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1 Úvod 

 

Veřejná správa v České republice je tvořena orgány státní správy a samosprávy. Státní 

správa je vykonávaná v přenesené působnosti na územní samosprávu, která se skládá 

z dvoustupňového systému, jehož základní jednotka je obec a vyšší územně samosprávný 

celek kraj. Zákonem o obcích je vymezena zvláštní kategorie měst označena za statutární 

města, která se na základě svého statutu odlišuje od ostatních měst a to zejména v rámci 

působnosti samosprávy, která je přenesena na městské obvody. Městské obvody mají vlastní 

orgány samosprávy, sestavují a schvalují závěrečný účet a rozpočet. Působnost městských 

obvodů je vymezena obecně závaznou vyhláškou (statutem města). 

Důvodem výběru tématu bakalářské práce je vlastní zájem o pochopení hospodaření 

městských obvodů a to ve vztahu ke statutárnímu městu. Financování městských obvodů 

statutárním městem je problematické. 

Cílem bakalářské práce je srovnání přerozdělení dotací statutárního města Ostravy k 

městským obvodům za období 2012-2014. Porovnávání kritérií statutárního města Ostravy k 

jeho městským obvodům s výsledkem příjmů dotace na obyvatele z rozpočtu města. Práce by 

měla znázornit vývoj přerozdělení dotací města Ostrava k vybraným městským obvodům 

v letech 2012, 2013, 2014. 

Struktura práce je tvořena jednotlivými kapitolami – Hospodaření obcí; Analýza 

hospodaření statutárního města Ostrava a jeho městských obvodů; Zhodnocení vlivu 

přerozdělení dotací na hospodaření městských obvodů, kdy samostatné kapitoly jsou členěny 

na podkapitoly. 

K vypracování teoretické části je použita metoda deskripce a obsahové analýzy 

odborné literatury a platné legislativy. Zároveň jsou využity znalosti z veřejných financí a 

rozpočtů. Pro praktickou část jsou využity údaje z interních dokumentů statutárního města 

Ostravy a jeho městských částí. Využitím metody komparace se stanoví poznatky 

hospodaření městských obvodů za období 2012 - 2014. Za pomocí metody syntéze shrneme 

veškeré poznatky k vytvoření závěru práce. 

První kapitola je obsahově teoretickou částí, která přiblíží problematiku hospodaření 

obcí vycházející z platné legislativy a další odborné literatury. Dále kapitola pojednává o 
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dělení působnosti obce, jejich orgánech a problematice rozpočtového procesu (tvořením 

rozpočtu obce, rozpočtové struktuře). 

V další kapitole, pomocí dat získaných z internetových portálů, zhodnotíme vývoj 

hospodaření města ve vztahu k městským obvodům za období 2012 – 2014. Pro jednodušší 

komparaci získaných údajů jsou v práci vypracovány ke každému časovému období grafy a 

tabulky. 

V poslední části zhodnocené údaje analyzujeme za pomocí metody komparace a 

pomocí metody syntézy zhodnotíme vývoj hospodaření města ve vztahu k městským 

obvodům. V práci jsou využity rozpočty města, městských obvodů a další statistické údaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Hospodaření obcí 

Veřejná správa je systém tvořící státní správu a veřejnou samosprávu. Výkon státní 

správy je přímý, nebo přenesen na územní samosprávu. Správa veřejné samospráva je 

delegována na nestátní subjekty, tedy se jedná o decentralizovaný systém státní správy. 

Samospráva spravuje své záležitosti, které vykonávána vlastním jménem. Samospráva je 

označována za územní a zájmovou samosprávu. 
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2.1 Územně správní členění v České republice 

Zakládající systém územní správy je stanovit působnost na menší území (obce, kraje) 

než je samotný stát. Územní samospráva je vykonávána územně administrativními 

jednotkami, které nemají charakter ústředních orgánů. Státní správa a samospráva může být 

vykonávána jedním nebo dvěma orgány, tudíž lze říci, že může spadat pod jednu územně 

administrativní jednotku
1
. 

Zákonná úprava legislativního rámce je ukotvena v Ústavě České republiky, účinné od 

1. 1. 1993. Samotná samospráva obcí je upravena zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení) v platném znění, ve které je upraven právní rámec výkonu působnosti obce, orgánu 

obce. Zákon upravující výkon působnosti kraje, orgánu kraje je v ustanovení zákona č. 

129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) v platném znění. Reforma státní správy v České 

republice zakotvila vyšší územní samosprávné celky dne 1. 1. 2000 a zároveň došlo ke 

zrušení okresních úřadů. Následkem zrušení okresních úřadů bylo přenesení kompetencí 

okresních úřadů na obce s rozšířenou působností s účinností od 1. 1. 2003. 

Územní samospráva realizuje samosprávu veřejných záležitostí v rámci společenství 

občanů (občané obývající část území), neboli se jedná o správu, která je vymezena 

geografickým územím
2
. 

 

 

 

Charakteristika obce a její působnost 

Postavení obce charakterizujeme: „Obec je základním územním samosprávným 

společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce“ dle zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Obec je veřejnoprávní korporací, 

která se stará o potřeby svých občanů a o rozvoj svého území. Obec je právnickou osobou, 

                                                           

1
 Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. 

2
 Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. 
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vlastní svůj majetek a navenek vystupuje ve vztazích svým jménem. Obec, s více než 3000 

obyvateli, může být stanovena předsedou Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády městem. 

Zákon umožňuje sloučení menších obcí za účelem vytvoření statutu města
3
. 

 

Statutární města 

Statutární města získávají svůj statut ve schvalovacím procesu zastupitelstvem. 

Zastupitelstvo může rozdělit na základě obecně závazné vyhlášky město na městské obvody, 

či městské části. Statutární města se staly sídlem krajských úřadů
4
. V současné době v České 

republice nachází 25 statutárních měst, ke kterým se dále řadí i hlavní město Praha. Některá 

ze statutárních měst zvolila svým statutem městské obvody nebo městské části, které jsou 

vymezena územím. Rozdíl mezi statutárním městem a ostatními městy je, že statutární město 

má od klasických městských úřadů zřízen magistrát a v čele magistrátu není starosta, ale 

primátor zvolený zastupitelstvem. 

