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1   Úvod 

Veřejná služba je služba ve veřejném zájmu, kterou poskytuje nebo objednává a financuje (či 

spolufinancuje) složka veřejné správy (dále jen VS). V tomto smyslu se jedná o stát nebo 

územně-samosprávný celek v České republice (dále jen ČR). Při poskytování veřejných 

služeb jde o jejich faktickou produkci ve smyslu garantování, organizování, regulování, 

kontrolování a financování (Vidláková a Pomahač, 2002). Význam zabezpečování veřejných 

služeb prostřednictvím veřejného sektoru lze odůvodnit selháním trhu. Důvodem je, že není 

možné, aby kdokoliv byl vyloučen ze spotřeby veřejných služeb (Ochrana, 2007).  

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení a srovnávání poskytování a způsobu financování 

5 vybraných místních veřejných služeb (komunální odpad, místní komunikace, veřejná zeleň, 

veřejné osvětlení a pohřebnictví) na úrovni 3 malých obcí (Dětmarovice, Dolní Lutyně a 

Petrovice u Karviné). 

Při stanovení výběrového souboru obcí je vycházeno z předpokladu, že rozsah, částečně i 

kvalita a způsob výběru formy zabezpečení a způsobu financování poskytovaných veřejných 

služeb jsou ovlivněné velikostí obce a počtem obyvatel. Zvolila jsem časové období 2009 – 

2013 pro obce Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit a srovnat zabezpečení místních veřejných služeb v obcích 

Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice za období 2009 – 2013. Pro podporu cíle diplomové 

práce jsou vymezeny místní veřejné služby (komunální odpad, místní komunikace, veřejná 

zeleň, veřejné osvětlení a pohřebnictví) a charakterizovány zdroje obcí pro jejich financování, 

dále vymezeny náklady a způsoby výběru jejich zabezpečení. Nakonec je zpracován návrh na 

zlepšení zabezpečování výše uvedených místních veřejných služeb. 

Pro naplnění cíle diplomové práce byly ověřeny 2 hypotézy: 

1.)  zda platí, že větší obce (s větším počtem obyvatel) zabezpečují vybrané místní služby 

s vyššími náklady, 

2.)  zda u způsobu výběru formy zabezpečení místních veřejných služeb (interní a externí 

forma) hraje klíčovou roli ekonomické kritérium, 

Při zpracování diplomové práce byla použita metoda analýzy dokumentů a statistických dat 

obcí Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné (roční uzávěrky, výkazy zisků a ztrát 

za období 2009 -2013) jejich klasifikace a zpracování pomocí základních statistických 

výpočtů (na jednicové náklady), vše bylo řešeno také pomocí vícerozměrných statistik a 

grafických zobrazení. Data a informace byla získána na základě dotazníkového šetření a 

řízených rozhovorů s představiteli obcí Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEba
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v roce 2014. Při vymezení zabezpečení poskytování místních veřejných služeb byla použita 

metoda indukce a dedukce, dále metoda komparativní analýzy a syntéza. Při návrhu zlepšení 

zabezpečení místních veřejných služeb byla využita speciální vědecká metoda analyticko-

hierarchický proces (AHP
1
).  Diplomová práce se skládá ze 4 kapitol. 

Druhá kapitola obsahuje obecné vymezení veřejné služby. Veřejné služby a přístupy k nim 

jsou zde vymezeny podle různých autorů. Pro mé účely je důležité vymezení dle Ochrany 

(2007), který poskytování veřejných služeb vymezuje dle zákona a to na veřejné služby na 

centrální a samosprávní úrovni. Dále je obecně definováno postavení veřejných služeb, úloha 

VS jako poskytovatele veřejných služeb, legislativa a zákony (obligatorní poskytování 

veřejných služeb) a vymezena kritéria, která by měla být brána v úvahu při rozhodování se o 

způsobu jejich financování. Poslední část kapitoly je věnována charakteristice místních 

veřejných služeb, jsou vymezeni jejich poskytovatelé, platná legislativa a možné způsoby 

k zabezpečování místních veřejných služeb.  

Třetí kapitola se zabývá analýzou poskytování vybraných místních veřejných služeb v obcích 

Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné. Veřejné služby jsou zvlášť analyzovány a 

vymezeny jako čisté veřejné služby a na poplatkové služby. Podrobně jsou analyzovány 

celkové a jednotkové náklady zvlášť na všech 5 vybraných (viz.výše) místních veřejných 

služeb. V této kapitole jsem vycházela z dokumentů a statistických dat obcí Dětmarovice, 

Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné (roční uzávěrky, výkazy zisků a ztrát za období 2009 -

2013).  

V poslední čtvrté kapitole jsou na základě rozhodovacího modelu kvantitativního řešení 

(AHP) srovnávány a vyhodnocovány výsledky z provedené analýzy a je navržen způsob 

zabezpečení a financování vybraných místních veřejných služeb.  

K vyhodnocení rozhodovacího problému jsem využila program Expert Choice. Veškeré 

výstupy ,dílčí i celkový výsledek, vychází pouze z výše zmíněného softwaru. Při řešení 

výzkumného problému  byla použita odborná literatura, z které bylo čerpáno zejména od 

Ochrany (2007) , Provazníkové (2009) a Slavíka (2012). Stěžejní pro praktickou část 

diplomové práce byla  publikace „Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na 

úrovni obcí“ od Ochrany a spol. (2007). Pří srovnávání a návrhu zabezpečení místních 

veřejných služeb byla využita publikace od autorů Ramíka a Perziny (2008).  

                                                 
1
AHP= model kvantitativního řešení problému rozhodování. Je to podpůrný nástroj při rozhodování, tj. výběru   

alternativy dle zvolených kritérií. 
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2   Postavení a význam veřejných služeb v ČR 

Podpora místního rozvoje je v současné době jednou z nejvýznamnějších priorit řízení veřejné 

správy. Hledáme-li jednoznačné vysvětlení pojmu veřejná služba v legislativě České 

republiky, neuspějeme. Jde totiž o tak široký pojem, že se pod něj může schovat ledacos. Na 

samotné vymezení pojmu veřejné služby upozorňuje například Vítek (2001) či Štogr (2007), 

kteří tento pojem vysvětlují a vymezují. Tak např. pod pojmem veřejné služby může být 

„rozlišení institucionálního a funkčního přístupu k vymezení tohoto pojmu.  

V institucionálním pojetí jde o určité výkony (služby) poskytované veřejnými institucemi, při 

funkčním přístupu jde o veřejně prospěšné činnosti bez ohledu na to, kdo je poskytuje nebo 

zabezpečuje“ (Vítek ,2001,str.12) .Pojetí definice veřejných služeb podle Ochrany zohledňuje 

institucionální přístup. Definuje veřejné služby jako „ …takový druh služeb, jejichž 

uživatelem (spotřebitelem) je veřejnost jako sociální subjekt. 

Veřejné služby jsou produkovány, zabezpečovány či regulovány orgány veřejné 

správy“.(Ochrana, 2007, str.8). Podle Ochrany je i pojetí veřejné služby z ekonomického 

hlediska a to „…veřejná služba je ekonomickým statkem, jehož spotřebitelem (reálným i 

potencionálním) je veřejnost. Znamená to, že veřejná služba je veřejným statkem (statkem 

kolektivní spotřeby). V souladu s tímto závěrem (a předpokladem) může být služba čistě 

veřejným statkem (kvalitativně a kvantitativně nedělitelným ve spotřebě) či smíšeným 

veřejným statkem“ (Ochrana, 2007, str. 9).  

Jestliže se na to podívám z hlediska Vlády ČR, tak ta veřejné služby označuje pro své účely 

jako „…služby vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy k zajištění, 

aby byla služba poskytována způsobem, který lze považovat za nezbytný pro uspokojení 

společenských potřeb při respektování principu subsidiarity“(Vláda ČR, 2002). 

Je faktem, že se jasná a srozumitelná definice pojmu  veřejná služba (někdy také „služba v 

obecném zájmu“) v legislativě výslovně nevyskytuje, nezbavuje představitele obce na tomto 

poli jistých povinností. Kolik jich je, závisí na legislativě každé země, případně na tom, v jaké 

fázi transformace se nachází. Časem některé mizí a naopak přibývají i dosud neznámé, včetně 

změn pravidel pro jejich fungování.  

Veřejné služby podle  kategorizace Ministerstva vnitra ČR se dělí na: 

 věcné veřejné služby, 

 správní činnosti, 

 a finanční podpory. 
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Členění je možné přijmout, i když zvláště druhá a třetí skupina má z pohledu každodenního 

života obcí víceméně teoretický charakter. Zajištění správních činností, tedy chodu obecních 

úřadů, nečiní zásadní problémy. 

„Finanční podpory“ pak jsou spíše prostředkem k zajištění určité věcné služby než službou 

samotnou. Pro mé potřeby se budu zabývat jen kategorií spadající pod věcné veřejné služby, 

která se vztahuje k obcím. Zjednodušeně můžeme hovořit o službě ve veřejném či obecném 

zájmu, která je vytvořena, organizována a usměrňována obcí, tedy orgánem veřejné správy, k 

zabezpečení potřeb veřejnosti.  

Veřejný zájem je definován jako zájem převažující části (nějaké) populace. Jde-li o menšinu 

populace, její zájem může být veřejností (tj. většinou ostatních lidí, stojících mimo tuto 

skupinu) akceptován. Rozumíme tím požadavky společnosti, tedy občanů-voličů.  

Pro potřeby diplomové práce budou za veřejné služby považovány ty, které zabezpečují 

orgány veřejné správy a to buď přímo (prostřednictvím interních forem) nebo nepřímo 

(smluvně). Dále mě budou zajímat, zda jejich produkce je financována z veřejných zdrojů 

(státního rozpočtu, dotací) nebo (spolu)financována soukromým sektorem. 

Podle zákona se jednotlivé orgány veřejné správy (stát, kraje, obce) stávají garanty dle 

principů decentralizace, dekoncentrace či subsidiarity. Je teda důležité si ujasnit komu je 

veřejná služba určena a poté se rozhodovat o způsobu jejího poskytování. „ Z tohoto hlediska 

můžeme rozlišovat veřejné služby poskytované na centrální úrovni (např. obrana, bezpečnost) 

a veřejné služby poskytované na úrovni samospráv (např. veřejná doprava, odvoz 

komunálního odpadu)“ (Ochrana, 2007, str.9). 

2.1   Veřejné služby v ČR  

Veřejnou službou rozumíme takovou službu, jejiž cílem je sloužit nejen individuálním 

zákazníkům, ale i společnosti jako celku. Je financována či spolufinancována z veřejných 

prostředků k tomu určených. Tyto prostředky jsou získávány od občanů nepřímo pomocí daní 

(Slavík, 2014, str. 50).  

Veřejná služba je pojmem, který má ekonomický, sociální a právní obsah. K ekonomickým 

předpokladům obcí patří vlastnictví majetku, právo s ním hospodařit, disponovat, a dále 

možnost sestavování vlastního rozpočtu, získávání finančních prostředků z vlastní činnosti. 

Zpravidla prostřednictvím rozpočtu (způsobu financování) se rozhoduje o produkci či 

spotřebě veřejných statků ( Provazníková, 2009, str. 19-17). 

Veřejné statky zajišťované veřejnou správou mohou mít charakter: 
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 čistých veřejných statků (např. údržba a úpravy chodníků a veřejných prostranství, 

letní a zimní údržba místních komunikací, opravy a údržba veřejného osvětlení a péče 

o veřejnou zeleň); 

 smíšených veřejných statků (např.městská hromadná doprava); 

 poplatkových služeb (např.sběr, třídění a využívání komunálního odpadu, správa 

hřbitova) ( Peková,Pilný a Jetmar, 2012, str.98). 

Ve své práci jsem se zaměřila na veřejné služby, ze kterých plyne užitek všem bez rozdílu, 

takže zpoplatnění je nemožné.  Tyto služby mají charakter čistého veřejného statku: 

 údržba a oprava veřejného osvětlení,  

 péče o veřejnou zeleň a o životní prostředí, 

 oprava a údržba místních komunikací . 

Také jsem se zaměřila na služby, které jsou poskytovány jednotlivcům, avšak s širším 

přínosem pro společnost. Jedná se o služby a statky, kdy je nutné zajistit daný standart a 

maximální spolehlivost. Obec má odpovědnost za jejich poskytování, ale i financování. Jedná 

se o tzv. poplatkové služby a to:  

 sběr,odvoz a nakládání s komunálním odpadem,  

 správa hřbitova.  

Důležitým klasifikačním kritériem je skutečnost, kde a kým je veřejná služba poskytovaná.  

Službu jako takovou můžeme definovat jako jakoukoliv činnost nebo užitek, který může jedna 

strana poskytnout druhé, která je nemateriální povahy a jejich výsledkem není nabytí 

vlastnictví. Obecným cílem tohoto poskytování je, aby uspokojovaly společenské potřeby při 

respektování principu subsidiarity
2
 (Halásek,2004, str.9).  

Služby se vyznačují několika specifickými znaky a to:  

• nemateriální povahou (před její koupí se ji nelze dotknout, ochutnat ji), 

• neoddělitelností (služby se prodají a potom poskytnou), 

• variabilností (jejich kvalita závisí na tom, kdo, kdy, kde a jak službu poskytuje),  

• neskladovatelností (nelze ji skladovat na pozdější použití).  

Samotné veřejné služby prakticky zahrnují celý systém netržních nemateriálních aktivit 

veřejného sektoru. Pokud je služba definována jako „veřejná“, naskýtá se otázka, jak ji 

poskytovat co nejlépe. 

                                                 
2
Subsidiarita= je princip, podle kterého jsou všechna opatření a pravomoci vykonávané na nejnižším stupni       

správy, která umožňuje jejich realizaci. 
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2.1.1  Úloha veřejné správy ve vztahu k veřejným službám 

Poskytovatelem veřejných služeb je veřejná správa. Veřejná správa je nástrojem státu v 

procesu realizace veřejných statků. V členění ve vztahu k principům rozhodování o potřebách 

občanů a jejich zabezpečení na státní správu a samosprávu – užší pojetí veřejné správy 

(schéma č. 2.1). Jednotlivé modely členění a hlavně jejich typické znaky se u různých autorů 

liší. Tak např. podle Exnera je charakteristickým rysem územních samospráv osobní, územní 

a ekonomický základ a také působnost (Exner, 2004, str.38). Další z autorů považuje za 

základní charakteristiky pouze osobní, územní a ekonomický základ a o působnosti pojednává 

samostatně (Průcha, 2008, str.188-191).  

Veřejná správa je: 

 souhrn činností a úkolů zabezpečovaných na jednotlivých vládních úrovních ve 

veřejném zájmu. Jde o souhrn úkolů pro zajišťování veřejných služeb tzn. čistých i 

smíšených statků tzv. funkční pojetí 

 je to souhrn institucí, které tyto činnosti vykonávají přímo, či zprostředkovaně tzv. 

organizační pojetí  ( Halásková, 2007, str.6-7) 

Na toto organizační (institucionální) pojetí, které zobrazuje správní úřad jako organizaci, která 

vystupuje na veřejnosti prostřednictvím svých orgánů, které samostatně rozhodují v rámci 

zákona poukazují další autoři (Pomahač, Vidláková, 2002, str.73-76). 

Podle teorie decentralizace by měla být každá veřejná služba poskytovaná na takové úrovni 

veřejné správy, kde by byla zabezpečená optimální úroveň nákladů vzhledem k dosahovaným 

přínosům služby.  Veřejná správa jako činnost se dělí na: 

 vrchnostenská 

 nevrchnostenská 

Každá organizovaná činnost nutně vyžaduje, aby byla přiřazena nějakému subjektu, který se 

stane jejím nositelem a současně subjektem odpovědným za její výkon. V tomto směru pak 

hovoříme o tzv. subjektech veřejné správy
3
.  

Podle subjektu se veřejná správa dělí : 

 veřejnou správu vykonávanou státem (ať již přímo či nepřímo), 

 veřejnou správu vykonávanou jinými subjekty na základě delegace (o nichž tak hovoří  

Ústava či zákon) 

o Veřejnoprávní korporace, 

                                                 
3
Subjekt VS= nositel veřejných práv, povinností a odpovědností z toho vyplývající - stát a další subjekty, o nichž 

stanoví Ústava či zákon. Stát deleguje správu činností na jiné subjekty, a to pouze formou zákona 
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o Veřejné ústavy, 

o Veřejné podniky, 

o Státní fondy, 

o Veřejné výzkumné instituce. 

Schéma č. 2.1  Organizace veřejné správy 

 
 
 

VEŘEJNÁ 
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Samospráva 
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Zájmová 

 Samospráva 
 

 
 

 

 

Profesní 
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povinnéčlenství 
 

Kraje  Obce 

 

Profesní 

samospráva 

nepovinné 

členství 

Zdroj: Vlastní zpracování dle PROVAZNÍKOVÁ (2009) 

Vedle subjektu VS, tedy jejího nositele je však nezbytné současně vědět, kdo veřejnou správu 

jménem subjektu vykonává. Vykonavatelem veřejné správy je ten, kdo jménem subjektu jako 

nositele veřejných služeb jedná (příloha č.1). 

2.1.2  Legislativní zajištění veřejných služeb v ČR 

Základem činnosti i organizace veřejné správy je v našem právním řádu vždy zákon.  

Zákonodárce je v tomto ohledu povinen dbát, aby zákony zůstaly vždy určitým filtrem, který 

zachycuje podstatné instituty, zejména, aby byl ze zákona vždy patrný obsah, účel a rozsah 

působení veřejné správy. Zákonodárce musí stanovit působnost a pravomoc a subjekt, který 

bude jejich nositelem, v základních rysech proces rozhodování, dále obsah a rozsah zásahů do 

práv osob nebo stanovení jejich povinností a účel jimi sledovaný. 
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 Z pohledu organizace VS má pak význam zejména zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (tzv. kompetenční zákon) – stanoví 

organizaci a působnost ústřední úrovně veřejné správy.  

