) může činit i několik desítek procent. Cílem této podkapitoly je poukázat 

na mnohdy výraznou diferenciaci původního finančního plánu, tedy schváleného rozpočtu 

od jeho následného plnění. Diferenciace vychází z nepředpokládaných nebo nejistých 

příjmů/výdajů (např. schválení (ne)investičních dotací od SMO, z fondů EU, prodej, pronájem 

majetku, nemožnost předem určit skutečný výnos z daňových příjmů aj.). 

 

MOb MOaP vykazoval nejnižší rozpočtovanou částku schváleného rozpočtu v roce 

2010, naopak nejvyšší v roce 2009. Nejvyšší skutečná částka konečného plnění rozpočtu 

je v roce 2009, nejnižší v roce 2012. Skutečné plnění rozpočtů dle závěrečných účtů 

MOb MOaP vykazují tyto meziroční výkyvy: 2008-2009 růst o 16 %, 2009-2010 pokles  

o 9,4 %, 2010-2011 pokles o 4,6 %, 2011-2012 pokles o 12,6 %. 

 

Graf 3.6 Rozpočty MOb Moravská Ostrava a Přívoz v letech 2008-2012 (částky v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb MOaP za roky 2008-2012 
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dle závěrečných účtů MOb MHaH vykazují tyto meziroční výkyvy: 2008-2009 růst o 16,6 %, 

2009-2010 růst o 12 %, 2010-2011 pokles o 3,1 %, 2011-2012 pokles o 9,3 %. 

 

Graf 3.7 Rozpočty MOb Mariánské Hory a Hulváky v letech 2008-2012 (částky v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb MHaH za roky 2008-2012 

MOb Svinov vykazoval nejnižší rozpočtovou částku schválených výdajů v roce 2008, 

naopak nejvyšší v roce 2009. Nejvyšší skutečnou částku konečných výdajů obsahoval 

rozpočet v roce 2009, nejnižší v roce 2008. Skutečné výdaje dle závěrečných účtů MOb 

Svinov vykazují tyto meziroční výkyvy: 2008-2009 růst o 20,2 %, 2009-2010 pokles o 7 %, 

2010-2011 růst o 2,2 %, 2011-2012 pokles o 28,3 %. 

 
Graf 3.8 Rozpočty MOb Svinov v letech 2008-2012 (částky v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb Svinov za roky 2008-2012 
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MOb Vítkovice vykazoval nejnižší rozpočtovou částku schváleného rozpočtu v roce 

2008, naopak nejvyšší v roce 2011. Nejvyšší skutečnou částku konečného plnění rozpočtu 

obsahoval rozpočet v roce 2008, nejnižší v roce 2012. Skutečné plnění rozpočtů 

dle závěrečných účtů MOb Vítkovice vykazují tyto meziroční výkyvy: 2008-2009 pokles  

o 8 %, 2009-2010 růst o 6,6 %, 2010-2011 pokles o 9 %, 2011-2012 pokles o 20,7 %. 

 

Graf 3.9 Rozpočty MOb Vítkovice v letech 2008-2012 (částky v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb MOaP za roky 2008-2012 
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obyvatel, rozloze svého území nebo jiných kritériích, byl pro srovnání výše rozpočtů použit 

přepočet rozpočtových výdajů na jednoho obyvatele konkrétního MOb.  

 

Níže se nacházející Tab. 3.21 Přepočet skutečných čerpání výdajů MOb v jednotlivých 
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nejlidnatější MOb MOaP vykazuje nejnižší hodnoty (9,5 - 12 tis. Kč/obyvatel/rok), 
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vykazuje také MOb MHaH (12,5 – 16,4 tis. Kč/obyvatel/rok), MOb Svinov pak vykazuje 

hodnoty 9,1 – 12,3 tis. Kč/obyvatel/rok. 
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Tab. 3.21 Přepočet skutečných čerpání výdajů MOb na počet obyvatel  

(fin. částky v tis. Kč) 

Městský obvod/rok 
Skutečné plnění 

rozpočtu dle 
závěrečného účtu 

Počet obyvatel 
k 30.6. (1.7.) 

Přepočet     
na obyvatele 

MOaP 2008 435 584 42 451 10,3 
MOaP 2009 505 386 42 277 12,0 
MOaP 2010  457 792 41 756 11,0 
MOaP 2011 436 856 40 958 10,7 
MOaP 2012 381 707 40 138 9,5 
        
MHaH 2008 163 986 13 167 12,5 
MHaH 2009 191 153 13 097 14,6 
MHaH 2010 214 060 13 023 16,4 
MHaH 2011 207 518 12 785 16,2 
MHaH 2012 188 231 12 549 15,0 
        
Svinov 2008 49 945 4 518 11,1 
Svinov 2009 55 666 4 529 12,3 
Svinov 2010 52 897 4 550 11,6 
Svinov 2011 54 347 4 498 12,1 
Svinov 2012 40 886 4 477 9,1 
        
Vítkovice 2008 145 610 7 817 18,6 
Vítkovice 2009 133 957 7 910 16,9 
Vítkovice 2010 142 810 8 057 17,7 
Vítkovice 2011 129 942 8 017 16,2 
Vítkovice 2012 103 035 7 976 12,9 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za roky 2008-2012 

Graf 3.10 Přepočet skutečných čerpání výdajů dle počtu obyvatel (částky v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za roky 2008-2012 
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3.11 Analýza příjmů plynoucích z místních poplatků ve vybraných MOb v letech 

2008-2012 

Dále umístěné tabulky 3.21 až 3.40 obsahují údaje o výběru místních poplatků v MOb 

Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Svinov a Vítkovice dle jednotlivých 

druhů místního poplatku a let výběru. Údaje vypovídají o skutečnosti, že příjmy městských 

obvodů plynoucí z místních poplatků tvoří pouze malou část celkových příjmů těchto 

městských obvodů. Nejvyšší procentní podíl na celkových příjmech (z porovnávaných MOb) 

mají příjmy z místních poplatků pro MOb Moravská Ostrava a Přívoz a MOb Mariánské Hory 

a Hulváky, kde se procentní podíl na celkových příjmech pohybuje nejčastěji v rozmezí 3-7 % 

ročně. Naopak v MOb Svinov a Vítkovice jsou příjmy z místních poplatků poměrně malou 

částí celkových příjmů těchto MOb a pohybují se nejčastěji v rozmezí 1-3 % ročních příjmů 

těchto MOb.  

 

Z tabulek 3.21 až 3.40 je dále zřejmé, že až do zrušení místního poplatku 

za provozování výherních hracích přístrojů (zrušen od 01.01.2012) byl tento místní poplatek 

ve většině let a pro většinu srovnávaných městských obvodů nejvýnosnějším místním 

poplatkem. Zrušením tohoto poplatku došlo k výpadku přibližně poloviny částek plynoucích 

do rozpočtů MOb z místních poplatků. Uvedený poplatek byl však nahrazen odvodem 

z výtěžku z her a loterií, který do rozpočtů MOb plyne ze státního rozpočtu.  

 

Druhým nejvýnosnějším místním poplatkem je pro všechny srovnávané městské 

obvody místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Příjem plynoucí z výběru 

tohoto poplatku činí pro MOb Moravská Ostrava a Přívoz a Mariánské Hory a Hulváky  

cca 1-2,3 % ročních příjmů, pro MOb Svinov a Vítkovice cca 0,5-1 % ročních příjmů. 

 

Příjem z místního poplatku ze psů je pro porovnávané MOb příjmem víceméně 

zanedbatelným, neboť pro žádný z těchto MOb nepředstavuje více než 0,5 % ročních příjmů.  