2.2 Působnost obce 

V rámci působnosti obce lze vyčlenit její funkce na vlastní samosprávní funkci (tzv. 

samostatná působnost) a přenesenou funkci (tzv. přenesenou působnost). Definovat 

samostatnou působnost obce v České republice lze tak, že obec má právo rozhodovat se 

v záležitostech, které spadá do kompetencí obcí samotné. V České republice vykonává 

samostatnou působnost volené zastupitelstvo, které své rozhodnutí svěřuje k realizaci 

výkonným orgánům
5
. 

 

Výkon přenesené působnosti patří orgánům obcí a její kontrolní činnost provádí 

orgány státní správy. Od roku 2001 byly vymezené kompetence kontrolní činnosti výkonu 

přenesené působnosti obcí svěřeny krajským úřadům. Obecní úřad, v rámci vymezeném 

                                                           

3
 Zdroj: Zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení). Dostupný z:  Http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-

sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html [online]. [cit. 2014-04-07]. 

4
 Zdroj: PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. přepracované 

vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80- 7357-351-5. 

5
 Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, s. 

374. ISBN 80-7261-086-4. 
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zákonem, vykonává přenesenou působnost státní správy
6
. Obec v přenesené působnosti 

zajišťuje úkoly veřejné správy na decentralizované úrovni jako čistý veřejný statek. 

 

Veřejnoprávní korporace je jednou z funkcí obce, které je svěřeno zabezpečování 

záležitostí, jakožto zastávání zájmů občanů (ostatních subjektů) a plnění úkolů svěřené 

veřejné správy. Obec může být v některých případech i účastníkem příslušného řízení, nebo se 

v průběhů řízení vyjadřovat k dané věci např. (k vydání stavebního povolení, které bude mít 

vliv dotýkající se území obce). Obec jako reprezentant veřejných zájmů, ale i zájmů svých 

občanu (společenství občanů) se zaobírá všestranným sociálně ekonomickým rozvojem. Pro 

občany je rozvoj v této oblasti velmi důležitý z hlediska uspokojování potřeb souvisejícím 

s bydlením, zdravím, kulturním vyžitím, vzděláním, dopravou a bezpečnosti. Veřejné statky 

(veřejné služby) zabezpečí obec svým občanům prostřednictvím neziskových organizací, či 

příspěvkových organizací nebo na základě veřejné zakázky vybere soukromou firmu 

k realizaci těchto veřejných statků. V rámci zadávání veřejných zakázek je obec tzv. 

právnickou osobou, která do těchto smluvních vztahů vstupuje, tudíž nese i plnou právní 

odpovědnost
7
. 

 

Mezi další působnosti patří: 

 

 Držet majetek (vlastnit majetek) a dále s ním nakládat (za podmínek, že ho bude 

udržovat a ochraňovat) 

 Obec se může stát členem sdružení obcí 

 Svým majetkem může založit obecní podnik, nebo se podílet v jiném obecním 

podniku. 

 Dle zákona smí hospodařit se schváleným rozpočtem 

 Je zřizovatelem obecní policie (hlavní město Praha je povinna zřídit městskou 

policii) 

                                                           

6
 Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, s. 

374. ISBN 80-7261-086-4. 

 

7
Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, s. 

374. ISBN 80-7261-086-4. 
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 Vydává obecně závazné vyhlášky
8
. 

 

 

 

Přenesená působnost 

Přenesená působnost obcí v České republice je rozdílná, je upravena zákonem o 

obcích. Výkon přenesené působnosti obce spadá pod obecní úřad. Zákon č. 128/2000 Sb. o 

obcích (obecních zřízení), člení v §61 (odst. 1) na obce se základním rozsahem výkonu, obce 

s pověřením obecního úřadu a obce s rozšířenou působností. 

 

V § 64, (odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení), zní: „Jako 

pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené působnosti/ označován v zákonech a 

jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) 

obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a), vykonává v 

rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu 

určeném prováděcím právním předpisem“
9
. 

 

V případě, že obec neplní povinnosti spojené s výkonem přenesené působnosti, 

rozhodne krajský úřad o převzetí a výkonu této působnosti
10

. 

Obec s rozšířenou působností upravuje §66, (odst.1) takto: „Jako obecní úřad obce s 

rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a 

jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) 

obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a) a vedle přenesené 

působnosti podle § 64, vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou 

působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem“
11

. 

                                                           

8
 Zdroj: PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. přepracované 

vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80- 7357-351-5. 

9
Zdroj: Zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) §64(1). Dostupný z:  Http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-

2000-sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html [online]. [cit. 2014-04-07]. 

10
Zdroj: Zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení). Dostupný z:  Http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-

sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html [online]. [cit. 2014-04-07]. 

11
Zdroj: Zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) §66(1). Dostupný z:  

Http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html [online]. [cit. 2014-04-07]. 
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2.3 Orgány obce 

Občané si zvolí v komunálních volbách zastupitelé obcí, či měst (městských částí, 

obvodů) z řad politických stran nebo z řad tzv. nezávislých kandidátů. Zákon o obcích 

stanovuje orgány obce. Volený orgán obce neboli zastupitelstvo obce, města (městského 

obvodu) plní veřejnou funkci. 

2.3.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce, jakožto kolektivní volený orgán, má rozhodovací právo 

v samostatné působnosti. Rozhodování ve věcech, které spadají do kompetence 

samosprávných záležitostí, náleží orgánu obce (zastupitelstvu), ale vyjma těch, které spadají 

do rozhodovací pravomoci vyššího územního samosprávného celku (kraji). Zastupitelé obce 

(města) jsou voleni na období 4let a to v komunálních volbách. Dalším orgánem obce (města) 

je rada, která se skládá z řad zastupitelů zvolených na jednání zastupitelstva. Jednající 

zastupitelé se schází dle potřeby, avšak ze zákona je povinnost scházet se minimálně 4x do 

roka. Jednání je veřejné a řízeno schváleným jednacím řádem
12

. 