Dále pak je již úprava roztroušena v řadě zákonů. Z pohledu samosprávy má zásadní význam 

zákon č. 128/2000 Sb., zákon o krajích a zákon o hl. městě Praze. Základem je především 

Ústava – a to zejména její hlava třetí, upravující moc výkonnou, jakož i hlava sedmá, 

upravující územní samosprávu. Nelze však opomíjet ani její další části. V rámci hlavy prvé 

(Základní ustanovení) lze zmínit zejména čl. 1 a 2 – zakotvující ČR jako demokratický právní 

stát, včetně zásady legality, čl. 8 zaručující územní samosprávu. Zásadní je pak hlava třetí 

(Moc výkonná), důležitá jsou především ustanovení týkající se ustavení vlády a její činnosti. 

Hlava sedmá – Územní samospráva: Česká republika se člení na obce, které jsou základními 

územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky 

(čl. 99), kdy územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají 

právo na samosprávu (čl. 100) 

Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní 

majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu, jsou spravovány samostatně zastupitelstvem. 

Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.  Stát může 

zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a 

jen způsobem stanoveným zákonem. Podle Provazníkové (2009, s.16) může územní 

samospráva existovat v tom případě, kdy má vytvořené legislativní a ekonomické 

předpoklady. Legislativa určuje postavení samosprávy, vymezuje jejich působnost, 

pravomoci, odpovědnost a autonomii. 

Základní ustanovení zákona je úprava běžného chodu obce, a to řeší zákon č.128/2000 Sb., o 

obcích. Dále se jedná o zákon, který upravuje hospodaření obcí a ekonomické aktivity, jde o 

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

č,420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a zákon č. 

40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.  Finanční hospodaření ÚSC se řídí jejich ročním 

rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Obec vede účetnictví podle zákona č.563/1991 Sb., o 

účetnictví.  Dále je zmínit i zákon upravující záležitosti pracovně-právní. Kromě samotného 

zákoníku práce se obce řídí č.312/2002, o úřednících územně samosprávních celků.   

Obec dále může specifikovat rozsah činností pomocí obecně závazných vyhlášek či nařízení. 

Podle § 10 zákona o obcích mohou obce ukládat povinnosti v samostatné působnosti obecně 

závaznou vyhláškou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro pořádání, 
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průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků. Dále mohou 

stanovit závazné podmínky v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, k zajištění 

udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství ochraně životního prostředí, zeleně v 

zástavbě a ostatní zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, stanoví-li 

tak zvláštní zákon. Strukturu databáze samosprávních kompetencí obcí ukazuje tabulka ( 

příloha č.3). 

Kompetence obcí byly zpracovány v členění dle jednotlivých rozvojových oblastí. Oblasti 

byly zvoleny tak, aby byl soubor rozvojových kompetencí rozdělen do logických celků podle 

věcného zaměření spolu s ohledem na charakter rozvojových činností v jednotlivých 

oblastech.  

2.1.3   Kvalita a kontrola veřejných služeb  

Při realizaci úspor při produkci veřejných služeb je důležité zjištění, zda to nevyvolá negativní 

dopad na kvalitu poskytované služby. Kvalita poskytování ve veřejných službách je chápána 

jako „standart veřejné služby“. Poskytované služby tedy musí splňovat určité standardy – jak 

kvalitativní, tak kvantitativní. Musí být samozřejmě garantovány odpovědným orgánem (na 

municipální úrovni) . Standard veřejné služby odpovídá souboru oprávněných požadavků na 

danou službu (zjištění kolik služeb je potřebné zajistit a v jaké kvalitě). Je kodifikovaný 

právním předpisem a to z hlediska úrovně standardu, ale i z hlediska oprávněnosti požadavků 

občanů na danou službu. Tyto standardy jsou formulovány tak, aby bylo možné opakovaně 

vytvářet služby o stejných vlastnostech, které v co největší míře uspokojí občana, na něhož je 

obec zaměřena. 

Dokladem o těchto standardech bývá přidělený certifikát, který bývá významným sdělením 

pro zákazníka – občana a také pro dodavatele.  

U některých veřejných služeb je proces standardizace náročnější, zejména kvůli obtížnější 

měřitelnosti výstupů. I přesto je standardizace v těchto veřejných službách velmi důležitou 

cestou, jak účinně zapojit koncového uživatele, jak efektivně nastavit vnitřní procesy vedoucí 

k co nejhospodárnějšímu vynakládání finančních zdrojů, či poskytování dostatku informací 

pro řízení a hodnocení veřejných služeb. I přesto je velkým problémem v ČR skutečnost, že 

jednoznačné standardy v řadě služeb nejsou stanoveny a to výrazně komplikuje snahu o 

dosažení úspor (Halásek, 2004,s.109-112).  Mapa kvality
4
 umožňuje zjistit, ve kterých 

oblastech plnění a kvality služeb již existují a používají se indikátory a jiné ukazatele kvality, 

                                                 
4
Mapu kvality lze uplatnit na celou řadu vztahů, které fungují mezi obcí a smluvními organizacemi. 
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ve kterých oblastech se překrývají a které oblasti nepokrývají vůbec. Lze ji použít 

k definování současné pozice obce při monitorování kvality (poskytování služeb), pomáhá 

odhalit slabiny a nedostatky.  

Veřejná správa jako jeden z poskytovatelů veřejných služeb řídí činnost související s 

poskytováním veřejných služeb. Řídící činnost veřejné správy v této oblasti samozřejmě není 

zcela bez chyb a z tohoto důvodu je nutná kontrola. Je to z důvodu předcházení a nápravy 

chyb, které mohou v tomto složitém procesu řízení nastat. V obecném pojetí je kontrola 

veřejné správy zajištění provádění veškerých potřebných činností , které odpovídají v čase, 

rozsahu a směru (Kadečka, Průcha, 2008, s.50). V tomto ohledu hovoříme o tzv. veřejné 

kontrole. Podle Kadečky a Průchy (2008) je základní členění veřejné kontroly: 

 správní kontrola – kontrola prováděná orgány veřejné správy 

• subordinační kontrola
5
 

• administrativní dozor
6
 

 vnější kontrola –provádějí ji jiné subjekty než orgány veřejné správy 

Podle tohoto základního členění jsou odvozeny i jednotlivé formy, kterými může být veřejná 

správa kontrolována a to:  

 kontrola vykonávaná volenými orgány 

 kontrola vykonávaná soudy 

 kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním orgánem 

 kontrola vykonávaná správními orgány 

 kontrola vykonávaná na základě podání občanů 

 kontrola vykonávaná ve spojení s institutem tzv. ochránce veřejných práv 

Je důležité uvést a zdůraznit, že jednotlivé formy kontroly, jak bylo vymezeno výše, jsou 

kontroly obsahově nebo formálními postupy navazující, nestojí tudíž izolovaně a představují 

určitý vnitřně propojený systém. Umožňují taktéž i uplatnění vlivu občanů. 

 

 

 

 

                                                 
5
Kontrola zaměřená na činnost ve vztazích hierarchické nadřízenosti a podřízenosti, včetně kontroly prováděné  

uvnitř jednotlivých orgánů veřejné správy. 
6
Zaměřený na plnění povinností subjektů správního práva, která nejsou hierarchicky podřízené. 
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2.2   Místní veřejné služby v ČR 

V ČR veřejnou službu zabezpečuje buď obec sama, nebo může její poskytování přenést na 

jiný subjekt. Samotná územní samospráva je veřejná správa uskutečňovaná jinými subjekty, 

než je stát (základními a vyššími ÚSC). Tu vykonávají: 

• obce, 

• kraje, 

• hlavní město Praha. 

Územní samospráva se přibližuje soukromé správě, která v rámci své samostatné působnosti 

je zaměřena na vlastní záležitosti. ÚSC mají lepší předpoklady a větší zájem řešit lokální 

záležitosti než stát a většinou používají prostředky, které mají povahu státní moci. Její 

základní principy stanoví Ústava ČR.  Musíme mít na zřeteli, že obec bude mít odpovědnost 

za poskytování určité veřejné služby vždy, když tak stanoví přímo zákon, a dále v případech, 

kdy veřejnou službu vytváří, organizuje, usměrňuje, kontroluje a odpovídá za její finanční 

zajištění. Zákon o obcích č.128/2000 Sb. říká: „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území 

a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“ Nic není 

nařízeno, protože zákonodárci bylo jasné, že ne každá obec by měla na vše dostatek peněz.  

Pokud práva a povinnosti nejsou stanoveny zákonem, je nutné je přesně určit ve smlouvách 

mezi zúčastněnými stranami. A to jak pro poskytovatele, tak pro uživatele, případně pro 

garanta chodu veřejné služby. Postavení územní samosprávy se zvýšilo a je především 

chápáno jako služba občanům a veřejnosti. Je to realizace práva občanů na vlastní 

samosprávu, práva na spravování území obce vycházejících z příslušných zákonů a při 

vytvoření potřebného ekonomického zázemí.(Peková, 2008, s.108). Obcím přinesl nové 

kompetence, rozšířil se rozsah služeb, které jsou blíže občanům – obyvatelům obcí. Proto 

obec dokáže lépe identifikovat všechny problémy ve svém území. Samospráva je založena na 

principu demokratického výkonu moci, je zde přímá spojitost s občany s jejich účasti 

rozhodování. Samospráva je motivována růstem vybavenosti infrastrukturou. To má přímou 

spojitost se vstupem investorů do obce (Provazníková, 2009,s.16).Podle Pekové (2008, s.113) 

územní samospráva plní tyto základní funkce: 

 v samostatné působnosti - zabezpečuje veřejné služby dle potřeb svých občanů, tzv. 

místní veřejné statky. Jejich poskytování vychází z požadavků občanů obce, z kterých 

mají užitek, 

 v přenesené působnosti – výkon státní správy, zabezpečují pro své občany ty veřejné 

statky, které mají povahu národních statků. 
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2.3  Poskytovatelé místních veřejných služeb  

Při rozlišování způsobu financování veřejných služeb je třeba nejprve vymezit poskytovatele 

těchto místních veřejných služeb. Jedná se o organizace krajů, obcí, organizační složky krajů 

nebo obcí, obchodních společností, které alespoň z části vlastní kraje či obce. Poskytovateli 

těchto služeb mohou být také soukromé právnické osoby či fyzické osoby, obecně prospěšné 

společnosti, občanská sdružení, apod.. Svou působnost mohou nabývat jednotliví 

poskytovatelé dle daného zákona. Na základě příslušnosti poskytovatelů k jednotlivým 

sektorům rozeznáváme: 

 veřejné – poskytovatelem jsou interní zaměstnanci nebo organizace zřízené garantem 

veřejné služby ( tj. obec, kraj…), 

 soukromé poskytovatelem je soukromá organizace, 

 veřejně-soukromé –společnosti, které jsou založeny veřejnou nebo soukromou 

organizací.  

Jestliže máme jasně vymezeného poskytovatele a garanta veřejné služby můžeme nyní 

zohlednit i kritérium a to, z jakých zdrojů je produkce veřejné služby financována. 

2.3.1   Způsoby financování místních veřejných služeb 

Samotné rozpočty územně samosprávních celků jsou označovány jako decentralizované 

peněžní fondy, ve kterých se soustřeďují jak příjmy, které obec získá na základě jejich 

přerozdělení v rozpočtové soustavě, tak příjmy z vlastní činnosti. Rozlišujeme financování: 

 veřejné financování - jedná se o financování pouze z veřejných zdrojů, z prostředků 

garanta. Poskytovatelem této služby nemusí být pouze veřejná organizace, ale také 

soukromá. Ta do této činnosti nevkládá do poskytování této služby své finance, ale 

inkasuje platby od veřejného zadavatele, 

 soukromé financování-takové financování, kdy veškeré náklady s poskytováním této 

služby nese dodavatel (soukromý subjekt). Ten využívá zpravidla úvěry, příjmy z 

uživatelských poplatků
7
, 

 veřejně-soukromé financování- kombinace financování veřejného subjektu-garanta 

služby, tak i soukromého subjektu. (Peková, 2011). 

 

                                                 
7
V praxi se ryze soukromé financování, kdy veškeré náklady nese soukromý subjekt, vyskytují zřídka. Dochází 

ke spoluúčasti veřejného - soukromého financování. 
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 Způsoby financování:  

 sponzoring - sponzorování některých služeb poskytovaných veřejným sektorem (může 

se jednat o sponzorování vzdělávání, kdy zřizovatelem školy je samotná obec),  

 dotace - jedná se o částečné financování produkce veřejných služeb veřejným 

sektorem,  

 poukázky. 

Obce a kraje zajišťují širokou škálu služeb a disponují k tomu značným objemem finančních 

prostředků. Financování obecní samosprávy je uskutečňováno pomocí ročních rozpočtů. 

Příjmy rozpočtů územních samospráv lze podle rozpočtové skladby rozdělit: 

• daňové příjmy, 

• nedaňové příjmy, 

• kapitálové příjmy,  

• přijaté transfery. (Máče, 2012). 

Největším zdrojem financování obcí jsou daňové příjmy, které tvoří více než 50 % 

z celkových příjmů obcí.  

Daňové příjmy lze rozdělit na dvě části:  

 příjmy ze sdílených daní, které jsou obcím rozdělovány na základě zákona o 

rozpočtovém určení daní (RUD), 

 ostatní daňové příjmy, do kterých patří především příjmy z místních poplatků, 

správních poplatků a celý výnos z daně z nemovitosti. 

Nedaňové příjmy se tvoří aktivitou samotných územních samospráv. Do této kategorie 

spadají především příjmy z vlastního hospodaření (např. nájmy, příjmy z poskytování 

komunálních služeb, výnosy z úroků, ale také příjmy z podnikatelské činnosti). 

Kapitálové příjmy územních samospráv vznikají například prodejem dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku nebo finančního majetku. 

Přijaté transfery -dotace- jsou po daňových příjmech druhým nejvýznamnějším příjmem 

obcí  (Máče, 2012). Současný systém veřejných dotací je velice obsáhlý, komplikovaný 

a nepřehledný, neboť ho tvoří stovky nejrůznějších dotačních titulů (MV ČR,10/2011). 

V oblasti poplatkové obce především mohou, v rámci zákonem daných limitů, stanovit místní 

poplatky (příloha č.2), které budou vybírat, a v zákonných mezích též jejich výši a dále pak 

též vstupovat do procesů správy dalších poplatků. Místní poplatky mohou působit na 

rozhodování občanů a podnikatelů, zejména při úvahách o lokalizaci podnikatelských aktivit.  
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Místní poplatky jsou analogií „místních daní“ tj. obec může zpoplatnit činnost působící 

nároky na veřejné služby, působit na určité činnosti regulativně či kompenzovat pozitivní 

efekty obecní činnosti. Nejvýznamnější roli v podmínkách ČR hrají zvětšující se rozdíly u 

koeficientu daně z nemovitosti. (zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti).  

V podmínkách ČR se daňová konkurence příliš neuplatňuje, obce však zvažují dopady svých 

investičních či jiných rozhodnutí na atraktivitu obce pro stávající či potenciální obyvatele. 

Poplatková oblast je typickým příkladem prolínání samostatné a přenesené působnosti. Obce 

(resp. jejich orgány) především mohou (v rámci zákonem daných limitů): 

 stanovit (obecně závaznou vyhláškou obce) pro své území místní poplatky, které 

budou vybírat, jakož i jejich výši a podmínky jejich vybírání či naopak osvobození 

(zákon č.595/90 Sb.,o místních poplatcích  § 14), 

 spravovat (v přenesené působnosti) místní poplatky (zákon č.595/90 Sb.,o 

místních poplatcích  § 1 ), 

 vstupovat do procesů ukládání a správy dalších daní a poplatků. (zákon o 

správních poplatcích č.368/1992 Sb.) 
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2.4   Dosahování racionálních úspor v poskytování místních  

        veřejných služeb v ČR 

Klíčovou roli při dosahování racionálních úspor v poskytování veřejných služeb hraje 

dodržování principů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. Jejich dodržování je základním 

předpokladem pro racionální ekonomický proces úspor při produkci veřejných služeb. Při 

alokaci zdrojů rozpočtové soustavy by obec měla vést k dosažení vyšší efektivnosti. 

(Vaštíková, 2008). Efektivností rozumíme použití veřejných prostředků, jimž se má 

dosáhnout nejvýše možného přínosu plněných veřejných služeb v porovnání s objemem 

prostředků, které byly vynaloženy na jejich plnění. Jde o kritérium hodnotící vztah mezi 

vstupem a výstupem .  

Toto lze vysvětlit jako, že z daného fixního rozpočtu dosáhneme nejvíce jednotek výstupu při 

požadované kvalitě. Další možností je sledování tzv. nákladové efektivnosti. (Pavel, 2008, 

str.39). Jedná se o náklady na naturální jednotku (např. náklady na 1 m2 opravy komunikace, 

nebo vyčištěné plochy). Je třeba připomenout, že ekonomické rozhodnutí je efektivní tehdy, 

nemůže-li nastat změna, při níž by jeden občan získal, aniž by ostatní občané ztratili, utrpěli 

újmu. Jedná se takové řešení o standartu produkovaných veřejných služeb, kdy roste užitek 

alespoň jednomu jedinci, a přitom ostatním zůstává užitek nezměněn. Toto pojetí efektivnosti 

vychází z předpokladů hospodárnosti při alokaci finančních prostředků, jedná se o tzv. 

hospodárnost na vstupu - dosahování úspor v nákladech, individuálního užitku, tzn. kdy každý 

jedinec má jiný pocit užitku, uspokojení (Peková, Pilný a Jetmar,2012, s.88-89). 