 

Zbylé místní poplatky vybírané na území SMO jsou příjmem rozpočtu SMO. 
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Tab. 3.21 Výběr místních poplatků v MOb Moravská Ostrava  

a Přívoz v roce 2008 (částky v tis. Kč)  
Tab. 3.23 Výběr místních poplatků v MOb Vítkovice v roce 2008 

(částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz 
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2008 

Skutečnost 
2008 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

 
Vítkovice                                                    

(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2008 

Skutečnost 
2008 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Poplatek za VHP 12 500 14 755 3,4 % Poplatek za VHP 2 500 2 382 1,6 % 
Poplatek ze psů 1 800 1 646 0,4 % Poplatek ze psů 140 149 0,1 % 
Poplatek za užívání VP 6 000 10 093 2,3 % Poplatek za užívání VP 400 1 064 0,7 % 
Zrušené místní poplatky 0 1 0,0 % Poplatek za povolení vjezdu 0 2  0,0 % 
Celkem 20 300 26 495 6,1 % Celkem 3 040 3 597 2,4 % 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MOaP 
za rok 2008 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Vítkovice 
za rok 2008 
 
 

Tab. 3.22 Výběr místních poplatků v MOb Mariánské Hory 

a Hulváky v roce 2008 (částky v tis. Kč) 
Tab. 3.24 Výběr místních poplatků v MOb Svinov v roce 2008 

(částky v tis. Kč) 

Mariánské Hory a Hulváky 
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2008 

Skutečnost 
2008 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Svinov                           
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2008 

Skutečnost 
2008 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Poplatek za VHP 5 000 4 585 2,7 % Poplatek za VHP 400 427 0,9 % 
Poplatek ze psů 435 432 0,3 % Poplatek ze psů 160 151 0,3 % 
Poplatek za užívání VP 1 600 3 043 1,8 % Poplatek za užívání VP 100 213 0,4 % 
Celkem 7 035 8 060 4,7 % Celkem 660 791 1,6 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MHaH  Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Svinov 
za rok 2008         za rok 2008 
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Tab. 3.25 Výběr místních poplatků v MOb Moravská Ostrava  

a Přívoz v roce 2009 (částky v tis. Kč)  
Tab. 3.27 Výběr místních poplatků v MOb Vítkovice v roce 2009 

(částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz 
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2009 

Skutečnost 
2009 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Vítkovice                                                    
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2009 

Skutečnost 
2009 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Poplatek za VHP 12 000 12 599 2,7 % Poplatek za VHP 2 500 1 807 1,3 % 
Poplatek ze psů 1 800 1 646 0,4 % Poplatek ze psů 140 147 0,1 % 
Poplatek za užívání VP 8 000 9 481 2,1 % Poplatek za užívání VP 475 818 0,6 % 
Zrušené místní poplatky 0 1  0,0 % Poplatek za povolení vjezdu 0 0,3  0,0 % 
Celkem 21 800 23 727 5,1 % Celkem 3 115 2 772 2,1 % 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MOaP 
za rok 2009 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Vítkovice 
za rok 2009 

Tab. 3.26 Výběr místních poplatků v MOb Mariánské Hory 

a Hulváky v roce 2009 (částky v tis. Kč) 
Tab. 3.28 Výběr místních poplatků v MOb Svinov v roce 2009 

(částky v tis. Kč) 

Mariánské Hory a Hulváky 
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2009 

Skutečnost 
2009 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Svinov                                                    
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2009 

Skutečnost 
2009 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Poplatek za VHP 4 500 3 352 1,7 % Poplatek za VHP 385 185 0,3 % 
Poplatek ze psů 440 421 0,2 % Poplatek ze psů 160 149 0,3 % 
Poplatek za užívání VP 4 748 3 049 1,5 % Poplatek za užívání VP 100 425 0,8 % 
Celkem 9 688 6 822 3,4 % Celkem 645 759 1,4 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MHaH  Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Svinov 
za rok 2009         za rok 2009 
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Tab. 3.29 Výběr místních poplatků v MOb Moravská Ostrava  

a Přívoz v roce 2010 (částky v tis. Kč)  
Tab. 3.31 Výběr místních poplatků v MOb Vítkovice v roce 2010 

(částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz 
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Skutečnost 
2010 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Vítkovice                                                    
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Skutečnost 
2010 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Poplatek za VHP 9 500 8 352 1,6 % Poplatek za VHP 1 600 953 0,7 % 
Poplatek ze psů 1 700 1 461 0,3 % Poplatek ze psů 142 145 0,1 % 
Poplatek za užívání VP 10 000 9 447 1,8 % Poplatek za užívání VP 800 841 0,6 % 
Celkem 21 200 19 260 3,6 % Celkem 2 542 1 939 1,4 % 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MOaP 
za rok 2010 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Vítkovice 
za rok 2010 

Tab. 3.30 Výběr místních poplatků v MOb Mariánské Hory 

a Hulváky v roce 2010 (částky v tis. Kč) 
Tab. 3.32 Výběr místních poplatků v MOb Svinov v roce 2010 

(částky v tis. Kč) 

Mariánské Hory a Hulváky 
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Skutečnost 
2010 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Svinov                                                    
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Skutečnost 
2010 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Poplatek za VHP 2 300 2 439 1,1 % Poplatek za VHP 100 43 0,1 % 
Poplatek ze psů 410 388 0,2 % Poplatek ze psů 155 138 0,3 % 
Poplatek za užívání VP 2 000 2 058 1,0 % Poplatek za užívání VP 75 208 0,4 % 
Celkem 4 710 4 885 2,3 % Celkem 330 389 0,7 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MHaH  Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Svinov 
za rok 2010         za rok 2010 
 

 

 



-64- 
 

Tab. 3.33 Výběr místních poplatků v MOb Moravská Ostrava  

a Přívoz v roce 2011 (částky v tis. Kč)  
Tab. 3.35 Výběr místních poplatků v MOb Vítkovice v roce 2011 

(částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz 
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2011 

Skutečnost 
2011 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Vítkovice                                                    
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2011 

Skutečnost 
2011 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Poplatek za VHP 30 240 18 007 4,3 % Poplatek za VHP 600 2 680 2,1 % 
Poplatek ze psů 1 600 1 561 0,4 % Poplatek ze psů 140 251 0,2 % 
Poplatek za užívání VP 10 000 10 247 2,4 % Poplatek za užívání VP 800 972 0,7 % 
Celkem 41 840 29 815 7,1 % Celkem 1 540 3 903 3,0 % 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MOaP 
za rok 2011 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Vítkovice 
za rok 2011 
 

Tab. 3.34 Výběr místních poplatků v MOb Mariánské Hory 

a Hulváky v roce 2011 (částky v tis. Kč) 
Tab. 3.36 Výběr místních poplatků v MOb Svinov v roce 2011 

(částky v tis. Kč) 

Mariánské Hory a Hulváky 
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2011 

Skutečnost 
2011 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Svinov                                                    
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2011 

Skutečnost 
2011 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Poplatek za VHP 2 390 5 549 2,4 % Poplatek za VHP 100 207 0,4 % 
Poplatek ze psů 420 390 0,2 % Poplatek ze psů 139 135 0,3 % 
Poplatek za užívání VP 1 700 2 361 1,0 % Poplatek za užívání VP 80 295 0,6 % 
Celkem 4 510 8 300 3,7 % Celkem 319 637 1,2 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MHaH  Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Svinov 
za rok 2011         za rok 2011 
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Tab. 3.37 Výběr místních poplatků v MOb Moravská Ostrava  

a Přívoz v roce 2012 (částky v tis. Kč)  
Tab. 3.39 Výběr místních poplatků v MOb Vítkovice v roce 2012 

(částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz 
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2012 

Skutečnost 
2012 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Vítkovice                                   
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2012 