 

2.3.2 Rada obce 

Rada obce podléhá v samotné působnosti zastupitelstvu obce. Jedná se o výkonný 

orgán obce, který se skládá z radních (počet členu je lichý, tento počet může být maximálně 

jedna třetina členů zastupitelstva). Jednání rady se účastní radní, místostarostové, starosta a 

v případě velkých měst náměstci primátora v čele s primátorem. Veškeré jednání orgánu rady 

                                                                                                                                                                                     

 

12
 Zdroj: PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. přepracované 

vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80- 7357-351-5. 
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obce jsou neveřejného charakteru. Výsledek jednání rady může mít podobu nařízení obce 

(přenesená působnost)
13

. 

 

2.3.3 Starosta a místostarostové 

Starosta vystupuje za obec navenek, kdy má statut orgánu obce. Starosta řídí obecní 

úřad, jeho zaměstnance a plní kontrolní činnost. V případě, že obecní úřad má zřízenou funkci 

tajemníka, tak řízení úřadu, zaměstnanců a kontrola přechází do výkonu funkce tajemníka 

obce. Starosta ze své funkce svolává zastupitelstvo obce, radu a řídí jejich jednání, kdy 

stvrzuje veškeré usnesení svým podpisem. Starosta je odpovědný za provedení auditu 

hospodaření obce. Ze své funkce může starosta jmenovat tajemníka obce se souhlasem 

krajského ředitele (krajského úřadu). Místostarostové (náměstci primátora) v případě neúčasti 

starosty (primátora) na úřadě plní funkci zastupitelskou
14

. 

 

2.3.4 Obecní úřad 

Řízení obecního úřadu je v kompetenci tajemníka (není-li funkce tajemníka zřízena, 

řídí obecní úřad starosta). Zaměstnanci úřadu zabezpečují výkon samosprávy, státní správy (v 

přenesené působnosti). Obecní úřad má vytvořen své tzn. odbory a oddělení. Tajemník je 

zřízena funkce založená na základě pracovního poměru. Jde o funkci řízení pověřených 

obecních úřadů, či obcí s rozšířenou působností, tato funkce je velmi důležitá, jelikož řídí 

administrativní aparát úřadu. V samostatné působnosti vykonává obecní úřad úkoly, které jsou 

projednány a schváleny zastupitelstvem a je nápomocným orgánem v činnosti komisí a 

výborů. Výkon státní správy je svěřen orgánu obce (obecnímu úřadu) a to vyjma těch případů, 

kdy spadá činnost do působnosti zvláštních úřadů
15

. 

                                                           

13
PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. přepracované vyd. 

Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80- 7357-351-5. 

14
Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, s. 

374. ISBN 80-7261-086-4. 

15
PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. přepracované vyd. 

Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80- 7357-351-5. 



18 

 

 

2.3.5 Orgány zastupitelstva obce a rady obce 

 

Poradní a kontrolní orgány obce 

Mezi iniciativní a kontrolní orgány obce se řadí výbory, které spadají pod 

zastupitelstvo obce. Zřízení výborů je v kompetenci zastupitelstva, které určí jejich počet, ale 

ze zákona o obcích je zastupitelstvo povinno zřídit tyto výbory: 

 Finanční výbor (činnost výboru je kontrolního charakteru ve věcech 

hospodaření s majetkem obce a plnění dalších úkolu dané zastupitelstvem) 

 Kontrolní výbor (výbor provádí kontrolu usnesení zastupitelstva a rady) 

 Výbor pro národnostní menšiny (je zřízen, jestliže se při posledním sčítání lidu 

na území obce hlásí více než 10% obyvatel k jiné národnosti než české) 

 Osadní výbor 

 

Výbory jsou zřízeny zastupitelstvem, jejich složení musí být v lichém počtu a musejí 

se skládající nejméně ze tří členů. Usnesení může být přijato se souhlasem nadpoloviční 

většiny
16

. 

Komise je iniciativním a poradním orgánem rady obce, která je zřízena na zasedání 

zastupitelstva obce. Mezi její činnost patří předkládání návrhů, námětů rady obce. Komisi 

pověřené výkonem přenesené působnosti předsedá osoba, která je povinna prokázat odbornou 

způsobilost. Usnesení těchto orgánu lze přijímat nadpoloviční většinou
17

. 

                                                           

16
Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, s. 

374. ISBN 80-7261-086-4. 

17
Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, s. 

374. ISBN 80-7261-086-4. 
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2.4 Hospodaření obcí 

Hlavním cílem hospodaření obce je naplňovat plánovaný rozpočet nebo docílit jeho 

přebytku. Obec se svým majetkem musí hospodařit účelně a hospodárně. Ze zákona o obcích 

je povinna o svůj majetek pečovat a rozvíjet jej. Vedle pečovaní o majetek je i její povinností 

ochránit jej před zničením, poškozením a odcizením. Mezi hospodaření obce nesmí být 

zahrnuta problematika ručení závazků fyzických a právnických osob. Za hospodaření obce je 

odpovědná pouze obec, pokud stát nepřevezme smluvní závazky. 

„Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo 

poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v 

příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli 

zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě 

obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se 

v záměru označí údaji podle zvláštního zákona 15a) platného ke dni zveřejnění záměru“
18

. 

 

Výše částky oceňování majetku je zpravidla sjednáváno v místě a času obvyklé. Cena 

majetku může být rozdílná, pokud je stanovena státem. V případě odchylek sjednaných cen 

musí být řádně zdůvodněna
19

. 

 

Zákonná úprava ve věci hospodaření obce je upravena zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 

                                                           

18
Zdroj: Zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) §39(1). Dostupný z:  

Http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html [online]. [cit. 2014-04-07]. 

19
Zdroj: Zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) §39(2). Dostupný z:  

Http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html [online]. [cit. 2014-04-07]. 
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2.4.1 Rozpočet obce 

Rozpočet obce je decentralizovaný peněžní fond. Rozpočet se skládá z příjmů, které 

obec získá v rozpočtové skladbě a dalších příjmů, které získá z vlastní činnosti. Vytváření, 

rozdělení a využívání rozpočtu obce je obdobné jako u veřejného rozpočtu v rozpočtové 

soustavě. Forma financování se zakládá na nenávratném, neekvivalentním a nedobrovolném 

principu. Rozpočet obce je nástroj k zabezpečení, financování chodu obce, který má za úkol 

zkoordinovat plánované příjmy a výdaje. V rozpočtovém období sledujeme časové nesoulady, 

jelikož rozpočet je tokovou veličinou. Rozpočtová bilance je shodná s rozpočtovým obdobím 

soustavy veřejných rozpočtů v zemi. Charakter hospodaření má podobu: 

 

PP na začátku RO + příjmy – výdaje = PP na konci RO 

 

Peněžní prostředky na konci rozpočtového období můžou nabýt buďto plusových 

hodnot, což by znamenalo, že je přebytek rozpočtu, nebo minusových hodnot, které by 

znamenaly deficit rozpočtu
20

. 