Hospodárností se rozumí hodnocení ekonomické racionality použitých zdrojů na vstupu. 

Stanovené cíle je třeba splnit s co nejnižšími vynaloženými náklady. Podmínkou 

minimalizace použitých zdrojů je, že cíle jsou splněny za předpokladu dodržení odpovídající 

kvality. Pokud chceme použít princip hospodárnosti, musíme si položit otázku, zda-li 

použitím šetrnějších postupů nedojde ke snížení původně očekávané kvality užitné hodnoty 

veřejné služby (Pavel, 2008, str. 11-12). 

Účelnost znamená „dělat správné věci“. Toto kritérium prověřuje ekonomickou racionalitu 

použitých zdrojů. Účelnost se vztahuje k určitému cílovému stavu. Blíží se tak k principům 

řízení podle cílů (Ochrana, Půček, 2012, s. 19-26). 
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3 Analýza místních veřejných služeb ve vybraných obcích a  

   jejich financování 

Zabezpečováním veřejných služeb na místní úrovni se zejména řeší negativní důsledky 

externalit. O konkrétním způsobu zajištění zpravidla rozhoduje volený orgán, a to nepřímou 

volbou. Vlastní zabezpečení potom řeší výkonný orgán obce. Při samotném rozhodování o 

konkrétním způsobu zajišťování veřejných statků se musí zvážit ať už stránka hospodárnosti 

ve vynakládání finančních prostředků, ale také užitek občanů – spotřebitelů. Toto je třeba brát 

na zřetel ať už z dlouhodobého či krátkodobého hlediska. 

Co se týká zabezpečování veřejných statků ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, 

vyžaduje to investice. Je třeba vypracovat dlouhodobou strategii zabezpečení veřejných 

statků, vycházet z dlouhodobého rozboru hospodaření obce a preferencí občanů. Je-li 

zabezpečení veřejných statků podmíněno investicemi, z pohledu efektivnosti se musí posoudit 

cíl, požadovaný rozsah a kvalita, na základě odhadu budoucí poptávky po veřejné službě 

(Ochrana, 2007, s.55). 

Objektem mého zkoumání byly vybrané veřejné služby. Jelikož problém veřejných služeb je 

tak široký, nejprve jsem si nadefinovala ty veřejné služby, které jsou poskytovány ve všech 

obcích mého vybraného vzorku. Tyto služby se staly předmětem mého výzkumu.  

3.1  Charakteristika vybraných místních veřejných služeb 

V praktické části diplomové práce je analyzováno 5 místních veřejných služeb (viz. níže), 

způsoby jejich poskytování a financování a platná legislativa, z které vycházejí obce 

Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné za období 2009 – 2013. Statistická data o 

místních veřejných službách, na něž analyzované obce vynakládají největší objem svých 

rozpočtových prostředků  byla získána z ročních uzávěrek a výkazů zisku a ztrát vybraných 3 

obcí za období 2009 - 2013 . 

Jedná se o tyto veřejné místní služby, které mají charakter čistých veřejných statků : 

 veřejná zeleň ( péče o podobu obce), 

 udržování místních komunikací, 

 veřejné osvětlení, 

a místní veřejné služby mající charakter poplatkových služeb:  

 komunální odpad, 

 pohřebnictví. 
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a) Veřejná zeleň 

Hlavním kritériem, které určují stupeň úrovně životního prostředí je množství a kvalita 

zeleně. Zeleň urbanizovaného prostředí, reprezentované parky, parčíky, chráněnou zelení až 

po sídlištní zeleň, poskytuje místo pro oddych a rekreaci obyvatelů obce. Každý vlastník, 

uživatel, nájemce či správce pozemku (tzn. i obec) je ze zákona povinen udržovat pozemek, 

zabezpečovat jeho soustavnou údržbu, ošetřování a obnovu zeleně tak, aby splňovala 

kvalitativní, funkční a estetické požadavky na ni kladené. 

b) Udržování místních komunikací 

Pravidelná údržba ulic a veřejných prostranství je důležitá jako určitá prevence před vznikem 

různých ekologických havárií, které můžou vzniknout právě nedostatečnou údržbou a 

čistěním ulic. Tomuto je potřebné předejít pravidelnou údržbou místních komunikací, 

chodníků a veřejných prostranství. V současné době už mají obce značné kompetence ukládat 

prostřednictvím obecních vyhlášek povinnosti, pokud jde o veřejný pořádek.  

c) Veřejné osvětlení 

Zabezpečení fungujícího veřejného osvětlení obcí patří k základním povinnostem 

samosprávy. Veřejné osvětlení přímo souvisí s bezpečností občanů na ulici, s ochranou 

majetku a dopravní bezpečností v nočních hodinách. S touto službou obyvatelům jsou spojené 

nemalé náklady na spotřebu energie, obsluhu a náklady na opravu. Šetrné zacházení 

s energiemi je v současnosti jedním s požadavků a potřeb společnosti.  

d) Sběr, nakládání a zhodnocování odpadů 

Odpady vznikají prakticky z každé lidské činnosti, ve výrobní i spotřebitelské sféře. Jejich 

vznik a hromadění představuje výrazný zásah do životního prostředí. Odpady obsahují látky, 

které často ohrožují všechny složky životního prostředí, tj. kvalitu vod, ovzduší a půdy a 

představují závažné potencionální riziko pro zdraví obyvatel. Proto při řešení ekologických 

problémů musí zaujímat prioritní postavení. Ze zákona vyplývá obcím povinnost vzniklý 

odpad odstraňovat, a to buď zhodnocováním  nebo zneškodňováním. 

e) Pohřebnictví 

„Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v 

samostatné působnosti. Nemůže-li obec zajistit provozování veřejného pohřebiště v územním 

obvodu své působnosti, je povinna zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v 

okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště“ (zákon 256/2001 Sb. o pohřebnictví a 

o změně některých zákonů, hlava III, § 16 , ods. 1). 
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3.1.1  Přístupy k analýze místních veřejných služeb za časové období 

           2009 – 2013 

Při samotné analýze bylo pohlíženo na zabezpečování a poskytování vybraných 5 místních 

veřejných služeb obcemi Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné ze 3 pohledů. 

1.) Prvním pohledem mé ekonomické analýzy zabezpečování vybraných veřejných služeb 

bylo zkoumání, jaká kritéria jsou při výběru formu zajišťování veřejných služeb pro danou 

obec určující. Možnost volby byla následující: 

 ekonomické kritérium (nejnižší cena, nejnižší jednotkové náklady) 

 ekonomické kritérium spolu s jinými kritérii 

Dále jsem pro svou analýzu sbírala informace a data, pomocí kterých jsem mohla ekonomicky 

zhodnotit jednotlivé obce jak poskytovatele veřejných služeb. 

Za tyto možné zdroje informací jsem identifikovala následující možnosti: 

 údaje z účetní dokumentace o nákladech na poskytnuté služby 

 údaje vypovídající o ekonomické efektivnosti (např. náklady na 1m2 travnaté plochy, 

na jednotku délky komunikace, na 1 světlo veřejného osvětlení…apod.) 

Při získávání dat v oblasti veřejných výdajů na vybrané místní služby u dotazovaných obcí 

jsem vycházela z ukazatelů, které jsem si určila pro jednotlivé služby tak, abych mohla 

vyhodnotit jejich poskytování z hlediska efektivnosti a účelnosti. Přehled sledovaných 

ukazatelů dokumentuje  tabulka č. 3.1 

Tabulka 3.1 Sledování ukazatelů vybraných veřejných služeb 

Druh poskytované služby  u dané služby  

jsou sledovány tyto ukazatele 

Nakládání s odpady a.)roční náklady na popelnici 

b.)roční náklady na 1 občana 

Pohřebnictví náklady na 1 hrob 

Veřejná zeleň 

(péče o podobu obce) 

náklady na metr čtvereční plochy 

Místní komunikace náklady na běžný metr udržované komunikace 

Veřejné osvětlení náklady/lampa 

Zdroj: vlastní zpracování, dle OCHRANA (2007) 

Přehled o výši výdajů na tyto vybrané místní veřejné služby od roku 2009 – 2013 v obcích 

Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné dokumentuje analýza (kapitola 3.2), 

tabulky a grafy s tímto související.    
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2.) Druhým pohledem mé ekonomické analýzy bylo zkoumání, jaké organizační formy 

uvedených služeb jsou používány pro zajišťování vybraných veřejných služeb a do úvahy 

připadaly následující varianty: 

 vlastní zaměstnanci, 

 příspěvková organizace obce, 

 externí dodavatelé, 

 kombinace uvedených způsobů. 

Tento pohled byl soustředěn na zjišťování toho, kdy je daná veřejná služba realizována ve 

formě externího dodavatele, nebo pokud se na zabezpečování služby podílelo více externích 

dodavatelů a z jakého důvodu. Důležité bylo také zjištění, kdy se daná municipalita 

rozhodovala pro interní zabezpečení a z jakého důvodu. Při rozhodování o výběru vhodné 

formy jsou základními kritérii výběru rozpočtová omezení obce, kvalita poskytované služby a 

náklady na poskytovanou službu. Obec může zvažovat tyto základní formy zajišťování 

veřejných služeb: 

 veřejnou službu poskytuje sama obec, resp. její produkci přenese na jiný jimi zřízený 

nebo založený subjekt, 

 formou veřejné zakázky, 

 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

Volba organizační formy je hlavně podmíněna tím, jaký druh veřejné služby je zabezpečován.  

Předmětem mého zkoumání byli i formy zabezpečení veřejných služeb obcemi a to: 

Interní formy 

 zabezpečení prostřednictvím pracovníků obce, 

 zabezpečení prostřednictvím příspěvkové organizace, 

 zabezpečení prostřednictvím obchodních společností s majetkovou účastí obce. 

Externí formy 

 smluvní zabezpečování veřejných služeb (např. outsourcing ) 

Je zřejmé, že výběr organizační formy pro zabezpečení konkrétních veřejných služeb závisí 

na službě, která má být poskytována, je třeba zohlednit nákladovou stránku služby, její kvalitu 

(která je daná standardem služby) a samozřejmě rozpočtové omezení (to je dané rozpočtem 

obce na daný rok), (Peková,Pilný,Jetmar, 2012, s.37-38). 

3.) Třetím pohledem mé ekonomické analýzy bylo zaměření se na zjištění, které příčiny jsou 

motivem k přezkoumání zvolené formy poskytované veřejné služby, zda jde o změny na 
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straně nabídky či poptávky po dané službě, resp. o důvody neekonomické. To jsem zjišťovala 

z dotazníkového šetření a podnětů občanů a z podnětů ze strany vedení vybraných obcí. 

 podnět ze strany občanů (např. nespokojenost občanů), 

 podnět ze strany vedení obce. 

Dalším předmětem mého zkoumání bylo ekonomické hodnocení poskytovaných služeb ze 

strany zabezpečovatele vybraných služeb. Ze systémového hlediska je možné poskytování 

veřejných služeb řešit dvěma odlišnými přístupy a to: nabízitelský a přístup orientovaný na 

občana. 

Nabízitelský přístup je systémem, v němž rozhodující úlohu hraje poskytovatel veřejné 

služby, tzn. obec. Nevýhodou a omezeností tohoto přístupu je, že nebere v potaz empiricky 

zjišťovanou a vyhodnocovanou poptávku občanů po jednotlivých veřejných službách. 

V tomto přístupu má veřejná správa dominantní roli a autonomně rozhoduje a nehledí na 

skutečné potřeby uživatelů těchto služeb.  

Odpovědí, jak najít správnou cestu je vytvořit systém stojící na zákaznickém přístupu, který je 

orientován na potřeby občanů.  Jedná se o tzv. poptávkový přístup k veřejným službám. 

Předpokladem fungování tohoto systému je existence prvku, který bude na úřadě zodpovědný 

za zjišťování poptávky občanů po dané veřejné službě v dané obci. Ten bude také 

zodpovědný za vyhodnocení svého zjištění. Jedná se o informace získané většinou na základě 

dotazníkových šetření, ve kterém se dotazuje veřejnosti na kvalitativní či kvantitativní 

parametry veřejných služeb.  

To poté vyhodnotí a podává informaci o tom, jakým způsobem je vhodné tu či onu veřejnou 

službu zabezpečovat pro danou municipalitu. Tento návrh musí předložit jako podklad pro 

jednání zastupitelstva obce pro přijetí dalších kroků a přijetí konečného rozhodnutí (Ochrana, 

2007, s. 8-11).  

Vzhledem k tomu, že při zpracování analýzy veřejných služeb jsem zjistila nedostatek 

konkrétních informací o úrovni kvality a dostupnosti jednotlivých veřejných služeb ve 

vybraných obcích, přistoupila jsem k získání chybějících údajů formou dotazníkového šetření. 

Za účelem jeho provedení byly zpracovány 2 dotazníkové formuláře, jeden určený pro občany 

vybraných obcí druhý pro představitele jednotlivých vybraných obecních úřadů.  
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Tabulka 3.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření ve vybraných obcích v roce 2014 

 

Počet 
rozdaných 
 dotazníků 

Počet  
vrácených 
dotazníků 

Zcela 
Spokojeni 

Zčásti 
spokojeni 

Nejsou 
spokojeni 

% 
návratnost 
 dotazníků 
 

Petrovice u 
Karviné 40 25 18 3 4 

 
63% 

Dolní Lutyně 40 32 21 10 1 80% 

Dětmarovice 40 38 35 3 0 95% 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření v obcích Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné 

(příloha č.4) 

Vzor dotazníku pro dotazníkové šetření v obcích Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u 

Karviné je v příloze č. 8. 

V jednotlivých obcích bylo celkem rozdáno 120 dotazníků, do každé obce po 40 dotaznících. 

Při oslovování obyvatel jsem se snažila tyto dotazníky rovnoměrně rozdat mezi různé věkové 

skupiny občanů starších 18-ti let, aby pohled na poskytování vybraných veřejných služeb byl 

co nejvíce objektivní. Ze získaných odpovědí jsem zjistila, s místními službami jsou 

„spokojeni“ téměř všichni dotázaní. Pouze v obci Petrovice u Karviné byli nespokojeni 4 

občané a to z důvodu malé informovanosti o službách a z důvodu nedostatečnosti služeb. 

V obci Dolní Lutyně byl nespokojen 1 občan, který uvedl, že mu chybí větší informovanost o 

nákladech na tyto služby. Jinak téměř všichni byli alespoň zčásti spokojeni. U této odpovědi 

zazněli i návrhy na zlepšení a možnosti ve způsobu zabezpečení těchto služeb. Pouze u obce 

Dětmarovice byla návratnost dotazníků až 95% a i odpovědi byli více než pozitivní. Je to 

dáno tím, že v obci Dětmarovice probíhají průběžná dotazníková šetření, která právě odhalují 

nedostatky v poskytování místních služeb a důraz se klade na názor občanů. Je vidět, že 

v tomto ohledu je tento postoj obce správný. 

Z grafu je dokonce zřejmé, že neplatí přímá úměra, že čím větší obec, tím větší je návratnost 

dotazníků. Tento fakt bych viděla v pozitivním postoji a v komunikaci obcí se svými občany.  

Na straně nabídky jsem oslovila představitele obcí.  

Obce byly dotázány, zda hodnotí kvalitu a úroveň poskytovaných veřejných služeb je pro ně 

určující: 

 sledování spokojenosti občanů 

 sledování ekonomických ukazatelů ( např. zda očekávaná úroveň poskytovaných 

služeb odpovídá vynaloženým nákladům) 
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3.2  Analýza místních veřejných služeb obce Dětmarovice,  

       Dolní Lutyně a Petrovic u Karviné 

Při stanovení výběrového souboru obcí jsem vycházela z předpokladu, že rozsah, částečně i 

kvalita a způsob výběru formy zabezpečení poskytovaných veřejných služeb jsou ovlivněné 

velikostí obce a počtem obyvatel. Zvolila jsem časové období 2009 – 2013 pro soubor 3 obcí 

a to : Dětmarovice (4.197 obyvatel), Dolní Lutyně (5.104 obyvatel), Petrovice u Karviné 

(4.345 obyvatel). Všechny vybrané obce patří do Moravskoslezského kraje, okres Karviná. 

Obec Dětmarovice - katastrální rozloha obce je 1.376 ha. K 31.12.2013 žije v obci 4.197 

obyvatel. V obci je veškerá potřebná vybavenost. Je zde obecní úřad, kde je zaměstnáno 11 

úředníků a 10 dělníků místního hospodářství. S místních veřejných služeb obec poskytuje 

všech 5 výše jmenovaných služeb. Dále poskytuje služby, které byly schváleny 

zastupitelstvem obce k jejich poskytování celkem jich je 9. Obec je zřizovatelem základní 

školy a 2 mateřských škol. V obci je také  kostel, fara, hřbitov, pošta, policie, hasičská 

zbrojnice, ordinace praktického, dětského i zubního lékaře, lékárna, relaxační studio, 

knihovna, benzínová pumpa a poměrně hustá obchodní síť.(Obec Dětmarovice, 

2014,http://www.detmarovice.cz/indexgudaje.html) 

 Obec Dolní Lutyně - obec se rozkládá na 2.487,8 ha a žije zde 5.104 obyvatel. Obecní úřad, 

obchody, zdravotní středisko a lékárna jsou situovány do středu obce. Na obecním úřadě je 

zaměstnáno celkem 10 úředníků a 8 dělníků. Obec kromě vybraných 5-ti místních veřejných 

služeb poskytuje také další 2 služby spojené se sociální sférou a kulturou. V obci je místní 

knihovna, seniorům obce slouží dům s pečovatelskou službou. Je vybudována vodovodní síť a 

obec je plynofikována. 