Skutečnost 
2012 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Poplatek za VHP 4 200 0 0,0 % Poplatek za VHP 2 500 0 0,0 % 
Poplatek ze psů 1 500 1 448 0,4 % Poplatek ze psů 230 249 0,2 % 
Poplatek za užívání VP 10 000 7 332 1,8 % Poplatek za užívání VP 800 1 553 1,5 % 
Zrušené místní poplatky 0 3 766  0,9 % Zrušené místní poplatky 0 685  0,7 % 
Celkem 15 700 12 546 3,0 % Celkem 3 530 2 487 2,4 % 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MOaP 
za rok 2012 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Vítkovice 
za rok 2012 
 

Tab. 3.38 Výběr místních poplatků v MOb Mariánské Hory 

a Hulváky v roce 2012 (částky v tis. Kč) 
Tab. 3.40 Výběr místních poplatků v MOb Svinov v roce 2012 

(částky v tis. Kč) 

Mariánské Hory a Hulváky 
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2012 

Skutečnost 
2012 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Svinov                                         
(částky uvedeny v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

2012 

Skutečnost 
2012 

Podíl 
skutečného 
výběru na 
celkových 
příjmech 

Poplatek za VHP 4 615 950 0,5 % Poplatek za VHP 150 100 0,3 % 
Poplatek ze psů 410 370 0,2 % Poplatek ze psů 137 140 0,4 % 
Poplatek za užívání VP 1 500 1 234 0,7 % Poplatek za užívání VP 80 313 0,8 % 
Celkem 6 525 2 554 1,4 % Celkem 367 553 1,4 % 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb MHaH  Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečného účtu MOb Svinov 
za rok 2012         za rok 2012 
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3.12 Meziroční srovnání příjmů z místních poplatků v jednotlivých MOb 

Pomocí grafů 3.11 až 3.14 je znázorněn vývoj výběru jednotlivých místních poplatků 

vybranými městskými obvody v letech 2008-2012, a také vývoj celkového příjmu plynoucího 

městským obvodům z místních poplatků. Křivky celkových příjmů plynoucích z místních 

poplatků jsou vzájemně velmi podobné a znázorňují, že výběr místních poplatků od roku 

2008 do 2010 klesal. Rok 2011 byl z pohledu příjmů plynoucích z místních poplatků rokem 

ojedinělým, neboť v tomto roce dosáhly příjmy svého maxima za období 2008-2012. V roce 

2012 pak pokračoval klesající trend a příjmy z místních poplatků v MOb MOaP a MHaH 

dosáhly svého minima ve sledovaném období. Ani ve dvou zbývajících obvodech nedosáhl 

celkový příjem z místních poplatků na hodnoty z let 2008 a 2009. Pokles příjmů z místních 

poplatků v roce 2012 má jednoznačný důvod, a to zrušení místního poplatku za provozování 

VHP. Nejkonzistnější křivkou ve všech výše zmíněných grafech je křivka příjmů plynoucích 

z výběru místního poplatku ze psů. Tuto skutečnost lze vysvětlit stálým vztahem obyvatel 

ke psům.  

 

Graf 3.11 Výběr místních poplatků v MOb MOaP v letech 2008-2012 (částky v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb MOaP za roky 2008-2012 
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Graf 3.12 Výběr místních poplatků v MOb MHaH v letech 2008-2012 (částky v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb MHaH za roky 2008-2012 

 

Graf 3.13 Výběr místních poplatků v MOb Svinov v letech 2008-2012 (částky v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb Svinov za roky 2008-2012 
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Graf 3.14 Výběr místních poplatků v MOb Vítkovice v letech 2008-2012 (částky v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb Vítkovice za roky 2008-2012 

3.13 Srovnání příjmů z místních poplatků ve vazbě na počet obyvatel  

Jak již bylo dříve uvedeno, vzhledem k tomu, že městské obvody srovnávané  

v této BP nemají společného jmenovatele v podobném počtu obyvatel nebo podobné rozloze 

území, byl pro srovnání příjmů plynoucích z místních poplatků užit přepočet na 1 obyvatele. 

Níže umístěné tabulky 3.41 až 3.45 obsahují přepočet příjmů plynoucích z jednotlivých 

místních poplatků na jednoho obyvatele i přepočet celkového příjmu ze všech místních 

poplatků na jednoho obyvatele v daném roce.  

 

Tab. 3.41 Výběr místních poplatků v roce 2008 – přepočet na 1 obyvatele (částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz 
2008 

Přepočet       
na obyvatele 

Vítkovice                                                    
2008 

Přepočet       
na obyvatele 

Poplatek za VHP 0,348 Poplatek za VHP 0,305 
Poplatek ze psů 0,039 Poplatek ze psů 0,019 
Poplatek za užívání VP 0,238 Poplatek za užívání VP 0,136 
Zrušené místní poplatky 0,000 Poplatek za povolení vjezdu 0,000 
Celkem 0,624 Celkem 0,460 
Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 42 451 Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 7 817 
        
Mariánské Hory a Hulváky 

2008 
Přepočet       

na obyvatele 
Svinov                                                   
2008 

Přepočet       
na obyvatele 

Poplatek za VHP 0,348 Poplatek za VHP 0,095 
Poplatek ze psů 0,033 Poplatek ze psů 0,033 
Poplatek za užívání VP 0,231 Poplatek za užívání VP 0,047 
Celkem 0,612 Celkem 0,175 
Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 13 167 Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 4 518 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za rok 2008 
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Tab. 3.42 Výběr místních poplatků v roce 2009 – přepočet na 1 obyvatele (částky v tis. Kč) 
Moravská Ostrava a Přívoz 

2009 
Přepočet       

na obyvatele 
Vítkovice                                                   

2009 
Přepočet       

na obyvatele 

Poplatek za VHP 0,298 Poplatek za VHP 0,228 
Poplatek ze psů 0,039 Poplatek ze psů 0,019 
Poplatek za užívání VP 0,224 Poplatek za užívání VP 0,103 
Zrušené místní poplatky 0,000 Poplatek za povolení vjezdu 0,000 
Celkem 0,561 Celkem 0,350 
Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 42277 Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 7910 
        
Mariánské Hory a Hulváky 

2009 
Přepočet       

na obyvatele 
Svinov                                                   
2009 

Přepočet       
na obyvatele 

Poplatek za VHP 0,256 Poplatek za VHP 0,041 
Poplatek ze psů 0,032 Poplatek ze psů 0,033 
Poplatek za užívání VP 0,233 Poplatek za užívání VP 0,094 
Celkem 0,521 Celkem 0,168 
Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 13097 Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 4529 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za rok 2009 

 

Tab. 3.43 Výběr místních poplatků v roce 2010 – přepočet na 1 obyvatele (částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz 
2010 

Přepočet       
na obyvatele 

Vítkovice                                                    
2010 

Přepočet       
na obyvatele 

Poplatek za VHP 0,200 Poplatek za VHP 0,118 
Poplatek ze psů 0,035 Poplatek ze psů 0,018 
Poplatek za užívání VP 0,226 Poplatek za užívání VP 0,104 
Celkem 0,461 Celkem 0,241 
Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 41756 Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 8057 
        
Mariánské Hory a Hulváky 

2010 
Přepočet       

na obyvatele 
Svinov                                                   
2010 

Přepočet       
na obyvatele 

Poplatek za VHP 0,187 Poplatek za VHP 0,009 
Poplatek ze psů 0,030 Poplatek ze psů 0,030 
Poplatek za užívání VP 0,158 Poplatek za užívání VP 0,046 
Celkem 0,375 Celkem 0,085 
Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 13023 Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 4550 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za rok 2010 
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Tab. 3.44 Výběr místních poplatků v roce 2011 – přepočet na 1 obyvatele (částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz 
2011 