 

2.4.2 Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled, který je sestavován na období 2-5 let je platný následujícího roku 

od jeho sestavení. Povinností sestavovat rozpočtový výhled je dán zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Jednou z nutností aktualizace 

rozpočtového výhledu je změna hospodaření obce
21

. 

                                                           

20
 Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. 

21
Zdroj: TOMÁNEK, Petr. Hospodaření krajů a obcí. Ostrava: VŠB-TUO, 2011 91 s. Dostupné z: www.vsb.cz 

[cit. leden 2014] 
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2.4.3 Rozpočtový proces 

Rozpočtové období územní samosprávy je shodný s rozpočtovým obdobím veřejných 

rozpočtů a celé rozpočtové soustavy. V České republice trvá rozpočtové období jeden rok. 

Součet všech etap, který rozpočtový proces zahrnuje je období delší než  1,5-2 roky. 

V rozpočtovém období se zahrnuje činnost orgánu, které sestavuje, schvaluje a realizuje 

rozpočet. Následnou činnosti orgánu je kontrola plnění, sestavení a schválení závěrečného 

účtu
22

. 

 

 

Rozpočtové zásady 

Rozpočtový proces má své zásady, kterými se musí řídit: 

 

 Každoroční sestavování a schvalování rozpočtu - Zda nastane situace, že 

rozpočet není sestaven a schválen před začátkem rozpočtového období, převezme 

se rozpočet z minulého roku do té doby, kdy nebude sestaven a schválen nový 

rozpočet. Tento proces se nazývá „rozpočtové provizórium“; 

 Reálnost a pravdivost - Je rozpočet sestavován z reálných příjmů a výdajů, tak 

aby jej bylo možno splnit; 

 Úplnost a jednotnost rozpočtu; 

 Dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu - je jedním z principů k dosažení cílů 

úspěšného dlouhodobého hospodaření; 

 Hospodárnost a efektivnost; 

 Publicita - napomáhá ke kontrole hospodaření ze strany občanů, kteří jsou 

dostatečně informováni
23

 

                                                           

22
 Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, 

s. 374. ISBN 80-7261-086-4. 

23
Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, s. 

374. ISBN 80-7261-086-4. 
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2.4.4 Rozpočtová skladba 

Rozpočtová skladba umožňuje podrobný pohled na finanční hospodaření obce. Tento 

pohled přibližuje podrobné členění příjmů, výdajů a analýzu peněžních operací mezi běžným 

a kapitálovým rozpočtem (charakter operací v rozpočtové skladbě, neboli tzn. operací 

veřejných). Tento charakter je dle principu peněžních pohybů, neboli připsání, či odepsání 

peněžních prostředků na bankovním účtu. Prioritou není sledování příjmů, či výdejů peněz 

z pokladny. Rozpočtová skladba zahrnuje úpravu nad způsobem třídění peněžních operací 

v rámci rozpočtů, fondů a územně samosprávných celků. Sledováním peněžních operací se 

odráží příjem, výdej peněžních prostředků na bankovním účtu zřízených u peněžních ústavů, 

kdy tyto peněžní operace odráží plnění rozpočtu
24

. 

Třídění příjmů a výdajů, neboli finančních operací ukládá zákon č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Novelizovaná úprava 

rozpočtové skladby je ve vyhlášce Ministerstva financí České republiky č. 440/2006 Sb., o 

rozpočtové skladbě. 

„Orgány územního samosprávného celku a orgány svazku obcí projednávají rozpočet 

při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet 

vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit 

a) Výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle 

rozpočtu, 

b) Právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku 

při svém hospodaření, 

c) Právnické osoby zřízené v působnosti svazku obcí, 

d) Další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu“
25

. 

Rozpočtová skladba je dělena do čtyř základních druhů, které třídí příjmy a výdaje: 

kapitolní, druhové, odvětvové, konsolidační. 

 

                                                           

24
Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, s. 

374. ISBN 80-7261-086-4. 

25
Zdroj: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §12(2). Dostupný z: 

Http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-250 [online]. [cit. 2014-05-04]. 
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Kapitolní třídění (označováno jako organizační, nebo odpovědnostní) je vztažmo ke 

státnímu rozpočtu, kde je třídění povinné a obsahuje 41 kapitol. Na úrovni územní 

samosprávy není kapitolní třídění povinností. 

 

Druhové třídění je základním členěním, které se zaobírá veškerými peněžními operacemi 

(příjmy, výdaji a tzv. financováním). 

 

Peněžní operace jsou dále děleny dle tříd: 

 

Příjmy 

1. Daňové příjmy 

2. Nedaňové příjmy 

3. Kapitálové příjmy 

4. Přijaté dotace 

 

Výdaje 

5. Běžné výdaje 

6. Kapitálové výdaje 

Financování je 8. třídou, která zajišťuje likviditu a zhodnocení dočasně volných finančních 

prostředků. 

 

Odvětvové třídění (tzn. funkční) odděluje příjmy od výdajů podle odvětví. Výdaje jsou 

tříděny všechny, naproti tomu u příjmů jsou tříděny jen nedaňové a kapitálové příjmy obcí, 

krajů a DSO (s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků. Především se jedná o 

výdaje, které obec vynakládá na zajišťování potřeb. Odvětvové třídění je dále tříděno na šest 

skupin: 

 

1. Zemědělství a lesní hospodářství; 

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství; 

3. Služby pro obyvatelstvo; 

4. Sociální věci a politika zaměstnanosti; 

5. Bezpečnost státu a právní ochrana; 

6. Všeobecná veřejná správa a služby 
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Třídění využívá čtyřmístný kód: 

 Skupiny (jednomístný kód) 

 Oddíly (dvoumístný kód) 

 Pododdíly (třímístný kód) 

 Paragrafy (čtyřmístný kód) 

 

Konsolidační třídění (tzv. zájmové jednotky) zajišťuje, aby nedošlo k duplicitě interních 

transferů mezi fondy a korekci příjmů a korekci výdajů při započítávání příjmů a výdajů. 