Obec Petrovice u Karviné- jsou hraniční obcí o rozloze 2.047 ha , ve které žije 4.345 

obyvatel. V obci je zaměstnáno 12 úředníků a 11 dělníků.Obec poskytuje všech 5 

analyzovaných místních služeb a kromě toho i 2 služby, které souvisí se sociální sférou a 

volnočasovým vyžitím.Obec je zřizovatelem základní školy, jejíž součástí jsou i tři mateřské 

školy a dvě školní družiny. Střední školství je v obci zastoupeno Středním odborným 

učilištěm Dakol které ovšem provozuje soukromý sektor. Občanská vybavenost je na dobré 

úrovni. Je zde zdravotní středisko, lékárna, domy s pečovatelskou službou. 

Přehled o počtu místních služeb, o počtu obyvatel, počtu zaměstnanců k 31.12.2013 u 

vybraných obcích znázorňuje tabulka č. 3.3. 
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Tabulka 3.3  Přehled základních informací k vybraným obcím (k 31.12.2013) 

Obec Dětmarovice Dolní Lutyně Petrovice u Karviné 

počet poskytovaných 

místních služeb 

9 7 7 

počet 

obyvatel 

4.187 5.123 5.344 

počet 

zaměstnanců 

11 úředníků 

10 dělníků 

 

10 úředníků 

8 dělníků 

 

12 úředníků 

11 dělníků 

počet odborů 

 

 

9 10 11 

Zdroj: vlastní zpracování dle řízených rozhovorů s představiteli obcí  

Pro analýzu výdajů na místní veřejné služby bylo zvoleno období 2009 – 2013 pro obce 

Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné. Výdaje na 5 vybraných místních veřejných 

služeb tvoří nejvýznamnější položky v obecních rozpočtech. V kapitolách 3.2.1 – 3.2.3 bude 

provedena analýza výdajů na tyto místní veřejné služby, způsoby jejich zabezpečení a 

financování a výběru dodavatele pro jejich poskytování. 

 

3.2.1 Analýza výdajů místních veřejných služeb obce Dětmarovice  

         v letech 2009 - 2013 

Podle vývoje rozpočtu v obci Dětmarovicích (příloha č. 5) je zřejmé, že rozpočet obce se drží 

na stejné úrovni od roku 2009 – 2012. Je to dané tím, že v obci se nacházejí stále stejné 

podnikatelské subjekty, a nedošlo k výrazné změně v rozpočtovém určení daní, na základě 

kterého plyne do rozpočtu obce nemalé finanční prostředky. 

Obec pro daň z nemovitosti do roku 2012 používala stále stejný koeficient 1. Teprve od roku 

2013 došlo k navýšení koeficientu na 3, což přineslo do místního rozpočtu o 12.217 tisíc Kč 

více než v minulých letech. Obec tento skok kompenzovala ve formě „příspěvku“ pro občany 

ve formě sníženého poplatku na svoz komunálního odpadu. Z celkového rozpočtu jsem 

vyčlenila zvlášť náklady pouze na vybraných 5 místních veřejných služeb
8
, aby bylo zřejmé 

                                                 
8
Jedná se o tyto služby: péče o vzhled obce-veřejná zeleň, pohřebnictví, údržby místních komunikací, údržba 

veřejného osvětlení a svoz  komunálního odpadu 
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kolik z celkového rozpočtu obce činí náklady právě na poskytování vybraných místních 

služeb (příloha č.5).  Přehled o vývoji výdajů na vybraných 5 místních veřejných  služeb od 

roku 2009 -2013 v obci Dětmarovice znázorňuje graf č.3.4. 

Graf 3.4 Vývoj výdajů na vybrané místní služby v obci Dětmarovice od roku 2009-2013 

           (v tis.Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztrát obce Dětmarovice za časové období 2009 - 2013 

 

Z grafu 3.4 je zřejmé, že tyto vybrané místní veřejné služby tvoří významnou část v poměru k 

celkovému ročnímu rozpočtu (příloha č.5) obce Dětmarovice. Nejvýznamnější část rozpočtu 

(v %), tvoří svoz komunálního odpadu, místní komunikace a veřejné osvětlení. Místní veřejné 

služby „údržba veřejné zeleně“, ale zejména „pohřebnictví“ nejsou pro obec tak finančně 

nákladnou záležitostí. 

Když bychom sledovali procentuální vývoj nákladů na všechny služby je nutno konstatovat, 

že ten se pohybuje kolem 15% z celkového rozpočtu. Pouze v roce 2011 to bylo 19%, což 

bylo dáno vyššími náklady na služby a nejnižším rozpočtem obce. Zatím co v roce 2013 to 

bylo 12%, a to zejména pro navýšený koeficient daně z nemovitostí (z 1 na 3), který měl vliv 

na vyšší rozpočet obce, a zároveň v tomto roce byly  nízké náklady na vybrané místní služby. 

Nyní budu podrobně analyzovat jednotlivé místní veřejné služby. Podle řízených rozhovorů 

s představiteli obce Dětmarovice bylo zjištěno, že nejméně důležitou službou (v srovnání 

všech 5 vybraných služeb) je služba „údržba veřejné zeleně“. To ovšem neznamená, že je 

méně důležitá, nebo dokonce úplně opomíjenou službou. Vše bylo porovnáváno pouze 

v souvislosti s finanční stránkou a množstvím vynakládaných peněz obcí. U této služby bylo 

zjištěno pestřejší rozložení forem zajištění poskytování této služby. Významná je kombinace 

formy externího a interního zabezpečení poskytování této místní služby. Obec Dětmarovice 

poskytuje tuto službu zejména prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců. Obec pro 

zabezpečení využila externí firmu a to pro projekt „ osázení obecního parku“.  
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Výdaje na tuto službu zahrnují zejména veškerý materiál použitý na osazení obce a na 

samotnou údržbu zeleně. Vývoj výdajů na údržbu zeleně v obci Dětmarovice znázorňuje graf 

č.3.5 

Graf 3.5 Vývoj výdajů na údržbu veřejné zeleně v obci Dětmarovice od r.2009-2013 

            (v tis.Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dětmarovice za časové období 2009 – 2013 

 

V obci Dětmarovice je podle statistických údajů a interních dat celkem 100,477 tis. m2 

plochy veřejné zeleně. Tento údaj byl pro mě důležitý pro další výpočet a analýzu výdajů 

přepočtených na jednotku, tzn. na 1m2 zeleně na běžný rok. Přepočet výdajů na jednotkové 

náklady místní služby „ veřejná zeleň“ v obci Dětmarovice znázorňuje graf č. 3.6 

Graf 3.6 Vývoj výdajů na údržbu veřejné zeleně v obci Dětmarovice od r.2009-2013 

            (v Kč) -přepočet na 1 rok /1m2 zeleně 

 

Zdroj:vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dětmarovice za časové období 2009 – 2013 

 

Tato podrobná analýza, kdy jsem vycházela z výdajů daného roku (od 2009 -2013) a metrů 

čtverečních celkem plochy, kterou obec Dětmarovice pravidelně udržuje a stará se o její 

obnovu. V průměru se pohybují náklady na 1m2 plochy kolem 8,90 Kč na m2. 

Další analýza se týkala služby „údržba místních komunikací“. Podle řízených rozhovorů 

s představiteli obce patří tato služba k nejvíce sledovaným poskytovaným službám, na které 

se zaměřují občané obce, ale také vedení obce. Vedení obce klade velký důraz na sledování 
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při poskytování služby spojené s veřejným pořádkem a bezpečností v obci. Vývoj celkových 

výdajů na místní službu „údržba místních komunikací“ znázorňuje graf č. 3.6 

Graf 3.6 Vývoj výdajů na údržbu místních komunikací v obci Dětmarovice od r. 2009 - 

             2013(v tis.Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dětmarovice za časové období 2009 – 2013 

 

Z výše uvedených čísel jsem přepočítala náklady této služby na jednici, a to na běžný metr 

místní komunikace. Zjistila jsem si, kolik je v obci metrů místních komunikací, které je obec 

povinna udržovat a které pravidelně udržuje. V obci Dětmarovice je celkem 39.623 metrů 

místních komunikací. Z toho je 14.480 metrů účelových komunikací (4.800 cyklotrasa), 7.646 

metrů chodníků. Já jsem při své analýze vycházela z údaje 39.623 metrů, což je celkový počet 

metrů k údržbě, kterou je obec povinna provádět ze zákona o veřejném pořádku. Grafické 

vyjádření výdajů na místní komunikace na 1 běžný metr /1 rok znázorňuje graf č. 3.7. 

Graf 3.7 Vývoj výdajů na údržbu místních komunikací v obci Dětmarovice od r.2009- 

            2013 (v Kč) - přepočet na 1 rok / na 1 běžný metr 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dětmarovice za časové období 2009 – 2013 

 

Podle předchozí tabulky jsem vyčíslila průměrné náklady v letech 2009-2013 na údržbu 

místních komunikací na 60,-Kč/ 1 běžný metr. Tyto výdaje se zejména odvíjejí od zimní 

údržby, která se rok od roku podle počasí mění. Nejvíce obec investovala v roce 2011, kdy 

největší investicí byl asfaltový povrch vytipovaných místních cest. V ostatních letech obec 
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investovala do běžných oprav místních komunikací, zejména potom do zafoukávání děr a 

výtluky po zimním období.  

Pro zabezpečování této místní služby využívá obec kombinaci externí i interní formy. Externí 

dodavatel je každoročně vybírán podle zákona o „veřejných zakázkách“ a to pro zimní údržbu 

místních cest. Obec nedisponuje s potřebným množstvím aut ve vozovém parku pro zimní 

údržbu. Veškeré záležitosti týkající se samotného pořádku na místních komunikacích 

zabezpečuje obec vlastními zaměstnanci.  

Další významnou místní službou pro obec Dětmarovice je „oprava a údržba veřejného 

osvětlení“ (dále jen VO). Vývoj celkových výdajů na VO v obci Dětmarovice za období 2009 

- 2013 znázorňuje graf č. 3.8 

Graf 3.8 Vývoj výdajů na opravy a údržbu veřejného osvětlení v obci Dětmarovice  

             od r.2009-2013 (v tis.Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dětmarovice za časové období 2009 – 2013 

 

Podle grafu č. 3.8 je zřejmé, že tato služba společně s údržbou místních komunikací tvoří 

nejvýznamnější část výdajů ze všech vybraných místních služeb. 

V obci Dětmarovice je celkový počet 835 světel VO. V následující části byly přepočteny 

náklady na jednotky tzn. roční náklady na 1 lampu VO a vše bylo zaznamenáno do grafu č. 

3.9 

Graf 3.9 Vývoj výdajů na opravy a údržbu veřejného osvětlení v obci Dětmarovice od 

             r.2009-2013 ( v Kč)- přepočet na 1 rok / na 1 lampu VO 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dětmarovice za časové období 2009 – 2013 
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Při tomto rozboru se vycházelo z toho, že obec tuto službu poskytuje externě (má uzavřenou 

smlouvu s dodavatelem) a pouze základní údržbu světel poskytují zaměstnanci obce. Jedná se 

zejména o opravy a výměny žárovek. Jelikož obec nemá kvalifikované zaměstnance, je 

nucena tuto službu poskytovat prostřednictvím externí odborné firmy. V průměru vychází 

náklady na tuto službu 1.568-Kč na jednu lampu VO. 

Další analyzovanou službou je „údržba a správa hřbitova“. Tato služba je službou 

poplatkovou, kdy občané jsou nájemci hrobových míst, za která pravidelně hradí smluvní 

částku. V této částce je zahrnut nájem hrobového místa a metr čtvereční plochy. 

Obec Dětmarovice má pro zajištění této služby své vlastní zaměstnance, tuto službu poskytuje 

pouze interně. Výdaje na tuto službu zahrnuje materiál na obnovu a správu celého hřbitova. 

Výdaje na správu hřbitova  od roku 2009 – 2013 v obci Dětmarovice znázorňuje graf č. 3.10. 

Graf 3.10 Vývoj výdajů na údržbu a správu hřbitova v  obci Dětmarovice od r.2009-2013      

               (v tis.Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dětmarovice za časové období 2009 – 2013 

Při přepočtu na jednotku v Kč se vycházelo ze statistického údaje počtu pronajatých 

hrobových míst. V obci Dětmarovice je celkem 1.386 hrobových míst. Toto zahrnuje 

normální hroby a urnová místa. Přepočet výdajů na místní službu „údržba hřbitova“ za 1 rok  

na 1 hrobové místo znázorňuje graf č. 3.11 

Graf 3.11  Vývoj výdajů na údržbu a správu hřbitova v obci Dětmarovice od r.2009-2013  

               (v Kč)- v přepočtu na 1 rok / na 1 hrobové místo 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dětmarovice za časové období 2009 – 2013 
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Jak je patrno z grafu č. 3.11 největší výdaje na tuto místní službu měla obec Dětmarovice 

v roce 2009. V tomto roce obec investovala do zřízení nových hrobových míst.  

Poslední a nejdůležitější, co do financování je místní služba „ sběr,nakládání a svoz 

komunálního odpadu“. Jedná se o službu poplatkovou. Obec za ni vybírá „místní poplatek“. 

Od roku 2012 obec snížila tento místní poplatek o ½ z celkové vybírané částky, kterou podle 

vyhlášky o místních poplatcích obec Dětmarovice do roku 2011 vybírala. Toto snížení 

poplatku za odpady zavedla obec Dětmarovice z důvodu již zmíněné zvýšené daně 

z nemovitosti z koeficientu 1 na 3. Snížením obec chtěla částečně vykompenzovat zvýšené 

náklady svých občanů na daních z nemovitosti. Vývoj výdajů na místní službu svoz odpadu 

v obci Dětmarovice od 2009 - 2013 znázorňuje graf č. 3.12 

 Graf 3.12  Vývoj výdajů na službu sběr,nakládání a svoz komunálního odpadu v obci  

                Dětmarovice od r.2009-2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dětmarovice za časové období 2009 – 2013 

Tuto službu obec poskytuje externě prostřednictvím kontraktu s odbornou firmou, která 

obstarává veškeré záležitosti týkající se této služby. Obec je pouze povinna ze zákona o 

odpadech tuto službu občanům zajistit.  

Od května roku 2014 obec poskytuje i služby spojené se Sběrným dvorem. Co se týká odvozu 

nebezpečného odpadu má obec podepsán kontrakt s firmou, která je oprávněná s těmito 

odpady nakládat a likvidovat je. Jelikož náklady pro obec na zaškolení stojí nemalé finanční 

prostředky a obec nedisponuje dostatkem kvalifikovaných zaměstnanců pro tuto službu 

využívá v tomto ohledu externí zajištění služby. Pouze samotná obsluha Sběrného dvora je 

realizována z řad vlastních zaměstnanců. V obci Dětmarovice mají celkem 1.198 kontejnerů a 

popelnic. Kolik obec vynakládala na tuto místní službu v přepočtu na jednici tj na 1 kontejner 

(popelnici) za 1 rok dokumentuje graf č. 3.13 
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Graf 3.13  Vývoj výdajů na službu sběr,nakládání a svoz komunálního odpadu v obci  

                Dětmarovice od r.2009-2013 (v Kč) -přepočet na 1 rok / na 1 kontejner  

 

Zdroj:vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dětmarovice za časové období 2009 – 2013 

 

Z grafu č. 3.13 je zřejmé, že náklady na tuto službu jsou s vývojem let 2009-2013 téměř 

stejné. V průměru vychází na 1 kontejner 2.683,-Kč ročně na kontejner. Náklady odpovídají 

skutečným nákladům a poplatkům, které obec za službu pravidelně 1x ročně vybírá od svých 

občanů. Tyto poplatky vybírá obec na 1 rodinný dům (nevybírá na osobu, jak je tomu u 

některých větších měst). 

3.2.2   Analýza výdajů místních veřejných služeb obce Dolní Lutyně  

           v letech 2009 - 2013 

Podle vývoje rozpočtu v obci Dolní Lutyně (příloha č. 6) je zřejmé, že rozpočet obce se drží 

na stejné úrovni od roku 2009 – 2012 a nijak zásadně nekolísá. Je to dáno tím, že obci se stále 

nedaří přilákat žádný významný podnikatelský subjekt, který by do obecního rozpočtu obce 

Dolní Lutyně přinesl významnou finanční částku. Nacházejí se zde pouze malé, ale stejně 

důležité, stálé podnikatelské subjekty. Dokonce v roce 2010 klesl obecní rozpočet pod úroveň 

43 tis. Kč, což byl nejnižší rozpočet, s kterým obec kdy hospodařila v porovnání s ostatními 

analyzovanými obcemi. Je to skutečně významný údaj, protože obec Dolní Lutyně má 

v přepočtu cca o 1 tisíc obyvatel více než sousední Dětmarovice. I přesto dosáhla nejnižší 

možné hranice.  

Při pohledu na vývoj výdajů na vybrané místní veřejné služby je jasné, že obec Dolní Lutyně 

vynakládá mnohem více prostředků v přepočtu na celkový rozpočet než je tomu u obce 

Dětmarovice. Z grafu č. 3.14 je nutno poukázat zejména na rok 2012, kdy procentuální poměr 

vybraných místních služeb činil 49% celkového rozpočtu. To bylo dáno tím, že v tomto roce 

obec byla nucena více investovat do veřejné zeleně, proběhlo mohutné osázení a úprava 

centra obce. To stálo obec z rozpočtu o téměř 1 milión Kč více než ostatní roky. 
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Přehled o celkových výdajích na všechny analyzované místní veřejné  služby od roku 2009 -

2013 v obci Dolní Lutyně znázorňuje graf č. 3.14. 