Přepočet       
na obyvatele 

Vítkovice                                                    
2011 

Přepočet       
na obyvatele 

Poplatek za VHP 0,440 Poplatek za VHP 0,334 
Poplatek ze psů 0,038 Poplatek ze psů 0,031 
Poplatek za užívání VP 0,250 Poplatek za užívání VP 0,121 
Celkem 0,728 Celkem 0,487 
Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 40958 Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 8017 
        

Mariánské Hory a Hulváky 
2011 

Přepočet       
na obyvatele 

Svinov                                             
2011 

Přepočet       
na obyvatele 

Poplatek za VHP 0,434 Poplatek za VHP 0,046 
Poplatek ze psů 0,031 Poplatek ze psů 0,030 
Poplatek za užívání VP 0,185 Poplatek za užívání VP 0,066 
Celkem 0,649 Celkem 0,142 
Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 12785 Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 4498 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za rok 2011 

 

 

Tab. 3.45 Výběr místních poplatků v roce 2012 – přepočet na 1 obyvatele (částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz 
2012 

Přepočet       
na obyvatele 

Vítkovice                                                   
2012 

Přepočet       
na obyvatele 

Poplatek za VHP 0,000 Poplatek za VHP 0,000 
Poplatek ze psů 0,036 Poplatek ze psů 0,031 
Poplatek za užívání VP 0,183 Poplatek za užívání VP 0,195 
Zrušené místní poplatky 0,094 Zrušené místní poplatky 0,086 
Celkem 0,313 Celkem 0,312 
Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 40138 Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 7976 
        

Mariánské Hory a Hulváky 
2012 

Přepočet       
na obyvatele 

Svinov                                                    
2012 

Přepočet       
na obyvatele 

Poplatek za VHP 0,076 Poplatek za VHP 0,022 
Poplatek ze psů 0,029 Poplatek ze psů 0,031 
Poplatek za užívání VP 0,098 Poplatek za užívání VP 0,070 
Celkem 0,204 Celkem 0,124 
Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 12549 Počet obyvatel k 30.6. (1.7.) 4477 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za rok 2012
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4. Zhodnocení příjmů z místních poplatků ve vybraných 
městských obvodech statutárního města Ostravy 

 

Příjmy plynoucí z místních poplatků představují pro vybrané městské obvody 

přibližně 0,5-7 % celkových dosažených příjmů (údaje za roky 2008-2012), přičemž městské 

obvody nemají samy o sobě příliš velkou šanci, jak jejich výběr zvýšit. Jednou ze šancí 

je iniciování změn jednotlivých OZV v podobě zvýšení sazeb poplatků pro daný obvod. 

Otázkou ale je, zda by ale zvýšení sazeb MP nebylo naopak kontraproduktivní ve smyslu 

omezení poptávky po užívání VP, omezení počtu chovaných psů atd.  

 

4.1 Zhodnocení příjmů plynoucích z MP z pohledu jednotlivých MOb 

Nejvýraznější část ročního rozpočtu tvoří příjmy z místních poplatků  

v MOb Moravská Ostrava a Přívoz, a to v roce 2008 – 6,1 % (cca 26,5 mil. Kč), 2009  

– 5,1 % (cca 23,7 mil. Kč), 2010 – 3,6 % (cca 19,2 mil. Kč), 2011 – 7,1 % (cca 29,8 mil. Kč), 

2012 - 3 % (cca 12,5 mil. Kč). V tomto městském obvodě se vybralo v přepočtu na jednoho 

obyvatele za všechny místní poplatky přibližně: v roce 2008 624 Kč, v roce 2009 561 Kč, 

2010 – 461 Kč, 2011 – 728 Kč, 2012 – 313 Kč. Největší podíl na vybraných příjmech 

z místních poplatků měly místní poplatek za provozování VHP a místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství. Pro představu, v roce 2008 činil výběr z poplatku za provozování 

VHP částku 348 Kč/obyvatele a poplatek za užívání veřejného prostranství 238 Kč/obyvatele. 

V letech 2009-2011 byl poměr velmi podobný, v roce 2012 byl příjem z místních poplatků 

negativně ovlivněn zrušením místního poplatku za provozování VHP. 

 

Tab. 4.1 Výběr místních poplatků v MOb MOaP v letech 2008-2012 (částky v tis. Kč) 

Moravská Ostrava a Přívoz Poplatek 
za VHP 

Poplatek 
ze psů 

Poplatek za 
užívání VP 

Zrušené 
MP 

Celkem všechny 
MP (skutečnost) 

2008 skutečný výběr 14 755 1 646 10 093 1 26 495 
2009 skutečný výběr 12 599 1 646 9 481 1 23 727 
2010 skutečný výběr 8 352 1 461 9 447 0 19 260 
2011 skutečný výběr 18 007 1 561 10 247 0 29 815 
2012 skutečný výběr 0 1 448 7 332 3 766 12 546 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb MOaP za roky 2008-2012 
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Tab. 4.2 Výběr místních poplatků v MOb MOaP v letech 2008-2012 – přepočet na 1 obyvatele 

(částky v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb MOaP za roky 2008-2012 

V pořadí druhým MOb dle poměru příjem z místních poplatků/celkové příjmy je MOb 

Mariánské Hory a Hulváky. U tohoto MOb představoval příjem z místních poplatků: v roce 

2008 4,7 % celkových příjmů (cca 8 mil. Kč), v roce 2009 3,4 % (cca 6,8 mil. Kč), v roce 

2010 2,3 % příjmů (cca 4,9 mil. Kč), 2011- 3,7 % (cca 8,3 mil. Kč), 2012 – 1,4 %  

(cca 2,5 mil. Kč). V přepočtu na jednoho obyvatele bylo vybráno: v roce 2008 612 Kč,  

2009  - 521 Kč, 2010 – 375 Kč, 2011 – 649 Kč a v roce 2012 204 Kč. Největší podíl 

na vybraných příjmech z místních poplatků měly místní poplatky za provozování 

VHP a užívání veřejného prostranství (více, než 90 % ve všech srovnávaných letech). 

 

Tab. 4.3 Výběr místních poplatků v MOb MHaH v letech 2008-2012 (částky v tis. Kč) 

Mariánské Hory a Hulváky Poplatek 
za VHP 

Poplatek 
ze psů 

Poplatek za 
užívání VP 

Zrušené 
MP 

Celkem všechny 
MP (skutečnost) 

2008 skutečný výběr 4 585 432 3 043 0 8 060 
2009 skutečný výběr 3 352 421 3 049 0 6 822 
2010 skutečný výběr 2 439 388 2 058 0 4 885 
2011 skutečný výběr 5 549 390 2 361 0 8 300 
2012 skutečný výběr 950 370 1 234 0 2 554 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb MHaH za roky 2008-2012 

Tab. 4.4 Výběr místních poplatků v MOb MHaH v letech 2008-2012 – přepočet 

na 1 obyvatele (částky v tis. Kč) 

Mariánské Hory a Hulváky Poplatek 
za VHP 

Poplatek 
ze psů 

Poplatek za 
užívání VP 

Zrušené 
MP 

Celkem všechny 
MP (skutečnost) 

2008 přepočet na obyvatele 0,348 0,033 0,231 0,000 0,612 
2009 přepočet na obyvatele 0,256 0,032 0,233 0,000 0,521 
2010 přepočet na obyvatele 0,187 0,030 0,158 0,000 0,375 
2011 přepočet na obyvatele 0,434 0,031 0,185 0,000 0,649 
2012 přepočet na obyvatele 0,076 0,029 0,098 0,000 0,204 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb MHaH za roky 2008-2012 

Pomyslné třetí místo dle poměru příjem z místních poplatků/celkové příjmy 

MOb zaujímá MOb Vítkovice. U tohoto MOb představoval příjem z místních poplatků v roce 

2008 2,4 % celkových příjmů (cca 3,6 mil. Kč), v roce 2009 2,1 % (cca 2,8mil. Kč),  

Moravská Ostrava a Přívoz Poplatek 
za VHP 

Poplatek 
ze psů 

Poplatek za 
užívání VP 

Zrušené 
MP 

Celkem všechny 
MP (skutečnost) 

2008 přepočet na obyvatele 0,348 0,039 0,238 0,000 0,624 
2009 přepočet na obyvatele 0,298 0,039 0,224 0,000 0,561 
2010 přepočet na obyvatele 0,200 0,035 0,226 0,000 0,461 
2011 přepočet na obyvatele 0,440 0,038 0,250 0,000 0,728 
2012 přepočet na obyvatele 0,000 0,036 0,183 0,094 0,313 
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2010 – 1,4 % (cca 1,9 mil. Kč), 2011 – 3 % (cca 3,9 mil Kč), 2012 -2,4 % (cca 2,5 mil. Kč). 