Vylučuje převody peněžních prostředků mezi fondy a rozpočtem, zřizovatelem a organizační 

složkou, či veřejnými rozpočty různých úrovní
26

. 

 

2.4.5 Příjmy obce 

Hlavním cílem při sestavování rozpočtu obce je vyrovnaný rozpočet, a proto se 

každoročně plánuje. Vyrovnaného rozpočtu dosahujeme pomocí bilance příjmů s výdaji na 

zajištění potřeb na území obce. Vymezené příjmy obce jsou zakotveny v zákoně č. 205/2000 

Sb., §7, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy ze státního rozpočtu obcím jsou výrazné a tvoří hlavní zdroj 

hospodaření obcí. Mezi daňové příjmy se řadí správní poplatky i místní poplatky, které jsou 

zakotveny v ustanovení zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. 

Správní poplatky dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 

10/1993 Sb. jsou vybírány obcí povinně, jestliže obec vykonává územní samosprávu, při které 

se poplatek předepisuje. Výše sazby poplatku je dána zákonem a obec nemá pravomoc sazbu 

změnit (s výjimkou ze zákona, např. invalidních občanů). Jedná se o poplatky spojené 

s provedením správních úkonů (např. výpis z matrik, povolení stavby atd.). 

                                                           

26
Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. 
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Místní poplatky spadají do obecních daní, které nemají souvislost s poskytnutím protislužby. 

Místní poplatky tvoří malý podíl příjmů obce do rozpočtu. Zákon č. 565/1990 Sb., O místních 

poplatcích, (ve znění pozdějších předpisů včetně zákona o vodách a zákona o odpadech), 

obecně závaznou vyhláškou. Místní poplatky mají fakultativní charakter a jsou uplatňovány 

samotným rozhodnutím obce. Nejčastější místní poplatky jsou: 

 

 Poplatek ze psů; 

 Poplatek za užívání veřejného prostranství; 

 Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

měst; 

 Poplatek za provozovaný herní hrací přístroj
27

 

 

Nedaňové příjmy 

Jedná se o příjmy plynoucí z vlastní hospodářské činnosti. Mezi nedaňové příjmy se 

řadí příjem z pronájmu obce, příjmy od organizací, které jsou založeny obcí, příjmy 

z obchodování s cennými papíry. Další tzv. „uživatelské poplatky“, které slouží k částečné 

úhradě služeb, jež obec poskytuje. Výsledek vybraných nedaňových příjmu může obec 

výrazně ovlivňovat
28

 

 

Kapitálové příjmy 

Příjmy plynoucí obcím z prodeje dlouhodobého majetku (nemovitostí, pozemků, 

hmotného a nehmotného investičního majetku, zisk z prodeje akcií, dary). 

 

 

 

 

Dotace 

                                                           

27
Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. 

28
 Zdroj: PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. přepracované 

vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80- 7357-351-5. 
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Dotace ze státního rozpočtu na, které mají obce nárok, jsou stabilním a 

předvídatelným příjmem obce. Další dotace plynou obcím ze státních fondů nebo fondů 

Evropské unie. 

Dotace jsou vyčleněny podle dvou typů na nárokové a nenárokové dotace. Nároková dotace je 

zejména tehdy, kdy obec ze zákona má nárok na finanční prostředky k výkonu přenesené 

působnosti, příspěvky na školství, dotace apod. Druhý typ, tzv. nenároková dotace, znamená, 

že si obec o finanční podporu musí na základě žádosti požádat poskytovatele dotace 

(ministerstva, státní fondy). Objem dotací z fondů je omezen, tudíž ne každá žádost je přijata. 

 

Kapitálové přijaté dotace 

Kapitálové přijaté dotace jsou udělovány na základě investiční činnosti obce. Jedná se 

o krytí konkrétní investiční akci (např. výstavba sportovního hřiště). Účelové dotace jsou 

čerpány ke konkrétním účelům, a pokud dotace nejsou vyčerpány, musí být vráceny zpět do 

státního rozpočtu. Neúčelové dotace nemusím mít vytyčený účel užití a nejsou omezeny 

stanovenými podmínkami
29

. 

 

2.4.6 Výdaje obce 

Výdaje obce jsou vymezeny v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění je vymezena základní charakteristika výdajů obcí. Mezi 

další východiska hospodaření s výdaji obce je schválený rozpočet obce. 

 

Běžné výdaje 

Běžné výdaje tvoří značnou část celkových výdajů a od roku 1997 výrazně rostly. 

Nejvyšší nárůst je sledovaný u položky neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím. 

Běžné výdaje jsou neinvestičního charakteru: 

 

 Neinvestiční nákupy a související výdaje (platy zaměstnanců a odměny za práci, 

nákupy vody, paliv a další provozní a spotřební náklady); 

                                                           

29
 Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. 
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 Neinvestiční transfery; 

 Neinvestiční půjčky
30

 

 

 

Kapitálové výdaje 

Kapitální výdaje jsou investičního charakteru, jsou spojeny s financováním 

dlouhodobých potřeb. Kapitálové výdaje tvoří poměrně malou část k celkovým výdajům. 

Jedná se o kapitálové výdaje: 

 Investiční nákupy a související výdaje (pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného investičního majetku, úroky z úvěrů; 

 Nákupy akcií a majetkových podílů 

 Investiční transfery (dotace a příspěvky subjektům, obyvatelstvu, obcím, 

organizacím pro investiční účely) 

 Investiční půjčky (poskytované jiným subjektům). 

 Historicky v čase jsou kapitálové výdaje položkou rostoucí
31

. 

 

 

 

 

 

3 Analýza hospodaření statutárního města Ostrava a jeho 

městských obvodů 

První část této kapitoly zahrnuje financování města Ostravy, jeho strukturální 

rozdělení, působnost, správu městských obvodů a rozpočty městských obvodů. V druhé části 

této kapitoly se zaměříme na charakteristiku rozpočtu vybraných městských obvodů a jejích 

                                                           

30
 Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. 

31
Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. 
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problematiku v oblasti financování a zároveň provedeme porovnání městských obvodů 

v časovém sledu. 