Graf 3.14 Vývoj výdajů na vybrané místní služby v obci Dolní Lutyně od roku 2009-2013 

              ( v tis.Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dolní Lutyně za časové období 2009 – 2013 

 

Podle řízených rozhovorů s vedením obce Dolní Lutyně bylo zjištěno, že nejméně 

preferovanou službou pro tuto obec je „údržba a obnova veřejné zeleně“. Obec hledí na to, 

aby vzhled obce odpovídal standardu, který si pro službu vytvořili a její poskytování nesmí 

být na nižší úrovni. Proto se rozpočet na tuto službu pohybuje níže ve srovnání s ostatními 

analyzovanými obcemi. Je to dáno tím, že obec není ochotna investovat na poskytování této 

služby více financí, než je nutné. Není to pro obec prioritní záležitostí. Pokud se ale podíváme 

na vývoj rozpočtu na tuto službu opak je pravdou. V letech 2011 a 2012 tato částka extrémně 

vystoupala. To bylo ovšem dáno tím, že obec investovala do mohutné výsadby a úpravy 

centra obce a parku. Tato výsadba byla zrealizována externí firmou na základě užšího 

výběrového řízení (podle zákona o veřejných zakázkách). Vývoj výdajů na tuto místní službu 

„údržba veřejné zeleně“ v obci Dolní Lutyně od 2009 -2013 znázorňuje tabulka č. 3.15.  

Graf 3.15  Vývoj nákladů na údržbu veřejné zeleně v obci Dolní Lutyně od r.2009-2013 

               (v tis.Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dolní Lutyně za časové období 2009 – 2013 
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Obec Dolní Lutyně má 181.530 m2 plochy zeleně. Graf č. 3.16 znázorňuje přepočet výdajů na 

tuto místní službu na jednotkové náklady (v Kč) za jednotlivé roky 2009 -2013 na 1 m2 

plochy veřejné zeleně v obci Dolní Lutyně. 

Graf 3.16  Vývoj výdajů na údržbu veřejné zeleně v obci Dolní Lutyně od r.2009-2013  

                (v Kč) - v přepočtu na 1 rok /1m2 zeleně 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dolní Lutyně za časové období 2009 – 2013 

Z grafu 3.16 je zřejmé, že nejvyšší výdaje na 1m2 plochy zeleně bylo v letech 2011 a 2012, 

kdy probíhala mohutná výsadba. V současnosti obec investuje pouze do údržby zelené 

plochy, sekání trávy a sezónních prací, které vykonávají vlastní zaměstnanci a brigádníci na 

veřejně prospěšné práce. 

Další analyzovanou službou je „údržba místních komunikací“. Jedná se o službu, kterou je 

obec povinna ze zákona zajistit. Podle řízených rozhovorů s představiteli obce patří tato 

služba k nejvíce finančně sledovaným poskytovaným místním službám.Vývoj výdajů na 

službu „místní komunikace“ v obci Dolní Lutyně znázorňuje graf č. 3.17. 

Graf 3.17  Vývoj výdajů na údržbu místních komunikací v obci Dolní Lutyně od r.2009- 

                2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dolní Lutyně za časové období 2009 – 2013 

 

Z grafu je patrno, že největší výdaje eviduje obec Dolní Lutyně v roce 2009 a to díky investici 

do nového asfaltového povrchu hlavní místní cesty. Tato akce byla zajištěna externím 
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dodavatelem a spolufinancována z dotací. Jinak obec zabezpečuje tuto místní službu 

kombinací interní a externí formy. Podobně jako obec Dětmarovice zaměstnanci obce 

zajišťují pořádek v obci a externí dodavatel zimní údržbu komunikací. Jelikož obec (na rozdíl 

od obce Dětmarovice) disponuje i technikou pro zimní údržbu, část této údržby zajišťují 

vlastními zaměstnanci. I přez tuto skutečnost vynakládá obec Dolní Lutyně příliš vysoké 

finanční prostředky na zajištění této služby ve srovnání s obcí Dětmarovice, která má 

mnohem více běžných metrů místních komunikací. Obec Dolní Lutyně má celkem 25.505 

metrů místních komunikací a 12.362 účelových komunikací. 

Graf 3.18  Vývoj výdajů na údržbu místních komunikací v obci Dolní Lutyně od r.2009- 

                2013  (v Kč) - v přepočtu na 1 rok / na 1 běžný metr 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dolní Lutyně za časové období 2009 – 2013 

Další finančně významnou místní službou pro obec Dolní Lutyně je „oprava a údržba 

veřejného osvětlení“.  Vývoj výdajů na VO v obci Dolní Lutyně v roce 2009 – 2013 

znázorňuje graf č. 3.19 

Graf 3.19  Vývoj nákladů na opravy a údržbu veřejného osvětlení v obci Dolní Lutyně od                               

                roku 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dolní Lutyně za časové období 2009 – 2013 

 

V obci Dolní Lutyně je celkem 889 světel a lamp VO. 
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Graf 3.20  Vývoj výdajů na opravy a údržbu veřejného osvětlení v obci Dolní Lutyně od     

                roku 2009 – 2013 ( v Kč) - v přepočtu na 1 rok / na 1 lampu VO 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dolní Lutyně za časové období 2009 – 2013 

 

Podle řízeného rozhovoru s představiteli obce vyplynulo, že výdaje na VO ovlivňují zejména 

změny cen energií, které není obec schopna ovlivnit. Jinak tuto službu zabezpečuje externě, 

jelikož nemá vlastní zaměstnance s požadovanou kvalifikací. 

Další analyzovanou službou je „údržba a správa hřbitova“. Tato služba je v obci 

zabezpečována vlastními zaměstnanci. Náklady na tuto místní službu znázorňuje graf č. 3.21,  

jsou nízké. Je to dáno zejména tím, že obec zajišťuje skutečně nejnutnější údržbu a vše ostatní 

je řešeno vlastníky jednotlivých hrobových míst. Stejně jako obec Dětmarovice za hrobová 

místa vybírá obec smluvní částky. Ta se skládá z nájmu místa a metrů čtverečních hrobu.  

Graf 3.21  Vývoj výdajů na údržbu a správu hřbitova v  obci Dolní Lutyně od r.2009-2013 

               (v tis.Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dolní Lutyně za časové období 2009 – 2013 
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V obci je celkem 778 hrobových míst. Toto zahrnuje normální hroby a urnová místa. Přepočet 

výdajů na místní službu „údržba hřbitova“ za 1 rok  na 1 hrobové místo znázorňuje graf č. 

3.22 

Graf 3.22  Vývoj výdajů na údržbu a správu hřbitova v obci Dolní Lutyně od r.2009-2013  

                (v Kč)- v přepočtu na 1 rok / na 1 hrobové místo 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dolní Lutyně za časové období 2009 – 2013 

 

Tuto službu poskytuje obec „obligatorně“ (ze zákona), ze zákona o pohřebnictví č.256/2001 

Sb.  

Nejnákladnější místní službou a nejvýznamnější je„ sběr,nakládání a svoz komunálního 

odpadu“. Jedná se o službu poplatkovou. Obec ji poskytuje opět „obligatorně“ – ze zákona o 

odpadech. Náklady na tuto místní službu v obci Dolní Lutyně od roku 2009 - 2013 znázorňuje 

graf č. 3.23 

Graf 3.23   Vývoj nákladů na službu sběr,nakládání a svoz komunálního odpadu v obci  

                 Dolní Lutyně od r.2009-2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dolní Lutyně za časové období 2009 – 2013 
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V obci je celkem 1.840 popelnic a kontejnerů. Z grafu č.3.23  je zřejmé, že obec Dolní Lutyně 

vynaložila v roce 2012 a roce 2013 několikanásobně vyšší finanční prostředky pro zajištění 

této služby. Na základě rozhovoru s představiteli obce a interních dat bylo jasné, že obec od 

roku 2012 poskytuje další službu a to svoz, sběr a likvidaci kompostu tzv. kompostárna. Zde i 

okolní obce (i obec Dětmarovice) sváží rostlinný materiál. Toto obec Dolní Lutyně poskytuje 

na základě kontraktu mezi obcemi, tudíž za to do svého rozpočtu získává finanční prostředky. 

Také obec od roku 2012 investuje do stavby Sběrného dvoru, který je v provozu od roku 

2014. Tuto stavbu spolufinancovala z dotací. Chod Sběrného dvora je zajišťován vlastními 

zaměstnanci ,odvoz a likvidace nebezpečného odpadu externí firmou  na základě kontraktu. 

Kolik obec vynakládala na tuto místní službu v přepočtu na jednici tj na 1 kontejner 

(popelnici) za 1 rok dokumentuje graf č. 3.24.  

Graf 3.24  Vývoj výdajů na službu sběr, nakládání a svoz komunálního odpadu v obci 

                Dolní  Lutyně od r.2009-2013(v Kč) - v přepočtu na 1 rok / na 1 kontejner  

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Dolní Lutyně za časové období 2009 – 2013 

V obci Dolní Lutyně je celkem 1.840 popelnic. Z grafu č. 3.24 je zřejmé, že díky výstavbě 

Sběrného dvora se částka v přepočtu na 1 občana vyhoupla na nejvyšší částku vv roce 2012 a 

po dostavbě mírně klesla v roce 2013. 

 

3.2.3  Analýza  výdajů místních veřejných služeb obce  Petrovice u  

           Karviné v letech 2009 - 2013 

Podle vývoje rozpočtu v obci Petrovicích u Karviné (příloha č. 7) je zřejmé, že plnění 

obecního rozpočtu se drží na stejné úrovni. Pouze v roce 2012 došlo k jeho navýšení o téměř 

o 20 mld. To bylo dáno tím, že obec počítala s rozsáhlou výstavbou kanalizace v obci (i když 

tato akce byla zčásti dotovaná) a tudíž bylo nutné i posílit rozpočet obce. Obec se nachází na 

hranici s Polskem, z toho vychází i fakt, že frekvence průjezdu automobilů je mnohem vyšší. 
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Z toho důvodu obec pravidelně investuje do oprav hlavních komunikací spojující tuto tepnu. 

Z rozpočtu obce na vybrané místní služby graf č. 3.25 je vidět, že k větší investici došlo 

v roce 2013. Z větších podnikatelských subjektů se v obci Petrovice u Karviné nachází firma 

Dakol, která kromě středního vzdělávání poskytuje veškeré restaurátorské a ubytovací služby. 

 Z celkového rozpočtu jsem vyčlenila zvlášť náklady pouze na vybraných 5 místních 

veřejných služeb
9
, aby bylo zřejmé kolik z celkového rozpočtu obce (příloha č.7) činí náklady 

na poskytování analyzovaných místních veřejných služeb. 

Přehled o vývoji výdajů na vybraných 5 místních veřejných služeb v obci Petrovice u Karviné  

od roku 2009 -2013 znázorňuje graf č. 3.25. 

Graf 3.25  Vývoj nákladů na vybrané místní služby v obci Petrovice u Karviné od roku  

               2009- 2013 (v tis.Kč)    

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Petrovice u Karviné za časové období 2009 – 2013 

Jak bylo uvedeno výše a jak je z grafu 3.25 zřejmé, největší finanční investice do vybraných 

služeb byla v roce 2013 a to díky opravě místní komunikace.  

Podle řízeného rozhovoru z představiteli obce bylo zjištěno, že největší důraz je v obci kladen 

na služby poskytované ze zákona tzn. „obligatorně“. Obec si zakládá a má také dané 

standardy pro poskytování služeb: oprava a údržba komunikací a nakládání s odpady. Právě 

proto je z vývoje rozpočtu patrné, že nejvyšší finanční prostředky vynakládá právě na tyto 

služby. Jsou to služby spojené s bezpečností a pořádkem v obci. 

Co se týká služby „údržba veřejné zeleně“ jak je vidět z grafu č. 3.26 obec nevynakládá 

příliš vysoké finanční prostředky. Je to dáno tím, že obec zajišťuje nejnutnější údržbu zeleně a 

v období 2009-2013 neplánovala žádnou vyšší investici pro mohutnou výsadbu, jak tomu 

bylo u obce Dolní Lutyně. Nejvyšší finanční investice v obci byla v roce 2012.  

 

                                                 
9
 Jedná se o tyto služby: péče o vzhled obce-veřejná zeleň, pohřebnictví, údržby místních komunikací, údržba 

veřejného osvětlení a svoz  komunálního odpadu 
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Graf 3.26  Vývoj výdajů na údržbu veřejné zeleně v obci Petrovice u Karviné od r.2009- 

                2013 (v tis.Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Petrovice u Karviné za časové období 2009 – 2013 

V obci je celkem 150.286 m2 plochy veřejné zeleně. Následující graf č. 3.27 znázorňuje 

vývoj výdajů na místní službu veřejná zeleň na jednici – přepočet Kč na 1m2 plochy zeleně. 

Graf 3.27  Vývoj výdajů na údržbu veřejné zeleně v obci Petrovice u Karviné od r.2009- 

                 2013 (v Kč) - v přepočtu na 1 rok /1m2 zeleně 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Petrovice u Karviné za časové období 2009 – 2013 

 

Nejvýznamnější pro obec Petrovice je poskytování služby „údržba místních komunikací“ , 

což je zřejmé i z výše investovaných finančních prostředků. Podle grafu č.3.28 je zřejmé, že 

nejvyšší finanční prostředky obec investovala právě v roce 2013. Naopak v roce 2012 tato 

částka činila pouze 1.293 tisíc Kč. To lze vysvětlit teplou zimou a tím, že obec disponuje 

svými vozy a pracovníky pro zimní údržbu komunikací. Tuto službu poskytuje interně svými 

zaměstnanci, akorát v případě extrémního počasí v zimě má v záloze i externí firmu na 

základě kontraktů, která v odklízení pomáhá. Jinak lze konstatovat, že veškeré náklady na tuto 

službu obsahují materiál a práci při opravách místních komunikací.  

Vývoj výdajů na tuto místní službu v obci Petrovice u Karviné od 2009 - 2013 znázorňuje 

graf č. 3.28. 

 

 



39 

 

Graf 3.28   Vývoj výdajů na údržbu místních komunikací v obci Petrovice u Karviné od   

                 r.2009-2013 (v tis.Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Petrovice u Karviné za časové období 2009 – 2013 

 

Celkem na údržbu má obec Petrovice u Karviné 27.146 metrů komunikací. Přepočet 

celkových výdajů na údržbu místních komunikací v obci Petrovice u Karviné na jednici tj. 

běžný metr komunikací/ na rok znázorňuje graf č. 3.29. 

Graf 3.29   Vývoj výdajů na údržbu místních komunikací v obci Petrovice u Karviné od  

                 r.2009-2013 v přepočtu na 1 rok / na 1 běžný metr (v Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Petrovice u Karviné za časové období 2009 – 2013 

 

Obec Petrovice nejvíce upřednostňuje služby spojené s pořádkem v obci a hlavně s 

bezpečností. Kromě údržby místních komunikací je tímto myšleno služba „oprava a údržba 

veřejného osvětlení“. U této služby není v obci stanoven žádný standard, pouze obec sleduje 

vývoj nákladů na energii vynakládanou na osvětlení v obci.  

Jelikož toto obec nemůže ovlivnit, snaží se uspořit na zbytečném svícení v obci. Je nastaven 

tzv. úsporný režim, kdy lampy VO se v letních měsících rozsvěcují podle stmívání (čidlo na 

světlo)a ráno se zhasínají s prvním slunečním světlem. Jak je vidět z vývoje výdajů tento krok 

se jeví jako úspěšný. Tuto službu zajišťují externí dodavatelé. Vývoj výdajů na tuto místní 

službu „VO“ dokumentuje následující graf č. 3.30  

 

 



40 

 

Graf 3.30 Vývoj výdajů na opravy a údržbu veřejného osvětlení v obci Petrovice u   

              Karviné od roku 2009 - 2013                     

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Petrovice u Karviné za časové období 2009 – 2013 

 

Obec má celkem ke spravování a údržbě 1.085 světel a lamp VO. Přepočet výdajů na místní 

službu VO na jednotkové náklady tj. 1 lampu VO / 1 rok znázorňuje graf č. 3.31. 

Graf 3.31   Vývoj výdajů na opravy a údržbu veřejného osvětlení v obci Petrovice  

                 u Karviné od r.2009-2013 v přepočtu na 1 rok / na 1 lampu (v Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Petrovice u Karviné za časové období 2009 – 2013 

 

Stejně jako u ostatních 2 obcí i obec Petrovice u Karviné poskytuje službu „údržba a správa 

hřbitova“.Tato služba obsahuje celkovou údržbu a správu a je zajišťována interní formou. 

Obec v letech 2009 a 2010 investovala do zvětšení hřbitova a zvýšení kapacity hrobových 

míst, která byla nedostačující. Jinak výdaje na tuto službu jsou spojeny s nutnou a zákonem 

stanovenou správou hřbitova. Vývoj nákladů na tuto místní službu v obci Petrovice u Karviné 

od roku 2009 do 2013 znázorňuje graf č. 3.32. 

Graf 3.32   Vývoj nákladů na údržbu a správu hřbitova v  obci Petrovice u Karviné od  

                 r.2009-2013 (v tis.Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Petrovice u Karviné za časové období 2009 – 2013 
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V obci je celkem 1.055 hrobových míst a 141 kolumbárních schránek. Při přepočtu výdajů na 

jednotkové náklady na službu „hřbitov“ v obci Petrovice u Karviné od roku 2009 – 2013 tj. 1 

hrobové místo / na 1 rok bylo ověřeno, že nejvíce obec investovala v roce 2010, tento fakt 

dokumentuje graf č. 3.33. Z něho je zřejmé, že i když je v obci zřízeno méně hrobových míst 

ve srovnání s ostatními analyzovanými  obcemi vynakládá obec Petrovice u Karviné více 

finančních prostředků. 

Graf č. 3.33  Vývoj výdajů na údržbu a správu hřbitova v obci Petrovice u Karviné od  

                   r. 2009-2013 v přepočtu na 1 rok / na 1 hrobové místo (v Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Petrovice u Karviné za časové období 2009 – 2013 

Službou se kterou je spojeno nejvíce vynakládaných finančních prostředků v obci je 

„sběr,nakládání a svoz komunálního odpadu“ . Je to služba zajišťovaná externím 

dodavatelem. Jedná se o poplatkovou službu. Obec ji také poskytuje „obligatorně“ ze zákona 

o odpadcích. Obec provozuje i službu spojenou se Sběrným dvorem stejně jako ostatní 

analyzované obce. Vývoj výdajů na tuto místní službu v obci Petrovice u Karviné od roku 

2009 - 2013 znázorňuje graf č. 3.34.  