V přepočtu na jednoho obyvatele bylo v MOb Vítkovice vybráno přibližně: v roce 2008 

460 Kč, 2009 – 350 Kč, 2010 – 241 Kč, 2011 – 487 Kč, 2012 – 312 Kč. Také v tomto MOb 

měly na celkovém příjmu z místních poplatků největší podíl místní poplatky za provozování 

VHP a užívání veřejného prostranství. Poplatek ze psů činil maximálně 0,2 % celkových 

ročních příjmu, a to v roce 2011 a 2012. 

Tab. 4.5 Výběr místních poplatků v MOb Vítkovice v letech 2008-2012 (částky v tis. Kč) 

Vítkovice Poplatek 
za VHP 

Poplatek 
ze psů 

Poplatek za 
užívání VP 

Zrušené 
MP 

Celkem všechny 
MP (skutečnost) 

2008 skutečný výběr 2 382 149 1 064 2 3 597 
2009 skutečný výběr 1 807 147 818 0,3 2 772,3 
2010 skutečný výběr 953 145 841 0 1 939 
2011 skutečný výběr 2 680 251 972 0 3 903 
2012 skutečný výběr 0 249 1 553 685 2 487 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb Vítkovice za roky 2008-2012 

Tab. 4.6 Výběr místních poplatků v MOb Vítkovice v letech 2008-2012 – přepočet 

na 1 obyvatele (částky v tis. Kč) 

Vítkovice Poplatek 
za VHP 

Poplatek 
ze psů 

Poplatek za 
užívání VP 

Zrušené 
MP 

Celkem všechny 
MP (skutečnost) 

2008 přepočet na obyvatele 0,305 0,019 0,136 0,000 0,460 
2009 přepočet na obyvatele 0,228 0,019 0,103 0,000 0,350 
2010 přepočet na obyvatele 0,118 0,018 0,104 0,000 0,241 
2011 přepočet na obyvatele 0,334 0,031 0,121 0,000 0,487 
2012 přepočet na obyvatele 0,000 0,031 0,195 0,086 0,312 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb Vítkovice za roky 2008-2012 

Relativně nejmenší význam mají příjmy z místních poplatků pro rozpočty MOb 

Svinov, neboť v tomto obvodě představují pouze přibližně 0,7-1,6 % celkového ročního 

rozpočtu. O relativně nejmenším významu je hovořeno proto, že MOb Svinov hospodaří 

s nejmenšími ročními rozpočty ze všech srovnávaných MOb, a tak pro tento MOb je „každá 

koruna dobrá“. V roce 2008 se na místních poplatcích vybralo 1,6 % celkových příjmů 

(791 tis. Kč), v roce 2009 1,4 % (759 tis. Kč), 2010 – 0,7 % (389 tis. Kč), 2011 – 1,2 % 

(637 tis. Kč), 2012 – 1,4 % celkových příjmů (553 tis. Kč). Co se týká výběru místních 

poplatků na jednoho obyvatele vybralo se v MOb Svinov: v roce 2008 175 Kč, v roce 2009 

168 Kč, 2010 – 85 Kč, 2011 – 142 Kč, 2012 – 124 Kč. Také zde měly na celkovém příjmu 

z místních poplatků největší podíl místní poplatky za provozování VHP a UVP.  
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Tab. 4.7 Výběr místních poplatků v MOb Svinov v letech 2008-2012 (částky v tis. Kč) 

Svinov Poplatek 
za VHP 

Poplatek 
ze psů 

Poplatek za 
užívání VP 

Zrušené 
MP 

Celkem všechny 
MP (skutečnost) 

2008 skutečný výběr 427 151 213 0 791 
2009 skutečný výběr 185 149 425 0 759 
2010 skutečný výběr 43 138 208 0 389 
2011 skutečný výběr 207 135 295 0 637 
2012 skutečný výběr 100 140 313 0 553 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb Svinov za roky 2008-2012 

Tab. 4.8 Výběr místních poplatků v MOb Svinov v letech 2008-2012 – přepočet 

na 1 obyvatele (částky v tis. Kč) 

Svinov Poplatek 
za VHP 

Poplatek 
ze psů 

Poplatek za 
užívání VP 

Zrušené 
MP 

Celkem všechny 
MP (skutečnost) 

2008 přepočet na obyvatele 0,095 0,033 0,047 0,000 0,175 
2009 přepočet na obyvatele 0,041 0,033 0,094 0,000 0,168 
2010 přepočet na obyvatele 0,009 0,030 0,046 0,000 0,850 
2011 přepočet na obyvatele 0,046 0,030 0,066 0,000 0,142 
2012 přepočet na obyvatele 0,022 0,031 0,070 0,000 0,124 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů MOb Svinov za roky 2008-2012 

Ve srovnávaných městských obvodech měly příjmy plynoucí z místních poplatků 

vesměs klesající charakter, výjimkou byl rok 2011, kdy byl příjem z místních poplatků 

u většiny srovnávaných MOb nejvyšší za celé srovnávané období 2008-2012 (kromě MOb 

Svinov, kde byly největší příjmy z místních poplatků v roce 2008). Nejstabilnější, ale zároveň 

také nejnižší část příjmů ze všech místních poplatků představuje místní poplatek ze psů, 

ovšem jeho podíl na celkových příjmech z místních poplatků je mizivý (maximálně 0,4 % 

celkových příjmů MOb za kalendářní rok). Nejkolísavějším příjmem z místních poplatků 

byl ve srovnávaném období poplatek za provozování VHP, od jehož křivky se následně 

odvíjely všechny křivky celkového příjmu z místních poplatků. 

 

4.2 Zhodnocení příjmů plynoucích z MP z pohledu meziročního srovnání hodnot 

přepočtu na obyvatele  

Pomocí níže uvedených tabulek 4.7 až 4.10 a grafů 4.1 až 4.3 je vyjádřeno zhodnocení 

příjmů plynoucích z jednotlivých MP z pohledu meziročního srovnání hodnot přepočtu 

na obyvatele. Tabulky i grafy vycházejí ze závěrečných účtů městských obvodů, jedná se tedy 

o skutečné hodnoty dosažené v jednotlivých letech.  
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Do svého zrušení tvořil největší část celkových příjmů z místních poplatků poplatek 

za provozování VHP. Křivka přepočteného výběru tohoto místního poplatku na 1 obyvatele 

má ve všech srovnávaných městských obvodech obdobný charakter, kdy příjem z tohoto 

místního poplatku od r. 2008 do r. 2010 klesal, v roce 2011 rapidně vzrostl a následně  

byl od r. 2012 zrušen a nahrazen výběrem správního poplatku. Tab. 4.9 ukazuje, že nejvyšší 

příjem z tohoto MP přepočtený na 1 obyvatele byl v r. 2011 v MOb MOaP a MHaH,  

a to 440 Kč/1 obyvatel, resp. 434 Kč/1 obyvatele, dále pak v r. 2008 v obou uvedených 

MOb 348 Kč/1 obyvatel, zatímco v MOb Svinov se ve srovnávaném období 2008-2012 nikdy 

nevybralo více než 95 Kč/1 obyvatel ročně. Křivka dále naznačuje nevyrovnanost příjmů 

plynoucích z tohoto MP, což vede k velmi malé možnosti kalkulovat s tímto příjmem 

jako s pevnou částkou v ročním rozpočtu. 