 

3.1 Historie a současnost statutárního města Ostrava 

Název města Ostrava vznikl podle řeky, která protéká městem a je jejím 

rozdělovníkem mezi moravskou a slezskou částí. Význam slova Ostrava je výstižný pro: 

„ostře, rychle a bystře tekoucí řeku“. Území, které dnešní město Ostrava zaujímá je dokládáno 

k době kamenné. V době asi před 25 000 lety na vrcholku Landek tábořili lovci mamutů. 

K historickým objevům se řadí nalezení tzv. Petřkovické Venuše (48 mm. vysoké, torza 

ženské postavy). Již pravěcí lovci ve své době používali uhlí ze slojí jako palivo (jde o první 

doložené použití černého uhlí na světě). Vrcholek Landeku byl v 8. století jedním ze sídel 

početných hradišť slovanského kmene Holasiců. V polovině 13. století byl postaven českým 

králem Přemyslem Otakarem II. kamenný hrad. 

 

V roce 1924 bylo město nazýváno Velkou Ostravou, kdy se sloučilo sedm moravských 

obcí v jeden celek (Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Nová 

Ves a Zábřeh nad Odrou). Vývoj města Ostravy byl výrazně ovlivněn, když se začalo 

s výstavbou obchodních domů, bank, administrativních budov a slavnostním otevřením Nové 

radnice s kvadratickou 75 m vysokou prosklenou věží, která 28. října 1930 na sebe strhla 

významnou pozornost. 

Padesátá léta 20. století byla pro město Ostravu významným obdobím v rozvoji 

hornictví, ocelářství a dalších oborů těžkého průmyslu. Ostrava se díky rozvinutému těžkému 

průmyslu zasloužila o tzv. název „město uhlí a železa“ nebo „ocelové srdce republiky“. 

Výstavbou průmyslového komplexu Nová huť (Ostrava – Kunčice) v roce 1949 nastal příliv 

nových pracovních sil, a tím i vznik sídlišť v okrajových částech města (Poruba, Zábřeh, 

Hrabůvka, později Výškovice a Dubina). Díky přesunu VŠB z Příbrami a přesunu pobočky 

pedagogické Fakulty Brno Masarykovi University, se město stalo také centrem vzdělanosti. 

  

Po politických a hospodářských změnách, které nastaly v roce 1989, se Ostrava stala 

městem demokratickým a svobodným. V roce 1994 byl vyvezen poslední vozík uhlí z jámy 

Odra v Přívoze a tím bylo přerušeno více než dvě století fungování důlního podnikání 
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v Ostravě. Dnes je v Ostravě Vítkovicích fungující strojírenský podnik Evraz a ocelářský 

podnik Arcelor Mittal
32

. 

 

Ostrava je třetím největším městem v České republice, jak z hlediska rozlohy (21 422 

ha), tak i počtem obyvatel (občanů ČR 294 673 a cizinců 9 463). Jednou z výhod města je 

strategická poloha, která je zajištěna díky blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem. Statutární 

město Ostrava má 23 městských obvodů
33

. Díky rozvoji průmyslové zóny má Ostrava 

schopnost nabídky pracovních míst a to zejména v nejrozšířenější průmyslové zóně 

v městském obvodě Ostrava – Hrabová, která nejen svou rozlohou 120 hektarů, ale i 45 

investorům dokáže nabídnout cca. 7000 pracovních míst
34

. 

 

3.2 Členění statutárního města Ostrava 

Statutární město Ostrava je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění územně členěným statutárním městem a na základě tohoto zákona vydává 

obecně závaznou vyhlášku č. 14/2013, Statut města Ostrava. Obecně závazná vyhláška 

stanovuje vnitřní poměry ve věcech správy města Ostrava tzv. (Statut města Ostrava). Obecně 

závazná vyhláška člení Statutární město Ostrava na 23 městských obvodů, které jsou 

vymezeny katastrálním územím a dále stanovuje samostatnou a přenesenou působnost města a 

městských obvodů a taktéž určuje orgány města, či městských obvodů. Další vymezení 

                                                           

32
 Zdroj: Oficiální webové stránky statutárního města Ostrava. [online]. Http://www.ostrava.cz/cs/o-

meste/historie-mesta [online]. [cit. 2014-04-06]. 

33
 Zdroj: Oficiální webové stránky statutárního města Ostrava. [online]. Http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-

informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy [online]. [cit. 

2014-04-06]. 

34
 Zdroj: Oficiální webové stránky Moravskoslezského kraje. [online]. Http://podnikatel.kr-

moravskoslezsky.cz/prumyslove_zony.html [online]. [cit. 2014-04-06]. 
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obecně závazné vyhlášky je majetek města svěřený obvodům, včetně vymezení rozsahu 

kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti městskými obvody ze strany města. 

 

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

určuje statutárnímu městu Ostrava systém řízení, které je prováděno ve dvou úrovních. První 

úroveň řízení je prováděno zastupitelstvem města, radou města, Magistrátem města, 

primátorem a (orgánem města) Městkou policii. Na druhé úrovni je stanovena působnost 

zastupitelstev a rad městských obvodů, starostů a úřadů městských obvodů. Rámec 

samostatné působnosti je stanoven na činnosti realizované městem dle výše uvedeného 

zákona a dalšími právními předpisy, jestliže nebyli tyto činnosti svěřeny městským obvodům. 

Přenesená působnost je vykonávána zvolenými městskými orgány, dále jsou to činnosti 

svěřené zákonem pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou 

působností, popřípadě můžou být některé činnosti svěřeny z části zvoleným orgánům 

určených městskými obvody
35

. 

3.3 Příjmy a výdaje statutárního města Ostrava 

Příjmy statutárního města Ostrava 

 Daňové příjmy – odvíjejí se od očekávaných skutečností z předchozího roku na 

základě makroekonomických ukazatelů. Zahrnují daň z příjmů fyzických osob (ze 

závislé a samostatně výdělečné činnosti, kapitálových výnosů); daň z příjmů 

právnických osob; daň z přidané hodnoty; poplatky za provoz systému (sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů); odvod loterie a podobných her; 

příjmů ze zkoušek odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod 

z výherních hracích přístrojů; správní poplatky. 

 Nedaňové příjmy – se odvíjí zejména z uzavřených smluv (např. nájemních). 