Graf č. 3.34  Vývoj výdajů na službu sběr,nakládání a svoz komunálního odpadu v obci  

                   Petrovice u Karviné od r.2009-2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Petrovice u Karviné za časové období 2009 – 2013 
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V obci je celkem 1.724 kontejnerů a popelnic. Při přepočtu těchto získaných čísel (dat o počtu 

kontejnerů) na jednicový náklad v obci Petrovice u Karviné od roku 2009 -2013 na 1 

popelnici / 1 rok byly vypočteny částky v Kč, vše dokumentuje graf č. 3.35. 

Graf č. 3.35 Vývoj výdajů na službu sběr,nakládání a svoz komunálního odpadu v obci 

                  Petrovice u Karviné od r.2009-2013 v přepočtu na 1 rok / na 1 kontejner  

                  (v Kč)    

 

Zdroj: vlastní zpracování dle účetní závěrky obce Petrovice u Karviné za časové období 2009 – 2013 

Z grafu je zřejmé, že náklady na 1 kontejner jsou v letech 2009 – 2012 odpovídají i 

skutečným nákladům a místnímu poplatku na službu vybíranému. Pouze v roce 2013 toto 

částka se zvýšila o téměř 8 tisíc Kč na občana.   
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3.3    Srovnání    zabezpečení    místních    veřejných   služeb   v  obcích 

         Dětmarovice,  Dolní Lutyně a  Petrovice u Karviné v období 2009 – 

         2013   

V analýze zabezpečení místních veřejných služeb v obcích Dětmarovice, Dolní Lutyně a 

Petrovice u Karviné za období 2009 – 2013 ( viz.kapitola 3.2.1 – 3.2.3) byla provedena 

dekompozice výsledků na výdaje na jednotlivé vybrané místní služby a na formy zajišťování 

jednotlivých služeb. Bylo ověřováno, co je nejčastějším důvodem přezkoumání zvolené 

formy poskytování dané služby. Důvody jsem shrnula do 3 skupin a to: občané, vedení obce, 

ekonomické důvody. Posuzovala jsem všechny služby jako celek a výsledek byl ten, že 

nejčastějšími důvody pro přezkoumání té či oné zvolené formy zajištění služby uváděli obce 

ekonomické důvody. Na druhém místě to byla spokojenost občanů s poskytováním místních 

služeb.  

Kvalitu a úroveň poskytovaných služeb každá z obcí hodnotí na základě jiných hodnotících 

kritérií. Může být určující neekonomické kritérium (spokojenost občanů) nebo sledování 

ekonomického kritéria (např. zda náklady odpovídají očekávané úrovni poskytované služby) 

nebo obce mohly uvést i jiná hodnotící kritéria. Z grafu č. 3.37 je patrné, že nejčastěji 

používaným kritériem při hodnocení kvality poskytovaných místních služeb v obcích jsou 

ekonomické ukazatele. Výsledky statistické analýzy hodnotící kvalitu a úroveň 

poskytovaných místních služeb dokumentuje graf č. 3.37 

Graf č. 3.37  Hodnocení kvality a úrovně poskytovaných místních služeb v obcích           

                   Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle řízených rozhovorů s představiteli obce a dotazníkového šetření mezi občany v roce 

2014 
U služeb jako pohřebnictví a u veřejná zeleň se dívají obce na hlasy občanů, u ostatních 

služeb hraji nejdůležitější roli ekonomické důvody.  
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U služby nakládání s komunálním odpadem nelze jednoznačně určit vztah mezi velikostí obce 

(počet obyvatel) a příčinami přezkumu. U všech zkoumaných obcí tvoří 50% ekonomické 

důvody a 50% hlas občanů. U služby pohřebnictví platí, že vliv občanů a jejich názoru je 

jednoznačný. Služba péče o podobu obce jsou významné „kombinace obou důvodů“. Údržba 

komunikací je jednou z nejnákladnějších záležitostí těchto obcí, proto zde hrají klíčovou roli 

ekonomické důvody, ale je třeba vyslechnout hlas a názory občanů, tuto váhu bych viděla 

80% ekonomické důvody a 20% hlas občanů. Forma poskytování služby veřejné osvětlení 

v obcích je závislý zejména na ekonomických důvodech. Vliv vedení obce je u těchto obcí 

velice významný, tvoří ji většinou kolem 80%. 

Bylo prokázáno ( graf č. 3.37), že zkoumané obce jsou nejčastěji vedeny k přezkumu zvolené 

formy ekonomickými důvody. V pořadí jsou seřazeny podle významu – ekonomické 

ukazatele, spokojenost občanů, nevím a jiná odpověď. Zjistila jsem, že u těchto vybraných 

velikostních obcích do 5.500 obyvatel je pozitivní vztah mezi velikostí a použití 

ekonomických důvodů. Zatímco u občanů je vztah negativní. To znamená, že čím menší obec 

je kladen větší důraz na přezkum podle hlasů občanů. 

U  analyzovaných obcí (5.000 obyvatel) výdaje na služby ve výši zakázek malého rozsahu se 

využívá zjednodušené podlimitní řízení.
10

  Při podrobnější analýze a rozboru grafu č. 3.38 je 

zřejmé, že existují významné rozdíly mezi jednotlivými službami. 

Graf č. 3.38 Formy zajišťování místních služeb (přepočteno podle objemu výdajů)rok 2013 

v obcích Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle roční uzávěrky vybraných obcí zpracované za rok 2013 

 

                                                 
10

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, § 25 
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Nejvyšší podíl externích dodavatelů přesahuje služba nakládání s komunálním odpadem a 

veřejné osvětlení. Je faktem, že malé obce nedisponují potřebnými materiálními aktivy (např. 

popelářský vůz, vyškolenými pracovníky-elektrikáři).  

Jako nejméně nákladná vychází varianta k poskytování a zajištění této veřejné služby   

uzavření smluvního vztahu s externími dodavateli. 

Naopak nejvyšší podíl vlastních zaměstnanců u mnou analyzovaných obcí je u služeb typu 

péče o podobu obce, částečně i pohřebnictví . 

Jak bylo uvedeno výše, (u menších obcí - 5.000 obyvatel) u nakládání s komunálním 

odpadem převažují externí dodavatelé. U pohřebnictví roste podíl vlatsních zaměstnanců, jde 

o kombinaci údržby hřbitova, kterou zajišťují vlastní zaměstnanci a samotného smutečního 

obřadu, kterou zajišťují smluvní firmy. Tato kombinace je v podílu 50%. Faktem je, že u této 

služby roste podíl vlastních zaměstnanců na úkor externích dodavatelů. Toto je lehce 

zdůvodnitelné tím, že finanční náklady na zaměstnance a vlastní údržbu vycházejí v přepočtu 

mnohem méně než smluvní zajištění soukromými dodavateli. Také fakt, že je v silách a 

možnostech těchto obcí poskytnout zaškolené vlastní zaměstnance a veškeré prostředky pro 

údržbu hřbitova.  U péče o podobu obce (zeleň) je situace obdobná jako u pohřebnictví. 

Rozdíl je pouze v pestřejším rozložení forem než u jiných služeb, kdy nákladnější a náročnější 

výsadby
11

. To platilo zejména v roce 2009 pro obec Dětmarovice, která mohutně investovala 

do výsadby centra obce, taktéž pro Dolní Lutyni v letech 2011-2012, která investovala do 

mohutné výsadby parku a centra obce a obě obce byly nuceni zrealizovat tuto výsadbu 

externím dodavatelem. 

U údržby komunikací platí, že u malých obcí ( vybrané obce) roste zastoupení vlastních 

zaměstnanců a pouze u velkých akcí typu : zimní údržba komunikací nebo zastříkávání 

výtluků po zimním období či pokládání nových „koberců“ a výstavba nových asfaltových cest 

jsou využívány kontraktů s externími dodavateli. V takových případech se jedná podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vedení obce na tyto „akce“ vyhlašují výběrová řízení 

a řídí se tímto zákonem. V souvislosti s pořádkem a údržbou cest a chodníků v obcích je 

zajišťována vlastními zaměstnanci nebo zaměstnávají sezónně jako veřejně prospěšné práce 

(interně). Služba osvětlení je v převážné míře zajišťována externími dodavateli, jejichž podíl 

se pohybuje kolem 70% objemu výdajů. Nejvíce tuto službu využívají právě vybrané obce 

(menší obce). Vybrané obce provádějí vlastními zaměstnanci pouze základní údržbu. Je to 

                                                 
11

 Náročnější forma výsadby zeleně tj. výsadby parků a větších ploch – náročné na odbornost a kvalifikaci 
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dáno tím, že není v silách obcí poskytnout odborně zaškolené zaměstnance a také fakt, že 

náklady na tyto zaměstnance by byly velice vysoké. 

Jestliže srovnám stanovení počtu standardů u vybraných veřejných místních služeb 

jednotlivými obcemi mohu pouze konstatovat, že nejvíce již má stanovena obec Petrovice u 

Karviné v počtu 3, potom obec Dětmarovice v počtu 2 standard a nakonec Dolní Lutyně 1 

standart. Vše závisí na představitelích obcí a zastupitelích, kteří schvalují finanční prostředky 

na jednotlivé místní veřejné služby.  

Z toho vyplývá, že politické pozadí hraje při rozhodování o vynakládání zdrojů významnou 

roli, ale spíše negativní roli vedoucí k netransparentnímu a neefektivnímu vynakládání zdrojů. 

Motivem pro takové jednání je vidina podpory voličů ze stran občanů. Ne vždy je teda 

rozhodnutí ekonomické a efektivní. 

Podle řízených rozhovorů s představiteli obcí vzešel jasný závěr, že všechny obce poskytují 

služby ze zákona a služby „poplatkové“. Teprve potom se rozhodují, podle finančního zázemí 

o místních službách ostatních. Teprve po zvážení všech těchto faktorů oslovují občana a chtějí 

znát názor s poskytováním těchto místních služeb. Obec je schopna tuto skutečnost ovlivnit. 
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4   Návrhy možností zlepšení zabezpečení vybraných veřejných  

     služeb ve vybraném souboru obcí 

Při hledání, která z forem zajistí „optimální“ poskytování místních služeb bylo nutné 

jednotlivé varianty prověřit na základě několika kritérií. Z analýzy výdajů na jednotlivé 

služby u vybraných obcí je zřejmé, že úkolem „garantů“ je se svěřenými finančními zdroji 

nakládat efektivně. Jedná se totiž o finance svěřené představitelům obcí a oni jako garanti 

veřejných služeb by měli s nimi nakládat čím jak nejefektivněji. 

Problematikou efektivnosti se zabývá celá řada ekonomů, já jsem vycházela z ekonomické 

efektivnosti podle Pavla (2007, str.39), který pod tímto pojmem rozumí“…takovou alokaci 

zdrojů, kdy je dosaženo maximální hodnoty přínosů (které je možno měřit užitky) na jednotku 

nákladů.“. Z tohoto přístupu jsem vycházela a nahlížela na poskytování místních služeb tak, 

kdy za předpokladu limitovaných veřejných zdrojů lze dosáhnout realizace co největšího 

rozsahu místních služeb v co nejvyšší kvalitě. 

Podle tohoto přístupu je potom na zvážení, ať už se garant služby rozhodne místní službu 

poskytovat interně nebo danou službu bude kontraktovat. Veřejné prostředky by měly být 

vynaloženy efektivně, hospodárně a účelně. Jedná se koncept tzv. 3E (efektivně, hospodárně, 

účelně).  Ochrana (2007) navíc mezi základní kritéria při výběru vhodné formy zařazuje 

rozpočtové omezení (dostupné finance) garanta místní veřejné služby.  

Při srovnání vycházím i z názoru dalšího autora…“ Zatímco u výrobků lze díky jejich hmotné 

povaze objektivní parametry kvality specifikovat, kvalita služeb je subjektivním konceptem, 

jehož konkrétní obsah je determinovaný očekáváními a potřebami zákazníka ve vztahu k dané 

službě…“ (Lukášová a kol., 2009, str.10) 

Rozhodování představuje každodenní náplň všech vedoucích pracovníků a to na všech 

úrovních veřejné správy. Pro své rozhodování může řídící pracovník použít různé metody, 

kromě své vlastní intuice a zkušeností. 

 

4.1   Strukturování hierarchického modelu pro srovnávání  variant , kritérií   

        a   dílčí  vyhodnocení  pro výběr a  návrh  zabezpečení   vybraných      

        místních veřejných služeb ve vybraných obcích 
  
Pro modelový případ řešení zlepšení zabezpečení vybraných veřejných služeb ve vybraných 

obcích byla zvolena metoda analyticko-hierarchického procesu (dále jenom AHP). AHP bylo 

využito proto, že pro podporu rozhodování se jevil tento způsob jako nejvhodnější co do 

srovnání, výběru cílů a kritérií a stanovení priorit k určení celkového hodnocení alternativního 
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řešení pro zabezpečení vybraných místních veřejných služeb. Podle Ramíka a Perziny za 

řešení vícekriteriální rozhodovací úlohy se označuje takový postup, jenž vede k nalezení 

optimálního stavu systému vzhledem k více než jednomu uvažovanému kritériu.   

Způsob, který byl zvolen je nejčastějším příkladem AHP a představuje ho tříúrovňová 

hierarchie, jíž zachycuje následující obrázek č. 4.1 

Obrázek č. 4.1  Výsledný tříúrovňový hierarchický model 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle RAMÍK a PERZINA ( 2008, s. 85) 

Pro vyjádření intenzity hodnocení bylo využilo těchto hodnotících stupňů – tzv. základní 

škálu pro vyjádření intenzity úsudků, tabulka č. 4.2. 

Tabulka č. 4.2  Základní škála devítibodového hodnocení pro vyjádření intenzity úsudků 

hodnotící stupeň  porovnání prvků x a y 

1 x je stejně důležitý jako y 

2 x je slabě důležitější než y 

3 x je mírně důležitější než y 

4 x je více důležitý než y 

5 x je silně důležitější než y 

6 x je mnohem silněji důležitý než y 

7 x je velmi silně důležitější než y 

8 x je o mnoho velmi silně důležitější než y 

9 x je extrémně důležitější než y 

Zdroj: vlastní zpracování dle RAMÍK a PERZINA (2008, s. 82-83) 

V praktickém párovém porovnávání můžou nastat tyto tři situace (Ramík a Perzina, 2008, s. 

87) : 

 První prvek je důležitější než druhý, 

 První prvek je preferován před druhým, 

 První prvek je věrohodnější a pravděpodobnější než druhý. 

Pro každou oblast veřejných služeb zabezpečovanou obcemi, které jsou předmětem analýzy, 

byly určeny 2-3 klíčové měřitelné číselné ukazatele v příslušných měrných jednotkách, 
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umožňující spolehlivé a přehledné porovnávání. Vzhledem k tomu, že při současném systému 

využívání účetních a rozpočtových nástrojů a metod obce nerealizují komplexní analýzu 

nákladů, proto bylo vycházeno z kategorie výdajů rozpočtu obce realizovaných v oblasti 

zkoumaných služeb. 

Při identifikaci rozhodovacího problému bylo ověřeno, že stávající poskytování a 

zabezpečování po místních veřejných službách není ideální a poptávka po nich není plně 

uspokojena. Z tohoto důvodu bylo nutné definovat jako potřebu navrhnout zabezpečení 

vybraných místních veřejných služeb ve vybraném souboru 3 obcí.  

Cílem pro rozhodování bylo navrhnout zabezpečení vybraných místních veřejných služeb. 

Jako časové období pro srovnávání byl zvolen poslední rok zúčtovacího období všech 

vybraných obcí a to rok 2013 a všechny analyzované místní veřejné služby. 

Za kritéria k posouzení vhodnosti variant vůči cíli tj. zabezpečení místních veřejných služeb 

byla  zvolena tato kritéria (přepočet na jednotkové náklady- viz.příloha č. 9 – 11):   

ekonomická kritéria  

 celkový rozpočet obce, v přepočtu na 1 obyvatele v obci v roce 2013 

 celkové výdaje obce na zabezpečení všech vybraných místních veřejných služeb v 

roce 2013 v přepočtu na 1 obyvatele v obci 

 celkové výdaje vynaložené v roce 2013 na obnovu a údržbu veřejné zeleně, v přepočtu 

na 1m2 plochy zeleně / na 1 rok (rok 2013) 

 celkové výdaje vynaložené v roce 2013 na opravy a údržbu místních komunikací, v 

přepočtu na 1 běžný metr komunikace /na 1 rok (rok 2013) 

 celkové výdaje vynaložené v roce 2013 na opravy a údržbu veřejného osvětlení, v 

přepočtu na 1 lampu VO / na 1 rok (rok 2013) 

 celkové výdaje vynaložené v roce 2013 na správu a údržbu hřbitova, v  přepočtu na 1 

hrobové místo / na 1 rok (rok 2013) 

 celkové výdaje vynaložené v roce 2013 na sběr, nakládání a svoz komunálního 

odpadu, v přepočtu na 1 kontejner(popelnici) / na 1 rok (rok 2013) 

neekonomická kritéria 

 počet standardů pro poskytování všech 5-ti vybraných místních veřejných služeb 

 způsoby získávání názorů a informací od občanů v roce 2013 – počet uskutečněných 

referend k dané problematice vybraných místních veřejných služeb – poptávkový 

přístup 
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 způsoby poskytování všech vybraných místních veřejných služeb v roce 2013 

K vyhodnocení rozhodovacího problému bylo využito program Expert Choice. Veškeré 

výstupy ,dílčí i celkový výsledek, vychází pouze z výše zmíněného softwaru. I párové 

porovnávání doprovází výstup z tohoto programu. Jedná se o váhy jednotlivých zvolených 

kritérií i dílčích výsledků k nim vztažených. Samotná hierarchie je v programu Expert Choice 

uváděna zleva doprava, nikoliv od shora dolů, jak to je ilustrováno v obrázku č. 4.1. 