 

Tab. 4.9 Výběr MP za provozovaný VHP v letech 2008-2012 – přepočet na 1 obyvatele 

(částky v tis. Kč) 

MP za provozovaný VHP 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 2008-2012 
(skutečnost) 

Moravská Ostrava a Přívoz 0,348 0,298 0,200 0,440 0,000 1,286 
Mariánské Hory a Hulváky 0,348 0,256 0,187 0,434 0,076 1,301 
Svinov 0,095 0,041 0,009 0,046 0,022 0,213 
Vítkovice 0,305 0,228 0,118 0,334 0,000 0,985 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za roky 2008-2012 

 

Graf 4.1 Výběr MP za provozovaný VHP v letech 2008-2012 – přepočet na 1 obyvatele 

(v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za roky 2008-2012 
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Druhým nejvýznamnějším MP z pohledu skutečného příjmu rozpočtu MOb 

je MP za užívání VP. Přepočtený příjem z tohoto poplatku na 1 obyvatele činí 

ve srovnávaných MOb částku 47-250 Kč ročně. Nejvyšší hodnoty vykazuje MOb MOaP   

- 183-238 Kč/1obyvatel ročně, nejnižší MOb Svinov – 46-94 Kč/1 obyvatel ročně. Křivky 

přepočteného výběru tohoto MP na 1 obyvatele (ročně) vykazují různé pohyby, v MOb 

MHaH výběr tohoto MP trvale klesá, zatímco v MOb Vítkovice od r. 2009 trvale roste.  

 

Tab. 4.10 Výběr MP za užívání VP v letech 2008-2012 – přepočet na 1 obyvatele  

(částky v tis. Kč) 

MP za užívání VP 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 2008-2012 
(skutečnost) 

Moravská Ostrava a Přívoz 0,238 0,224 0,226 0,250 0,183 1,121 
Mariánské Hory a Hulváky 0,231 0,233 0,158 0,185 0,098 0,905 
Svinov 0,047 0,094 0,046 0,066 0,070 0,323 
Vítkovice 0,136 0,103 0,104 0,121 0,195 0,659 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za roky 2008-2012 

 

Graf 4.2 Výběr MP za užívání VP v letech 2008-2012 – přepočet na 1 obyvatele  

(v tis. Kč) 

 
 

 

Nejstabilnější, avšak také nejmenší příjem obecního rozpočtu představuje MP ze psů. 

Z tab. 4.11 vyplývá, že v žádném MOb nedosahuje roční přepočtený příjem z tohoto poplatku 

na 1obyvatele ani částky 40 Kč. Největší rozdíl v příjmech z tohoto MP mezi jednotlivými 

MOb byl v r. 2008, od této doby se k sobě hodnoty přibližují. Největší skokové zvýšení 

výběru tohoto MP na 1 obyvatele zaznamenal MOb Vítkovice mezi léty 2010 a 2011. Ročně 

se na MP ze psů vybere ve všech srovnávaných MOb mezi 18 Kč a 39 Kč/ 1 obyvatel. 

Z tohoto pohledu se jedná o MP s nejmenšími rozdíly ve výběru na 1 obyvatele. 
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Tab. 4.11 Výběr MP ze psů v letech 2008-2012 – přepočet na 1 obyvatele (částky v tis. Kč) 

MP ze psů 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 2008-2012 
(skutečnost) 

Moravská Ostrava a Přívoz 0,039 0,039 0,035 0,038 0,036 0,187 
Mariánské Hory a Hulváky 0,033 0,032 0,030 0,031 0,029 0,155 
Svinov 0,033 0,033 0,030 0,030 0,031 0,157 
Vítkovice 0,019 0,019 0,018 0,031 0,031 0,118 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za roky 2008-2012 

 

Graf 4.3 Výběr MP ze psů v letech 2008-2012 – přepočet na 1 obyvatele (v tis. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování vycházející ze závěrečných účtů vybraných MOb za roky 2008-2012 
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5. Závěr 
 

Bakalářská práce „Hospodaření vybraných městských obvodů statutárního města 

Ostravy se zaměřením na místní poplatky“ poskytuje popis obecního zřízení v České 

republice, aspektů hospodaření obcí, definice místních poplatků vybíraných v České 

republice, jejich návaznost na hospodaření obcí a aplikace uvedeného do podmínek 

statutárního města Ostravy se zaměřením na městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, 

Mariánské Hory a Hulváky, Svinov a Vítkovice, jejichž hospodaření a výběr místních 

poplatků v těchto obvodech v letech 2008-2012 byly blíže popsány. 

  

 V bakalářské práci byly použity metody deskriptivní, a to zejména v kapitole druhé 

týkající se historického nástinu vzniku obcí, popisu systému veřejné správy v České 

republice, postavení a působnosti obcí, orgánů obcí, rozpočtu a rozpočtového procesu obcí 

a metoda komparativní v kapitole třetí, která se týká analýzy hospodaření vybraných 

městských obvodů statutárního města Ostravy se zaměřením na místní poplatky.  

 

 Druhá kapitola poskytuje zejména komplexní náhled na problematiku obecního zřízení 

v České republice, popisuje orgány obcí a jejich pravomoci a kompetence, vydávání obecně 

závazných vyhlášek, rozpočtový proces obcí v České republice a strukturu rozpočtu 

v návaznosti na platnou rozpočtovou skladbu vycházející ze zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Závěr druhé kapitoly je věnován místním poplatkům, zejména 

pak definování jednotlivých místních poplatků vybíraných obcemi v České republice, 

kterými jsou poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání 

veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek 

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

systému a poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace. 

 

 Třetí kapitola je věnována zejména analýze hospodaření vybraných městských obvodů 

statutárního města Ostravy, se zaměřením na místní poplatky. Vzhledem k tomu, 

že srovnávané městské obvody nemají žádné významné společné jmenovatele v podobě počtu 

obyvatel, velikosti území aj., byl pro srovnání rozpočtů a příjmů plynoucích z místních 

poplatků zvolen přepočet hodnot na jednoho obyvatele.  Z hodnot podílu celkového ročního 

rozpočtu na obyvatele vyplývá, že zatímco nejlidnatější srovnávaný městský obvod Moravská 
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Ostrava a Přívoz vykazuje nejnižší hodnoty (9,5 - 12 tis. Kč/obyvatel/rok), naopak Vítkovice, 

městský obvod s druhým nejnižším počtem obyvatel vykazuje trvale nejvyšší hodnoty  

(12,9 – 18,6 tis. Kč/obyvatel/rok). Obdobné hodnoty jako MOb Vítkovice vykazuje také MOb 

Mariánské Hory a Hulváky (12,5 – 16,4 tis. Kč/obyvatel/rok). Nejskromnějším obvodem 

z tohoto pohledu je pak MOb Svinov (9,1 – 13,3 tis. Kč/obyvatel/rok). Je otázkou, 

zda vypovídací hodnota tohoto ukazatele naznačuje kvalitu života v jednotlivých městských 

obvodech. 