Zahrnují příjmy z poskytování služeb a výrobků (jednotlivé odbory); příjmy z prodeje 

                                                           

35
 Zdroj: Obecně závazná vyhláška č. 14/2013 Statut města Ostravy. Dostupný z: 

Https://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/14-2013 [online]. [cit. 

2014-05-04]. 
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zboží; ostatní příjmy z vlastní činnosti; příjmy z pronájmů pozemků; nemovitostí a 

movitých věcí. Další příjmy související z úroků zhodnocených na účtech, příjmy 

z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku atd. 

 Kapitálové příjmy – jejich základ se odvíjí na základě připravovaných prodejů. 

Zahrnují příjmy z prodeje pozemků; příjmy z prodeje ostatního hmotného 

dlouhodobého majetku. 

 Přijaté dotace a převody – státní dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 

obsahuje dotace na výkon státní správy a dotace na zdravotnická zařízení. 

Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu; neinvestiční 

transfery od obcí; převody z rozpočtových účtů (sociální fondy). 

 Financování – do návrhu rozpočtu je zahrnuta tvorba umořovacího fondu; uhrazené 

splátky dlouhodobých přijatých prostředků, zapojení neodčerpaných prostředků roku 

předchozího; prostředků Fondu životního prostředí a splátky směnečného programu. 

Výdaje statutárního města Ostrava 

 Běžné výdaje - zahrnují především neinvestiční výdaje např. neinvestiční nákupy a 

související výdaje (platy zaměstnanců a odměny za práci, nákupy vody, paliv a další 

provozní a spotřební náklady). Běžné výdaje se dělí do skupin např. (zemědělství a 

lesní hospodářství, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, služby obyvatelstva 

atd.) Neinvestiční transfery zahrnují neúčelové transfery příspěvkových organizací 

různého typu např. (v oblasti, sociální, kulturní apod.) 

 Kapitálové výdaje – zahrnují investiční transfery městských obvodů; investiční 

transfery příspěvkových organizací; nákupy akcií ; investiční půjčky. 

Příjmy statutárního města Ostravy 

Příjmy tvořící zdroje statutárního města Ostravy v období 2012-2014 jsou dle tabulky 

č. 3.1 postupně rostoucími díky položce financování, která se v roce 2012 pohybovala 

v záporných číslech. Dále lze vyčíst, že celkové zdroje výrazně vzrostli a to i přes nový 

systém rozpočtového určení daní. 

Tab. č. 3.1, Příjmy a výdaje rozpočtu města Ostrava za období 2012-2014 v tis. Kč. 

Schválený rozpočet 2012 2013 2014 
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Příjmy celkem po konsolidaci 6 358 118 6 300 741 6 520 778 

Financování -59 867 730 625 820 795 

Celkové zdroje 

Přepočet na 1 obyvatele v Kč. 

6 298 251 

20 573,91 

7 031 366 

22 978,47 

7 341 573 

24 139,11 

Běžné výdaje 5 151 149 5 541 002 5 779 020 

Kapitálové výdaje 1 147 102 1 490 364 1 562 553 

Výdaje celkem 

Přepočet na 1 obyvatele v Kč. 

6 298 251 

20 573,91 

7 031 366 

22 978,48 

7 341 573 

24 139,11 

Neúčelové transfery městským obvodům 

Přepočet na 1 obyvatele v Kč. 

581 635 

1899,97 

581 617 

1900,72 

786 383 

2585,62 

Zdroj: Vlastní zpracování z údajů rozpočtu statutárního města Ostrava za období 2012-2014. 

Neúčelové transfery městským obvodům 

Ve schvalovacím procesu, se při sestavovaní rozpočtu schvalují neúčelové transfery 

městským obvodům, které byly v posledních letech kopírovány. V tabulce č. 3.1 lze vyčíst, že 

neúčelové transfery městským obvodům byly v roce 2014 oproti předchozím rokům 

navýšeny. K navýšení v roce 2014 došlo z důvodu přijetí nové metodiky pro sestavování 

rozpočtu statutárního města Ostravy. 

 

3.3.1 Metodika pro sestavování rozpočtu 2014 statutárního města 

Ostrava 

Metodické pokyny pro sestavování rozpočtu měst a obcí jsou schvalovány 

zastupitelstvem v posledním kvartále předchozího roku před rokem rozpočtovým. 

Zastupitelstvo statutárního města Ostravy si na 28. zasedání ze dne 30. 10. 2013 

vyhradilo dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení) ve 
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znění pozdějších předpisů, pravomoc pro schválení metodiky pro sestavení návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2014 a schválením „návrhu metodiky pro sestavování 

návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014“ přijala usnesení. Oproti let 

minulým byla metodika pro tento rok poupravena. Největší úpravou v metodice je 

přerozdělování neúčelových dotací městským obvodům. 

Metodika přerozdělování neúčelových dotací obsahuje kritéria pro městské obvody: 

 Počet obyvatel, (50%) 

 Rozloha městského obvodu v km
2
, (10%) 

 Rozloha veřejné zeleně v ha, (20%) 

 Rozloha komunikace v m
2
, (20%) 

 Počet žáků 2012/2013, (7 000,-Kč na žáka) 

Výše uvedená kritéria jsou určena podílem, který je vyjádřen v procentech. 

Další navýšením, či snížením neúčelové dotace je provedeno pomocí položky „dokrytí“
36

. 

 

3.3.2 Působnost a správa městských obvodů statutárního města 

Ostrava 

Působnost městských obvodů v rámci samostatné i přenesené působnosti je stanovena 

zákonem a obecně závaznou vyhláškou (Statutem města Ostravy). 

Statutem města Ostravy jsou vytyčeny městským obvodům např. znaky, vlajky nebo 

označení písemností, které orgán městského obvodu v samostatné a přenesené působnosti 

vyhotoví. Městským obvodům jsou dále definovány orgány vč. jejich pravomocí. 