První úroveň tvoří CÍL (Goal). Jedná se o cíl rozhodování tj. zabezpečení místních veřejných 

služeb. Druhá úroveň je sestavou kritérií, na základě kterých se rozhoduji a třetí úroveň se 

skládá z jednotlivých variant, z kterých vybírám. V tomto případě se variantami staly 

jednotlivé obce.  

Po sestavení tohoto hierarchického modelu (příloha č. 12) následovalo párové porovnávání a 

dílčí vyhodnocení kritérií a variant. 

Párové porovnávání na úrovni srovnání na druhém stupni hierarchického modelu vneslo do 

modelu nejvýrazněji subjektivní pohled řešitele. V této fázi bylo nutné určit, které kritérium je 

důležitější, které méně, o kolik a toto srovnat s kritérii ostatními. V programu Expert Choice 

bylo možné využít několik módů.
12

 

Na základě tohoto porovnání program vytvořil váhy jednotlivých kritérií. Tyto váhy potom 

odrážejí na výsledném hodnocení, ať už dílčích hodnocení, celkovém hodnocení až po 

označení varianty řešeného rozhodovacího problému. 

Dílčí vyhodnocení, které je prezentováno v této části ukazuje řazení jednotlivých variant 

podle jednoho konkrétního hodnotícího kritéria a podle vah jednotlivých kritérií vztažených 

k cíli rozhodování. 

Níže jsou prezentovány všechny dílčí výsledky doložené výstupem programu Expert Choice. 

V příloze č. 13 je výstup, z kterého vyplývá, že v dílčím hodnocení dle kritéria „rozpočet“ má 

nejvyšší prioritu varianta DĚTMAROVICE, nejnižší PETROVICE U KARVINÉ. 

Dílčí vyhodnocení variant dle dalšího kritéria „zeleň“ v jednotkových nákladech výdaje na  

1metr čtvereční plochy zeleně v Kč dokumentuje výstup ze softwaru v příloze č.14. 

V tomto dílčím hodnocení alternativ dle kritéria „zeleň“ dosáhla nejvyšších vah alternativa 

DĚTMAROVICE, nejhorší je PETROVICE U KARVINÉ. 

Následující dílčí hodnocení zachycuje preference dle alternativ ve vztahu ke kritériu rozpočet 

na poskytování místní služby „místní komunikace“ na jednotkové náklady tzn. rozpočet na 1 

                                                 
12

 Módy: verbální, maticový a grafický 
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běžný metr v Kč (příloha č.15). Nejlépe v tomto kritériu dopadla obec (všech variant)  

alternativa PETROVICE U KARVINÉ. Nejhorší ze zkoumaných variant je varianta 

DĚTMAROVICE. Dalším kritériem, které bylo bráno v potaz je kritérium výdaje na 1 lampu 

VO na 1 rok, vše je přepočítáno na jednotkové náklady pro objektivnost srovnání. Výstup 

z tohoto kritéria je v příloze č. 16. 

Dalším kritériem při řešení rozhodovací úlohy je výdaj na 1 hrobové místo na rok v Kč. 

Preference jednotlivých variant dokumentuje příloha č. 17. 

V dílčím hodnocení variant dle tohoto kritéria má nejvyšší preference varianta PETROVICE 

U KARVINÉ a nejnižší varianta DĚTMAROVICE. 

Další zkoumané kritérium jednotlivých variant představuje výdaj na místní poplatkovou 

službu „odpady“. Zde pro srovnání byly použity jednotkové náklady na 1 rok na 1 kontejner 

(popelnici) v Kč. Výstup z použitého programu pro podporu rozhodování je znázorňuje 

v příloze č. 18. 

Z výstupu Expert Choice vyplývá, že dle provedeného párového porovnání (příloha č.19) se 

v modelu považuje za nejdůležitější kritérium ROZPOČET, následuje kritérium „osvětlení“ a 

„odpady“, potom kritérium „komunikace“ a na posledním místě jsou kritéria „zeleň“ a 

poslední „hřbitov“. 

Po vyhodnocení všech dílčích kritérií se může přejít k závěrečnému vyhodnocení a 

k závěrečné syntéze. V závěrečném hodnocení dle zkoumaných kritérií vyhodnotil podpůrný 

program Expert Choice pro vyřešení rozhodování jako nejlepší, tj. kompromisní variantu 

PETROVICE U KARVINÉ (příloha č.20). Je tedy faktem, že pro řešení problému a 

naplnění cíle „zabezpečení veřejných služeb“ je nejvýhodnější varianta poskytování místních 

veřejných služeb obec PETROVICE U KARVINÉ. 

Program Expert Choice pouze doporučil vhodnou variantu na základě stanovených kritérií a 

hodnot jednotlivých variant. Při samotném rozhodování ale závisí na ochotě rozhodovatele 

vzít v potaz tento výstup. 
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4.2   Návrhy a doporučení pro poskytování místních veřejných  služeb 

        v obcích Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné 

Při rozhodování, která z forem by zajistila optimální produkci veřejných služeb bylo 

prověřeno více kritérií. Každá z analyzovaných obcí totiž hodnotí na základě jiných 

hodnotících kritérií. Pro potřeby naplnění cíle diplomové práce byla zvolena 2 kritéria: 

ekonomické a neekonomické. Mezi ekonomická kritéria byla zařazena : dostupné zdroje (v 

rámci rozpočtu), kvalita poskytované služby, efektivní alokace zdrojů (náklady na produkci) a 

charakter služby (Ochrana, 2007). Mezi neekonomické (kromě jiných-názory občanů, vedení 

obce a počet referend v obci, počet standardů) byly zařazeny i politické faktory. Bylo zjištěno, 

že tyto faktory hrají spíše negativní roli vedoucí k netransparentnímu a neefektivnímu 

vynakládání zdrojů. Je to z důvodu vidiny většinové podpory ze strany voličů-občanů (tzv. 

korupční jednání).   

Vybrala jsem si soubor 5 místních veřejných služeb, které analyzované obce poskytují ať už 

„fakultativně“ či „obligatorně“.  Analýza vybraných veřejných služeb na úrovni municipalit 

prokázala, že poskytování kvalitních veřejných místních služeb záleží na přístupu 

jednotlivých obcí k poskytování veřejných služeb. Pro výběr vhodného způsobu 

zabezpečování konkrétních služeb závisí na druhu služby, na podmínkách a v neposlední řadě 

i v možnostech, které konkrétní obce mají pro jejich poskytování.  

Pro dodržení principu „hospodárnosti“ je nutné se zaměřit na tato fakta : 

 používání takových zdrojů, které jsou pro dosažení úrovně nezbytné , neplýtvat 

zbytečně zdroji, 

 zvážit zdroje, které je možno pořídit za nižší náklady (nutná ekonomická analýza), 

 neplatit zbytečně vyšší finance za nižší kvalitu a zvážit možnosti, zda to je 

nevyhnutelně nutné, 

 navrhnout optimální činnost procesu při zadávání veřejných zakázek (nižší náklady).   

A pro dosažení maximálního výsledku při dodržení principu „účelnosti“ je nutné dodržet: 

 objektivně a jasně a jednoznačně definovat předmět veřejných zakázek, 

 určit náklady na nákup vstupů, které by neměly být vyšší  než při jejich realizaci 

interní formou ( vlastními zaměstnanci). 

Pro stanovení formy produkce využít princip „efektivnosti“ dodržet: 

 výběr formy zabezpečení služby nejméně nákladné (z hlediska použitých vstupů) ve 

srovnání s jinými variantami a alternativami pro jejich poskytování (interně nebo 

externě) 
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 zjistit, zda místní službu nelze poskytnout prostřednictvím jiných forem ve větším 

rozsahu a vyšší kvalitě, při splnění cíle a účelu služby, 

 zjistit náklady na jednici výstupu a zda by nebyly tyto jednotkové náklady nižší při 

použití jiné z forem z produkce. 

Výsledek těchto voleb má potom veliký vliv na financování místních služeb. Proto v tomto 

ohledu záleží pouze na konkrétních možnostech obce a finančním zázemí. Jedná se 

samozřejmě o stránku nákladovou, ale také užitkovou, která u menších obcí (u mého 

vybraného vzorku obcí) hraje klíčovou roli.  

Pro toto rozhodování se bere v potaz i názor občanů tak, aby spokojenost při poskytování 

místních služeb byla maximální. Samozřejmě i při racionálních rozhodování (formou 

poptávkových dotazníků mezi občany) hraje klíčovou roli důkladná ekonomická analýza. 

Při rozhodování pro interní či externí formu zabezpečování vybraných služeb je nutné brát 

v potaz fakt, zda je poskytovatel schopen danou službu poskytnout s nižšími náklady než 

vlastní zaměstnanci.  Přitom je důležité, aby zároveň nedošlo ke snížení parametrů výstupu, 

tzn. ani kvality, ani kvantity poskytované služby.  

Je faktem, že analyzované obce mají příliš málo zaměstnanců a nemají založena nákladová 

střediska, která by byla schopna kvantifikovat náklady spojené s interní produkcí určité 

služby, což v praxi vede k tomu, že není možno porovnávat nákladovost produkce vlastních 

zaměstnanců s potencionálními nabídkami externích dodavatelů. V tomto ohledu bych 

doporučila vyčlenit pracovníky přímo pro nákladová střediska.   
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Závěr 

Přijmout jakékoliv rozhodnutí se setkává každý člověk několikrát denně. Vzhledem k práci 

představitelů obce „manažerů“ mohou mít tato rozhodnutí zásadní vliv na chod obce. Nelze 

tedy vždy spoléhat na svou intuici, ale je třeba využít i podpůrných metod pro rozhodování 

představitelů obcí. 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnocení a srovnání zabezpečení místních veřejných 

služeb v obcích Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné za období 2009 – 2013.  

Cíl práce byl splněn. Pro naplnění cíle diplomové práce byly ověřovány 2 hypotézy. 

Podle statistických údajů vývoje počtu obyvatel od roku 2009 ve vybraném vzorku obcí bylo 

prokázáno, že obec  s nejnižším počtem obyvatel je obec Dětmarovice. Obec Dětmarovice má 

cca o 1.000 obyvatel méně než obec Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné. Jak bylo prokázáno, 

počet obyvatel není určujícím kritériem pro plnění místního rozpočtu, a obec s nižším počtem 

obyvatel je srovnatelná co do kvality a financování poskytovaných veřejných služeb. Je ale 

faktem, který se potvrdil v analýze, že čím větší obec (měřeno počtem obyvatel) tím vyšší 

náklady na vybrané místní veřejné služby První hypotéza tedy byla z části potvrzena. 

Pro výběr vhodného způsobu zabezpečování konkrétních služeb závisí na druhu služby, na 

podmínkách a v neposlední řadě i v možnostech, které konkrétní obce mají pro jejich 

poskytování. Výsledek těchto voleb má potom veliký vliv na financování místních služeb. Ty 

se mohou poskytovat jak interně (pomocí vlastních zaměstnanců), tak externě prostřednictvím 

smluvních vztahů s externími dodavateli. Druhou hypotézou bylo ověřeno, že pro výběr 

formy zabezpečení místních veřejných služeb analyzovaných obcí hraje klíčovou roli 

ekonomické kritérium. 

První hypotéza byla ověřena, platí že analyzované obce ( Dětmarovice, Dolní Lutyně a 

Petrovice u Karviné) čím větší mají počet obyvatel tím zabezpečují vybrané místní služby 

s vyššími náklady. Druhá hypotéza byla také potvrzena, a to, že způsob výběru formy 

zabezpečení služby hraje klíčovou roli ekonomické kritérium. Všechny analyzované obce se 

zejména při výběru formy přikláněly na finanční stránku, až po ní následovalo kritérium 

neekonomické (tzn. názory občanů, apod…).   

Analýza vybraných veřejných služeb na úrovni obcí Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u 

Karviné prokázala, že jejich poskytování v podstatné míře a kvalitě závisí na systémovém 

přístupu. Všechny analyzované obce se rozsahem, způsobem výběru formy zabezpečení a 

způsobu financování a částečně i kvalitou částečně podobají tak, aby bylo možné poskytnout 

objektivní srovnání. Podle statistických údajů je obcí s nejnižším počtem obyvatel obec 
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Dětmarovice, následuje Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné. Všechny obce poskytují všechny 

analyzované místní služby: zeleň,komunikace,veřejné osvětlení,hřbitov a odpady. Bylo 

zjištěno, že všechny 3 obce poskytují tyto služby s náklady, které jsou schválené v rozpočtu 

obce zastupiteli a v závislosti na konkrétních potřebách obcí v daném roce. Všechny obce tyto 

služby zajišťují interním způsobem, ale nejvíce používají externí dodavatele při zajišťování 

sledovaných 5 služeb. V tomto ohledu mají všechny 3 obce obdobné postupy při výběru 

externích dodavatelů, řídí se zákonem č. 137/2006 o veřejných zakázkách. Výběr probíhá 

zejména přímým zadáváním, v ojedinělých případech je převažujícím otevřené řízení, nebo je 

vypsána „veřejná zakázka“. Je na představitelích obcí, kteří musí vybrat nabídku nejnižší bez 

ohledu na reference na danou firmu. Mnohdy se teda stane, že vybraná firma neodpovídá 

kvalitativně, ale cenově je nejníže. Všechny 3 obce využívají tento způsob výběru externích 

dodavatelů. U všech analyzovaných obcí převládá přímý nákup, pouze u služby „odpady“ je 

otevřené řízení a u „komunikací“ je tzv. užší řízení. V tomto ohledu jsou všechny obce 

srovnatelné. 

Při srovnání při plnění místních rozpočtů bylo zjištěno, že neplatí přímá úměra, že čím větší 

obec, větší příjmy. Naopak. Obec Dětmarovice vyhrála první místo, protože pokud 

srovnáváme vývoj plnění rozpočtu, je obcí s nejvyšším plněním do místního rozpočtu. Je to 

dáno zejména tím, že obec disponuje financemi, které do místního rozpočtu přitečou díky 

Elektrárně Dětmarovice a také díky podnikatelům, kteří podnikají na území Dětmarovic. Také 

obec zvýšila koeficient od roku 2012 z 1 na 3, a to do obecního rozpočtu přineslo téměř o 12 

miliónů Kč více ve srovnání s ostatními roky. Všechny obce hodnocení kvality a úrovně 

poskytovaných služeb posuzují podle ekonomických ukazatelů. K tomuto posouzení mají 

k dispozici pouze účetní dokumentaci, ale další podrobné údaje nevedou. Podle řízených 

rozhovorů s představiteli obcí bylo ověřeno, že přezkumu formy jsou ohlasy občanů relativně 

málo významné. U analyzovaných obcí bylo zjištěno, že nejvíce oslovují o vyjádření názoru 

své občany v obci Dětmarovice, méně potom u ostatních obcí. Tento způsob se u obce 

Dětmarovice ukázal jako významný, protože při dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že 

nejvíce jsou se zabezpečováním, kvalitou a rozsahem služeb spokojeni právě obyvatelé obce 

Dětmarovice. U ostatních obcí občané uvedli, že nejsou dostatečně informováni o množství, 

způsobu a financování místních vybraných služeb. Jestliže porovnám počet standardů u 

analyzovaných obcí, je nutno konstatovat, že vytvořením standardu není určeno, že místní 

služba je poskytována v množství a kvalitě vyšší než u služeb nestandardních. 
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Podle těchto výsledků analýz bych doporučila vytvoření tzv. nákladových středisek, ve 

kterých by vyškolení zaměstnanci byli schopni kvantifikovat náklady spojené s interní 

produkcí určité služby, což v praxi vede k tomu, že není možno porovnávat nákladovost 

produkce vlastních zaměstnanců s potencionálními nabídkami externích dodavatelů. Tato 

střediska by byla základnou pro další finanční analýzy. Tito zaměstnanci obce budou schopni 

udělat důkladné srovnání a analýzu (i na jednicové náklady) tak, aby bylo možné zjistit a 

následně v praxi zajistit optimální soulad mezi vstupy a výstupy. Vstupy do produkce musí 

být minimální (nejnižší možné) a její výstupy maximální (soulad mezi množstvím, kvalitou a 

následnou spokojeností občanů). Jedině tak mohou obce vytvořit soulad mezi množstvím, 

způsobem financování a kvalitou poskytovaných místních služeb a také spokojeností z řad 

místních občanů. 

V tomto ohledu je třeba také zmínit možnosti využití zdrojů z fondů EU. 

Na období 2014-2020 byl vyhlášen dotační program využití zdrojů z fondů EU. Obce, města, 

kraje a veřejným sektorem zřízené organizace mohou získat dotace z programů, které mají 

napomoci ke zlepšení životního prostředí, života obyvatel, dopravní infrastruktury, ale 

například i zapojení do inovativních projektů a tvorbu mezinárodních partnerství. V rámci 

sekce je představeno rozdělení základních programů, které mohou municipality využít. 