 

Čtvrtá kapitola bakalářské práce poskytuje zhodnocení výběru místních poplatků 

ve vybraných městských obvodech v letech 2008-2012. Příjmy plynoucí z místních poplatků 

představují pro vybrané městské obvody přibližně 0,5-7 % celkových dosažených ročních 

příjmů. Nejvýraznější část ročního rozpočtu tvoří příjmy z místních poplatků  

v MOb Moravská Ostrava a Přívoz, a to přibližně 3-6 %, přičemž bylo zjištěno, že průměrný 

výběr na jednoho obyvatele se v tomto MOb pohybuje v rozmezí  cca 300-700 Kč ročně. 

V dalších městských obvodech jsou pak hodnoty následující: v MOb Mariánské Hory 

a Hulváky je podíl příjmů z místních poplatků na celkovém ročním rozpočtu přibližně 2-4 % 

a průměrný výběr místních poplatků na jednoho obyvatele ročně činí cca 200-600 Kč, v MOb 

Vítkovice je podíl příjmů z místních poplatků na celkovém rozpočtu přibližně 1,4-3 % 

a průměrný výběr místních poplatků na jednoho obyvatele činí cca 300-500 Kč ročně  

a u MOb Svinov je podíl příjmů z místních poplatků na celkovém rozpočtu přibližně  

0,7-1,6 % a výběr místních poplatků na jednoho obyvatele činí 85-175 Kč ročně.  

 

Bylo zjištěno, že největší podíl na příjmech plynoucích z místních poplatků měl místní 

poplatek za provozování výherního hracího přístroje, který byl od roku 2012 zrušen 

a nahrazen jednak správním poplatkem za provozování VHP nebo VLT, jehož výše je oproti 

místnímu poplatku minimální a jednak transferem ze státního rozpočtu, který představuje 

podíl na výtěžku z her a loterií.  Druhým nejvýznamnějším místním poplatkem z pohledu 

podílu na obecních rozpočtech je pak poplatek za užívání VP, zatímco příjem plynoucí 

z místního poplatku ze psů je pro městské obvody příjmem téměř zanedbatelným.  
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Příloha č. 1 Sazby poplatku ze psů 

Městský obvod 
SMO 

Sazby poplatku v Kč stanovené pro psa uvedeného v čl. 7 pod písmenem 
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 

Moravská Ostrava 
a Přívoz 

200,- 300,- 1.500,- 2.250,- 1.500,- 2.250,- 200,- 300,- 0,- 0,- 

Slezská Ostrava 120,- 180,- 1.500,- 2.250,- 1.500,- 2.250,- 200,- 300,- 0,- 0,- 
Ostrava-Jih 300,- 450,- 1.500,- 2.250,- 1.500,- 2.250,- 200,- 300,- 1.500,- 0,- 
Poruba 250,- 375,- 1.500,- 2.250,- 1.500,- 2.250,- 200,- 300,- 0,- 0,- 
Nová Bělá 120,- 500,- 200,- 600,- 500,- 1.000,- 120,- 300,- 0,- 0,- 
Vítkovice 200,- 300,- 1.000,- 1.500,- 1.000,- 1.500,- 200,- 300,- 1.000,- 1.500,- 
Stará Bělá 150,- 500,- 1.200,- 2.000,- 500,- 500,- 150,- 300,- 0,- 0,- 
Pustkovec 120,- 180,- 400,- 600,- 400,- 600,- 120,- 180,- 0,- 0,- 
Mariánské Hory  
a Hulváky 

120,- 180,- 1.300,- 1.950,- 500,- 750,- 200,- 300,- 0,- 0,- 

Petřkovice 150,- 500,- 500,- 1.500,- 500,- 1.500,- 100,- 150,- 0,- 0,- 
Lhotka 150,- 225,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 100,- 150,- 0,- 0,- 
Hošťálkovice 200,- 300,- 200,- 300,- 400,- 500,- 200,- 300,- 0,- 0,- 
Nová Ves 200,- 300,- 400,- 600,- 600,- 700,- 150,- 300,- 0,- 0,- 
Proskovice 150,- 500,- 1.200,- 2.000,- 500,- 1.000,- 200,- 300,- 0,- 0,- 
Michálkovice 150,- 450,- 400,- 1.000,- 700,- 1.400,- 100,- 300,- 0,- 0,- 
Radvanice  
a Bartovice 

150,- 200,- 1.000,- 1.500,- 1.000,- 1.500,- 150,- 200,- 0,- 0,- 

Krásné Pole 200,- 300,- 200,- 300,- 400,- 800,- 100,- 200,- 0,- 0,- 
Martinov 150,- 210,- 1.200,- 1.800,- 1.200,- 1.800,- 200,- 300,- 0,- 0,- 
Polanka nad Odrou 120,- 180,- 1.000,- 1.500,- 500,- 1.000,- 200,- 300,- 0,- 0,- 
Hrabová 180,- 600,- 1.200,- 2.100,- 600,- 1.200,- 200,- 300,- 0,- 0,- 
Svinov 200,- 1.500,- 1.500,- 2.250,- 1.500,- 2.250,- 120,- 300,- 0,- 0,- 
Třebovice 200,- 500,- 1.000,- 2.000,- 1.500,- 2.250,- 200,- 300,- 0,- 0,- 
Plesná 150,- 500,- 300,- 500,- 500,- 800,- 150,- 300,- 0,- 0,- 
 
a) za psa chovaného v rodinném domě 
b) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a) 
c) za psa chovaného v bytovém domě,  
d) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c) 
e) za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti, např. k hlídání objektů apod., bez ohledu na to, zda je jeho držitelem osoba F nebo P 
f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e) 
g) za psa, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, bez 

ohledu na to, kde je pes chován 
h) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. g) 
i) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt hlášen na úřadech městských obvodů bez ohledu na to, kde je pes chován 
j) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. i)



 

-1- 

Příloha č. 2 Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* při starobělské pouti 100,- 

 

 

 

 

 

Městský obvod Výkopové práce 
Dočasné stavby pro 
prodej a služby 

Zařízení pro prodej Zařízení pro služby 

Ostrava-Jih Z 10,- Z 10,-; PM 100,- Z 60,-; PT 300,-; PM 1.200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 100,- 
Poruba Z 10,- Z 10,-; PM 100,- Z 60,-; PT 300,-; PM 1.200,- Z 5,-; PT 20,-; PM 75,- 

Moravská Ostrava a Přívoz 
Z do 30 dnů 5,- 
Z nad 30 dnů 10,- 
H 10,- 

Z 0,- Z 50,-; PT 200,-; PM 600,- Z 10,-; PT 20,-; PM 75,- 

Slezská Ostrava Z 10,- Z 10,-; PM 100,- Z 40,-; PT 200,-; PM 800,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 

Mariánské Hory a Hulváky 
Z 10,- 
H 5,- 

Z 10,-; PM 100,- Z 40,-; PT 200,-; PM 400,- Z 10,-; PT 20,-; PM 75,- 

Vítkovice Z 10,- Z 0,- Z 50,-; PT 250,-; PM 1.000,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Radvanice a Bartovice Z 10,- Z 10,-; PM 100,- Z 10,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Svinov Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 40,-; PT 200,-; PM 800,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Polanka Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 20,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Hrabová Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 30,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Stará Bělá Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 10,-*; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Michálkovice Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 10,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Petřkovice Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 10,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Krásné Pole Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 10,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Třebovice Z 10,- Z 10,-; PM 100,- Z 10,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Nová Bělá Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 10,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Hošťálkovice Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 10,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Proskovice Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 10,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Plesná Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 10,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Martinov Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 10,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Lhotka Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 10,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Pustkovec Z 10,- Z 10,-; PM 50,- Z 10,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 60,-; PM 230,- 
Nová Ves Z 10,-; PT 60,-; PM 150,- Z 10,-; PT 50,-; PM 100,- Z 10,-; PT 50,-; PM 200,- Z 10,-; PT 50,-; PM 100,- 
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Městský obvod Stavební zařízení Reklamní zařízení Zařízení cirkusů Zařízení lunaparků apod. Umístění skládek 
Ostrava-Jih Z do 30 dnů 1,- 