V tomto ohledu bych doporučila tzv. Operační program Životní prostředí,kde je možné 

využí například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení veřejných 

budov, snížení energetické náročnosti, a nákupu úsporných technologií, sanace ekologických 

zátěží a dalších projektů vedoucí ke zlepšení stavu životního prostředí.  
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     Přílohy : 
 

 

 

      Příloha č. 1 

 
       Schéma vykonavatelů státní správy 

      Přímé 

vykonavatele 

státní správy 

        Nepřímé 

vykonavatele
13

 

státní správy 

Ostatní vykonavatele 

státní správy 

 

-vláda 

 

-prezident 

 

-ministerstva 

 

-jiné ústřední správní 

úřady 

 

-regionální správní 

úřady 

 

-neústřední správní 

úřady 

 

- -veřejné bezpečnostní 

sbory 

 

-nezávislé správní 

úřady 

 

-orgány krajů 

 

-orgány obcí 

 

         -právnické a fyzické 

O                osoby 

soukromého práva 

 

 

Vykonavatelé samosprávy : 

 

    -orgány krajů 

 

   -orgány obcí 

 

-orgány ZŠ 

 

-orgány VŠ 

 

Vykonavatelé ostatní VS: 

 

             -nesamosprávné  instituce    

veřejnoprávního    a 

             soukromoprávního 

charakteru 

 

 

         Zdroj: Vlastní zpracování dle Furmanové (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

státní správu nevykonávají pouze orgány státu (zejm. správní úřady), ale i orgány subjektů odlišných od státu, 

popř. soukromé osoby, na základě přenesení či propůjčení výkonu státní správy 



2 

 

Příloha č. 2 
 

Schéma oprávnění ÚSC k vybírání místních poplatků 

Oprávnění obce Zákonná úprava   

Oprávnění obce „vybírat“ obecně závaznou  

vyhláškou obce stanovené místní poplatky 

 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích (§1) 
 
 

 

 

Zavedení poplatků obecně závaznou vyhláškou, 

ve které obec upraví podrobnosti jejich vybírání, 

zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, 

ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku 

poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a 

případné osvobození od poplatků. 

  

Zákon č. 565/90 Sb., o místních poplatcích 

(§14) 
 
 

 

Úprava koeficientů daně z nemovitostí,  

částečné či úplné osvobození od daně  

 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitostí (§ 6, § 11, § 17) 
 
 

 

 

Oprávnění vybírat úhradu za shromažďování, 

sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů od fyzických osob na 

základě smlouvy; vybírá-li obec tuto úhradu, 

nemůže stanovit poplatek za komunální odpad 

podle § 17a ani místní poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

  

Zákon č. 85/2001 Sb., o odpadech (§ 17 

odst. 5) 
 
 

 

 

Výběr „poplatků“ ze sankcí a za služby 

 

 

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních 

poplatcích 
 
 

 

 

Vydávání obecně závazných vyhlášek o cenách 

stavebních pozemků, cenové mapy 

 

 

Zákon 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku (§ 10) 
 
 

 

 

 

          Zdroj: Vlastní zpracování dle Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů 

obcí(2012) 
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Příloha č. 3 
 

Struktura databáze kompetencí obce ve vztahu k poskytování místních veřejných služeb 

 

Rozvojov

á 

oblast 

Charakter 

činností 

 

Činnost Vztah k 

plánování 

Právní 

předpis 

Ustanov

ení 

právníh

o 

předpisu 

Specifikace 

činnosti dle 

právního 

předpisu 

Charakter 
Činností 

 

Rozlišení 

práv,povinností, 

obecných 

ustanovení 

upravujících 

organizační 

řešení určité 

oblasti 

Specifikace 

činnosti 

pomocí 

klíčových 

slov 

umožňující 

třídění 

Plánovací 

činnost 

Rozvojová 

činnost 

Rámec 

samosprávy 

Ostatní 

Název 

zákona 

upravujícíh

o danou 

oblast 

Specifikac

e §, 

odstavce, 

případně 

písmene 

příslušnéh

o 

právního 

předpisu 

Citace z právního 

předpisu ( v plném 

rozsahu nebo výběr 

stěžejních pasá 

ží) 

 

           Zdroj: vlastní zpracování dle Elektronické metodické podpory tvorby rozvojových dokumentů obcí 

(2012). 
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           Příloha č. 4 

 
 

           Výsledky  dotazníkového šetření ve vybraných obcích 

 

 
 
Zdroj: V lastní zpracování dle dotazníkového šetření  ve vybraných obcích (viz.příloha č.8 ) 
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Příloha č. 5 

 

Statistické údaje o obci Dětmarovice za období 2009 - 2013  

 

 

 
 

 
 
Zdroj:   Vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztrát roku 2009 – 2013 a dle statistických dat počtu obyvatel od 

roku 2009 -2013 
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Příloha č. 6 

 

Statistické údaje o obci Dolní Lutyně  za období 2009 - 2013 

 
 

 
 

 
 
Zdroj:  Vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztrát roku 2009 – 2013 a dle statistických dat počtu obyvatel obce 

Dolní Lutyně od roku 2009 -2013 
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Příloha č. 7 

 

Statistické údaje o obci Petrovice u Karviné  za období 2009 - 2013 

 

 
 

 
 

 
Zdroj:   Vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztrát roku 2009 – 2013 a dle statistických dat počtu obyvatel obce 

Petrovice u Karviné od roku 2009 -2013 
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Příloha č. 8 

Zjišťování o informovanosti a spokojenosti občanů s poskytovanými službami v obcích 

DOTAZNÍK 

Monitoring - zabezpečování, dostupnost a kvalita veřejných služeb na úrovni obce 

Dětmarovice, Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné 

1.) V obci Dětmarovice jsou zabezpečovány následující veřejné služby: 

 obnova a údržba veřejné zeleně 

 opravy místních komunikací 

 opravy a údržba veřejného osvětlení 

 sběr, nakládání s odpady 

     Myslíte si, že rozsah těchto služeb je dostatečný? 

2.) Podle čeho usuzujete, že rozsah poskytovaných služeb je nedostatečný? 

2a) V čem vidíte příčiny, že zmíněné služby jsou poskytovány nedostatečně? 

2b) Jaké nápravné kroky by podle Vás měly být učiněny? 

3.) Které služby navrhujete rozšířit? 

4.) Jakou organizačně-právní formu byste doporučoval-a použít v případě té, či oné Vámi navrhované veřejné 

služby? 

5.) Jak hodnotíte kvalitu jednotlivých poskytovaných veřejných služeb? 

Jste-li nespokojen(a): 

5a) V jakých ukazatelích by se měla kvalita zmíněné veřejné služby změnit? 

5b) Jaká doporučení k dosažení tohoto stavu považujete za potřebné učinit? 

6.) Jak hodnotíte úroveň poskytované služby „sběr, nakládání s odpady“ s ohledem na výši poplatků za tuto 

službu? 

Jsou vynaložené poplatky za ni adekvátní? 

7.) Co si myslíte o organizačně- právní formě (způsobu) zabezpečení jednotlivých služeb? Kde byste navrhli a 

proč změnu v zabezpečení dané služby? 

 vlastní zaměstnanci 

 rozpočtová organizace obce (s.r.o. nebo 50% majetkový podíl obce) 

 externí dodavatelé 

 kombinace výše uvedeného 

 jiný způsob 

Zkuste sami říct, jak si myslíte (kým) jsou v naší obci tyto služby zabezpečovány? 

Jak se dozvídáte o cenách, které jsou za dané služby vynakládány? Máte dostatečný přístup k informacím? 

Pokud NE, navrhněte způsob, jak by tyto informace měli být publikovány a zveřejňovány…. 

Zdroj : Vlastní zpracování otázek 
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Příloha č. 9 

 

Kvantitativní kritéria obce Dětmarovice za rok 2013 

 

Rok 2013           Obec 

Dětmarovice 

Celkový rozpočet obce v tis.Kč 59.388 tis.Kč 

C        Celkové výdaje na 5 vybraných 

místních veřejných služeb v tis.Kč 

7.364 tis. Kč 

Cel             Celkové výdaje na veřejnou 

zeleň na 1m2 plochy 

6,70 Kč 

          Celkové výdaje na místní 

komunikace na 1 běžný metr 

55 Kč 

            Celkové výdaje na veřejné 

osvětlení na 1 lampu VO 

1.420 Kč 

Celkové výdaje na správu hřbitova na               

1  hrob 

56 Kč 

         Celkové výdaje na svoz odpadu 

na 1 kontejner 

2.881 

           Celkový počet standardů na 5 

vybraných místních služeb 

1 

Celkový počet uskutečněných referend 

a dotazníkových šetření v roce 2013 

2 

Počet externích dodavatelů 

poskytujících vybrané veřejné služby 

4 

 
Zdroj:vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztrát roku 2013 a řízených rozhovorů s představiteli obce Dětmarovice     

v roce 2014 
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Příloha č. 10 

 

Kvantitativních kritérií obce Dolní Lutyně  za rok 2013 

 

Rok 2013 Obec   Dolní 

Lutyně 

Celkový rozpočet obce v tis.Kč 64.785 tis. Kč 

Celkové výdaje na 5 vybraných 

místních veřejných služeb v tis.Kč 

18.041 tis. Kč 

Celkové výdaje na veřejnou zeleň  

na 1m2 plochy 

3 Kč 

Celkové výdaje na místní 

komunikace na 1 běžný metr 

94 Kč 

Celkové výdaje na veřejné osvětlení 

na 1 lampu VO 

2.149 Kč 

Celkové výdaje na správu hřbitova 

na 1 hrob 

84 Kč 

Celkové výdaje na svoz odpadu na 1 

kontejner 

6.495 Kč 

Celkový počet standardů na 5 

vybraných místních služeb 

1 

Celkový počet uskutečněných 

referend a dotazníkových šetření 

v roce 2013 

1 

Počet externích dodavatelů 

poskytujících vybrané veřejné 

služby 

5 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztrát roku 2013 a řízených rozhovorů s představiteli obce Dolní 

Lutyně v roce 2014 
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Příloha č. 11 

 

Kvantitativní kritéria obce Petrovice u Karviné za  rok 2013 

 

Rok 2013 Obec     Petrovice u 

Karviné 

Celkový rozpočet obce v tis.Kč 59.388 tis. Kč 

Celkové výdaje na 5 vybraných 

místních veřejných služeb v tis.Kč 

29.068 tis. Kč 

Celkové výdaje na veřejnou zeleň 

na 1m2 plochy 

1,33 Kč 

Celkové výdaje na místní 

komunikace na 1 běžný metr 

372 Kč 

Celkové výdaje na veřejné 

osvětlení na 1 lampu VO 

938 Kč 

Celkové výdaje na správu 

hřbitova na 1 hrob 

237 Kč 

Celkové výdaje na svoz odpadu na 

1 kontejner 

10.151 Kč 

Celkový počet standardů na 5 

vybraných místních služeb 

2 

Celkový počet uskutečněných 

referend a dotazníkových šetření 

v roce 2013 

0 

Počet externích dodavatelů 

poskytujících vybrané veřejné 

služby 

5 

Zdroj: vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztrát roku 2013 a řízených rozhovorů s představiteli obce Petrovice  

u Karviné v roce 2014 
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 Příloha č. 12 

Hierarchická struktura modelu „Zabezpečování místních veřejných služeb“ 

 

ROZPOCET

( , 316)

ZELEN

( , 044)

KOMUNI KA \ DETMAROV

( , 16) (0, 315)

GOAL OSVETLEN LUTYNE

( , 22) (0, 310)

HRBI TOV / PETROVI C

( , 039) (0, 375)

ODPADY

( , 22)

Abbreviation Definition

  GOAL  

DETM AROV DETM AROVICE                                                     

HRBITOV ro z p o c e t n a  1  h ro b                                               

KOM UNIKA ro z p o c e t n a  v e re j n e  k o m u n i k a c e  n a  1 m                             

L UTYNE L UTYNE                                                          

ODPADY ro z p o c e t n a  1  o d p a d o v y  k o n te j n e r                                

OSVETL EN ro z p o c e t n a  j e d n o  s v e tl o                                         

PETROVIC PETROVICE U KARVINE                                             

ROZPOCET ro z p o c e t o b c e  n a  v e re j n e  s l u z b y                                  

ZEL EN  ro z p o c e t n a  1 m 2                                                  

optimalni zabezpeceni verejnych sluzeb

Trial Use Only
 

Zdroj: Vlastní dle programu Expert Choice 
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Příloha č. 13 

 

Preference jednotlivých variant ve vztahu ke kritériu „rozpočet“ 

Sy nthe s is  o f Le a f Node s  with  re s pe c t to  ROZPOCET
I deal Mode

DETMAROV , 401

LUTYNE , 358

PETROVI C , 241

Abbreviation Definition

DETM AROV DETM AROVICE                                                     

L UTYNE L UTYNE                                                          

PETROVIC PETROVICE U KARVINE                                             

optimalni zabezpeceni verejnych sluzeb

Trial Use Only
 

 

Zdroj: Vlastní dle programu Expert Choice 
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Příloha č. 14 

   

Preference jednotlivých variant ve vztahu ke kritériu „zeleň“ 

Sy nthe s is  o f Le a f Node s  with  re s pe c t to  ZELEN
I deal Mode

DETMAROV , 607

LUTYNE , 272

PETROVI C , 121

Abbreviation Definition

DETM AROV DETM AROVICE                                                     

L UTYNE L UTYNE                                                          

PETROVIC PETROVICE U KARVINE                                             

optimalni zabezpeceni verejnych sluzeb

Trial Use Only
 

 

Zdroj: Vlastní dle programu Expert Choice 
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Příloha č. 15 

   

Preference jednotlivých variant ve vztahu ke kritériu „komunikace“ 

Sy nthe s is  o f Le a f Node s  with  re s pe c t to  KOM UNIKA
I deal Mode

PETROVI C , 715

LUTYNE , 181

DETMAROV , 104

Abbreviation Definition

PETROVIC PETROVICE U KARVINE                                             

L UTYNE L UTYNE                                                          

DETM AROV DETM AROVICE                                                     

optimalni zabezpeceni verejnych sluzeb

Trial Use Only
 

Zdroj: Vlastní dle programu Expert Choice 
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Příloha č. 16 

   

Preference jednotlivých variant ve vztahu ke kritériu „osvětlení“ 

Sy nthe s is  o f Le a f Node s  with  re s pe c t to  OSVETLEN
I deal Mode

LUTYNE , 477

DETMAROV , 315

PETROVI C , 208

Abbreviation Definition

L UTYNE L UTYNE                                                          

DETM AROV DETM AROVICE                                                     

PETROVIC PETROVICE U KARVINE                                             

optimalni zabezpeceni verejnych sluzeb

Trial Use Only
 

 

Zdroj: Vlastní dle programu Expert Choice 
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Příloha č. 17 

   

Preference jednotlivých variant ve vztahu ke kritériu „hřbitov“ 

Sy nthe s is  o f Le a f Node s  with  re s pe c t to  HRBITOV
I deal Mode

PETROVI C , 629

LUTYNE , 223

DETMAROV , 149

Abbreviation Definition

PETROVIC PETROVICE U KARVINE                                             

L UTYNE L UTYNE                                                          

DETM AROV DETM AROVICE                                                     

optimalni zabezpeceni verejnych sluzeb

Trial Use Only
 

Zdroj: Vlastní dle programu Expert Choice 
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Příloha č. 18 

   

Preference jednotlivých variant ve vztahu ke kritériu „odpady“ 

Sy nthe s is  o f Le a f Node s  with  re s pe c t to  ODPADY
I deal Mode

PETROVI C , 742

DETMAROV , 211

LUTYNE , 047

Abbreviation Definition

PETROVIC PETROVICE U KARVINE                                             

DETM AROV DETM AROVICE                                                     

L UTYNE L UTYNE                                                          

optimalni zabezpeceni verejnych sluzeb

Trial Use Only
 

Zdroj: Vlastní dle programu Expert Choice 
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Příloha č. 19 

   

Váhy jednotlivých hodnotících kritérií 

No d e : 0
Co m p a re  th e  re l a ti v e  PREFERENCE wi th  re s p e c t to :  GOAL

ZELEN  KOMUNIKA OSVETLEN HRBITOV ODPADY 

ROZPOCET 6,0 2,0 2,0 5,0 2,0

ZELEN  (6,0) (6,0) 2,0 (6,0)

KOMUNIKA (2,0) 5,0 (2,0)

OSVETLEN 5,0 1,0

HRBITOV (5,0)

Row elem ent  is  __ t im es  m or e t han colum n elem ent  unless  enc losed in ( )

Abbrevi at i on Defi ni t i on

Go a l o p ti m a l n i  z a b e z p e c e n i  v e re j n y c h  s l u z e b

ROZPOCET ro z p o c e t o b c e  n a  v e re j n e  s l u z b y                                  

ZEL EN  ro z p o c e t n a  1 m 2                                                  

KOM UNIKA ro z p o c e t n a  v e re j n e  k o m u n i k a c e  n a  1 m                             

OSVETL EN ro z p o c e t n a  j e d n o  s v e tl o                                         

HRBITOV ro z p o c e t n a  1  h ro b                                               

ODPADY ro z p o c e t n a  1  o d p a d o v y  k o n te j n e r                                

ROZPOCET ,3 1 6

ZEL EN  ,0 4 4

KOM UNIKA ,1 6 0

OSVETL EN ,2 2 0

HRBITOV ,0 3 9

ODPADY ,2 2 0

In c o n s i s te n c y  Ra ti o  = 0 ,0 4

optimalni zabezpeceni verejnych sluzeb

Trial Use Only
 

Zdroj: Vlastní dle programu Expert Choice 
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Příloha č. 20 

   

Závěrečné vyhodnocení podle jednotlivých hodnotících kritérií 

Sy nthe s is  o f Le a f Node s  with  re s pe c t to  GOAL
I deal Mode

OVERALL I NCONSI STENCY I NDEX =  0, 03

PETROVI C , 375

DETMAROV , 315

LUTYNE , 310

Abbreviation Definition

PETROVIC PETROVICE U KARVINE                                             

DETM AROV DETM AROVICE                                                     

L UTYNE L UTYNE                                                          

optimalni zabezpeceni verejnych sluzeb

Trial Use Only
 

Zdroj: Vlastní dle programu Expert Choice 

 