Z do 100 dnů 5,- 
Z nad 100 dnů 10,- 

Z 20,-; PM 500,- 
Z 5,- Z 5,- Z 5,- 

Poruba Z 1,- Z 3,- Z 6,- 

Moravská Ostrava a Přívoz 
Z do 30 dnů 5,- 
Z nad 30 dnů 10,- 

Z 50,-; PT 200,-; 
PM 600,- 

Z 5,- Z 5,- 
Z do 30 dnů 5,- 
Z nad 30 dnů 10,- 

Slezská Ostrava Z 5,- 
Z 20,-; PT 100,-; 
PM 300,-; PR 3.000,- 

Z 1,- Z 4,- Z 5,- 

Mariánské Hory a Hulváky Z 10,-; H 5,- 
Z 20,-; PT 100,-; 
PM 300,- 

Z 1,- Z 50,-; PT 250,- Z 10,-; H 5,- 

Vítkovice 
Z do 30 dnů 5,- 
Z nad 30 dnů 10,- 

Z 20,-; PT 100,-; 
PM 300,-; PR 3.000,- 

Z 1,- Z 10,- Z 10,- 

Radvanice a Bartovice 
Z do 30 dnů 1,- 
Z do 100 dnů 5,- 
Z nad 100 dnů 10,- 

Z 5,-; PM 100,- Z 1,- Z 1,- Z 1,-; PM 20,- 

Svinov Z 5,- 
Z 20,-; PT 100,-; 
PM 300,-; PR 3.000,- 

Z 1,- Z 1,- Z 10,- 

Polanka Z 5,- Z 1,-; PR 250,- Z 2,- Z 2,- Z 1,-; PM 20,- 
Hrabová 

Z 10,- Z 20,-; PM 500,- 
Z 0,- Z 2,- Z 0,-. 

Stará Bělá Z 1,- Z 20,- Z 1,-; PM 20,- 
Michálkovice Z 5,- Z 20,-; PM 500,- Z 1,- Z 10,- Z 1,-. 

Petřkovice 
Z do 30 dnů 1,- 
Z do 100 dnů 3,- 
Z nad 100 dnů 5,- 

Z 10,-; PT 50,-; 
PM 150,-; PR 1.500,- 

Z 1,- Z 25,- Z 0,- 

Krásné Pole Z 1,- Z 1,- Z 0,- Z 5,- Z 5,- 
Třebovice Z 10,- Z 50,-; PM 500,- Z 1,- Z 1,- Z 10,- 
Nová Bělá Z 5,- Z 20,-; PM 500,- Z 0,- Z 2,- Z 1,-; PM 20,- 

Hošťálkovice Z 1,- 
Z 10,-; PT 50,-; 
PM 150,-; PR 1.500,- 

Z 0,- Z 25,- Z 0,- 

Proskovice Z 10,- Z 20,- Z 0,- Z 5,- Z 1,- 
Plesná Z 3,- Z 15,- Z 3,- Z 3,- Z 3,- 

Martinov Z 5,- 
Z 20,-; PM 500,-; 
PR 5.000,- 

Z 2,- Z 2,- Z 10,- 

Lhotka 
Z do 30 dnů 1,- 
Z do 100 dnů 3,- 
Z nad 100 dnů 5,- 

Z 10,-; PT 50,-; 
PM 150,-; PR 1.500,- 

Z 0,- Z 25,- Z 0,- 

Pustkovec Z 10,- Z 20,-; PR 6.000,- Z 1,- Z 2,- Z 2,- 

Nová Ves 
Z do 30 dnů 5,- 
Z nad 30 dnů 10,- 

Z 20,-; PT 100,-; 
PM 200,- 

Z 0,- Z 50,- Z 5,-; PM 100,- 
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Z – základní sazba, PT – paušál týdenní, PM – paušál měsíční, PR – paušál roční, H – sazba při havárii, O – osoba fyzická nepodnikající,  

P – právnická osoba, podnikatel, N – nákladní automobil, TP – trvalý pobyt 

Městský obvod Trvalé parkovací místo Pro kulturní a sportovní akce Pro reklamní akce Film a TV 
Ostrava-Jih Z O 2,-; Z P+N 7,-; PM O 50,-; PM P+N 150,- Z 1,- Z 5,- Z 10,- 
Poruba Z O 3,-; Z P 7,-;  PM O 90,-; PM P 200,- Z 1,- Z 1,- Z 10,- 
Moravská Ostrava a Přívoz Z 0,-; PM 200,- Z 0,- Z 10,- Z 0,- 
Slezská Ostrava Z 4,-; PM 100,- Z 1,- Z 1,- Z 1,- 
Mariánské Hory a Hulváky Z O 2,-; Z P+N 0,-; PM O 75,-; PM P+N 150,- Z 1,- Z 1,- Z 10,- 
Vítkovice Z O 1,-; Z P+N 2,-; PM O 25,-; PM P+N 50,- Z 10,- Z 10,- Z 10,- 
Radvanice a Bartovice Z O 1,-; Z P+N 2,-; PM O 10,-; PM P+N 50,- Z 1,- Z 1,- Z 10,- 
Svinov Z O 2,-; Z P+N 5,-; PM O 50,-; PM P+N 100,- Z 1,- Z 1,- Z 10,- 
Polanka Z O 1,-; Z P+N 3,- Z 1,- Z 1,- Z 10,- 
Hrabová Z O 5,-; Z P+N 10,-; PM O 50,-; PM P+N 100,- Z 1,- Z 1,- Z 0,- 

Stará Bělá 
Z O 1,-; Z P+N 2,-; PM O 10,-;  
PM P+N 50,- 

Z 0,- Z 0,- Z 10,- 

Michálkovice Z 2,-; PM 50,- Z 1,- Z 1,- Z 0,- 
Petřkovice Z 2,-; PM 50,- Z 1,- Z 3,- Z 1,- 
Krásné Pole Z O 1,-; Z P+N 2,-; PM O 10,-; PM P+N 20,- Z 3,- Z 3,- Z 0,- 
Třebovice Z O 2,-; Z P+N 5,-; PM O 15,-; PM P+N 20,- Z 5,- Z 10,- Z 10,- 
Nová Bělá Z O 1,-; Z P+N 2,-; PM O 10,-; PM P+N 50,- Z 1,- Z 1,- Z 1,- 
Hošťálkovice Z O 1,-; Z P+N 2,-; PM O 25,-; PM P+N 50,- Z 1,- Z 1,- Z 1,- 
Proskovice Z 3,-; PM 80,- Z 1,- Z 1,- Z 10,- 
Plesná Z O 1,-; Z P+N 2,-; PM O 15,-; PM P+N 50,- Z 3,- Z 3,- Z 10,- 

Martinov 
Z O 1,-; Z P+N 2,-; PM O 20,-;  
PM P+N 30,-; PR O 150,-; PR P+N 200,- 

Z 5,- Z 10,- Z 10,- 

Lhotka  Z 1,-; PM 5,- Z 10,- Z 10,- Z 10,- 
Pustkovec Z O 2,-; Z P 4,-; PM O 55,-; PM P 100,- Z 1,- Z 1,- Z 10,- 
Nová Ves Z 5,-; PM 60,- Z 5,- Z 10,- Z 5,- 