 

Orgány městských obvodů: 

 

                                                           

36
 Zdroj: Oficiální webové stránky statutárního města Ostrava. [online]. Https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-

jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-10-14/c-documents-and-settings-

capcovale-plocha-zapis28.pdf [online]. [cit. 2014-04-17]. 
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 zastupitelstvo 

 rada 

 Starosta 

 úřad 

 zvláštní orgány 

 

Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb, v platném znění, §133 je statutárnímu městu 

umožněno svěřovat statut za podmínek stanovených městskému obvodu, či městské části 

rozhodování v těchto majetkoprávních úkonech: 

 

 převod a zastavení nemovitých věcí, včetně vydání nemovitosti; 

 převod a zastavení movitých věcí a práv; 

 postoupení pohledávek; 

 vzdání se práva a prominutí pohledávky; 

 uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky atd.
37

. 

 

Statutární město Ostrava má v kompetenci svěřování majetku nebo jeho část i 

městským obvodům, který je ve vlastnictví města za podmínek stanovených statutem. 

Městské obvody nakládají s tímto majetkem v souladu s ustanovením Statutu města 

Ostravy např.: udržovat majetek v dobrém technickém a provozuschopném stavu, vést 

evidenci majetku, dokládat městu kopie smluv při prodeji majetku, inventarizovat majetek, 

zajišťovat prevenci, aby nedošlo k poškození majetku, včetně zajistit pojištění. 

Statut města Ostravy ukládá městským obvodům např. tyto povinnosti: na své náklady 

zajistit veřejnou zeleň, místní komunikaci (která spadá do katastrálního území městského 

obvodu), dále spravovat zastávky městské hromadné dopravy a veřejně přístupná místa. 

V případě, že byl majetek města svěřen do správy městským obvodům, tak má stejné výše 

uvedené povinnosti se správou majetku
38

. 

                                                           

37
 Zdroj: Oficiální webové stránky statutárního města Ostrava. [online]. Https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-

jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-10-14/c-documents-and-settings-

capcovale-plocha-zapis28.pdf [online]. [cit. 2014-04-17]. 

38
  Zdroj: Obecně závazná vyhláška č. 14/2013 Statut města Ostravy. Dostupný z: 

Https://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/14-2013 [online]. [cit. 

2014-05-04]. 



35 

 

 

3.3.3 Rozpočet a finanční hospodaření městských obvodů 

statutárního města Ostrava 

Sestavování a schvalování rozpočtu městskými obvody probíhá k nejpozdějšímu datu 

31. prosinci roku, který předchází roku rozpočtovému. Rozpočet je zpravidla sestaven 

vyrovnaně, dle rozpočtové skladby a dle tohoto sestavení je městský obvod povinen s ním 

hospodařit. K výše uvedenému datu je povinností městského obvodu schválit rozpočtový 

výhled na tříleté období. Město Ostrava schvaluje kalendář příjmů a výdajů nejpozději k datu 

15. únoru roku rozpočtového. 

 

Závěrečný učet a zprávu o výsledcích hospodaření městského obvodu schvaluje 

zastupitelstvo městského obvodu. Rada městského obvodu provádí rozpočtové změny 

(rozpočtové opatření) v souladu se zákonem. Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje 

rozpočtová provizoria, nejpozději však k 31. prosinci roku, který předchází roku 

rozpočtovému. 

 

Příjmy rozpočtu městských obvodů 

Příjmy majetku, kapitálové příjmy z prodeje nemovitých věcí městského obvodu; 

příjmy z prodeje vlastního majetku; příjmy z výsledků vlastního hospodaření; příjmy 

z hospodářské činnosti (zřízeny právnické osoby); příjmy z vlastní správní činnosti a 

z výkonu statní správy v působnosti městského obvodu; příjmy z vybraných pokut; výnosů 

z poplatků; výnos daně z nemovitosti; dotace (státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních 

fondů, z fondů EU, z fondů kraje a dalších); transfery z rozpočtu města (účelové, neúčelové, 

investiční); přijaté peněžní dary a příspěvky; nevratné finanční výpomoci z rozpočtu města; 

poplatky za uložení odpadu na skládkách městského obvodu; příjmy z úhrady vytěženého a 

zpracovaného nerostu. 

 

Výdaje rozpočtu městských obvodů 
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Městský obvod plní platební povinnost: výdaje na vlastní činnost; výdaje spojené 

s výkonem státní správy; úhrady povinnosti vyplývajících pro městský obvod; úhrady úroků 

ze zápůjček a úvěrů; výdaje osobám provádějící veřejně prospěšnou činnost; splátky úvěrů, 

zápůjček a finanční výpomoci; příspěvky příspěvkovým organizacím; sankce a náhrady; 

kapitálové výdaje
39

. 

 

Mezi další povinnosti městského obvodu patří kontrola svého hospodaření (závěrečné 

účty) prostřednictvím pracovníků krajského úřadu nebo nezávislými auditorskými 

společnostmi (jsou-li zapsány v Komoře auditorů ČR). Tahle povinnost vyplývá ze zákona č. 

420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí, v platném znění. Statutární město Ostrava na základě veřejné zakázky nechává 

provádět auditorskou kontrolu společností TOP AUDITING s.r.o . 

 

V další části práce budou provedeny srovnávání pomocí metody komparace vybraných 

městských obvodů v období 2012 – 2014. Ke srovnání byly vybrány městské obvody, které 

patří k jedněm z největších a nejmenších obvodů. Výběr městského obvodu Nová Bělá a 

Třebovice byl zvolen podle údaje počtu obyvatel. Oba vybrané městské obvody patří 

k menším obvodům statutárního města Ostravy. Městské obvody Jih a Poruba byly zvoleny 

dle údajů počtu obyvatel a rozlohy, čímž patří k největším městským obvodům. 

 

3.4 Městský obvod Nová Bělá 

První zmínka byla písemná z roku 1392 olomouckým biskupem Mikulášem. Do 

paskovského panství spadala Nová Bělá do roku 1848 a to díky zrušení poddanství. 

Historicky byla Nová Bělá označována za lesní lánovou ves se záhumenicovou plužinou a 

zákupní dědičnou rychtou. Novobělané se do druhé poloviny 19 století živili převážně 

zemědělstvím. Poté nastalo oživení díky Ostravským dolům, kde vesničané dojížděli za prací. 

V roce 1941 byla Nová Bělá připojena k Moravské Ostravě, nicméně o 13 let později se stala 

                                                           

39
 Zdroj:  Obecně závazná vyhláška č. 14/2013 Statut města Ostravy. Dostupný z: 

Https://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/14-2013 [online]. [cit. 

2014-05-04]. 
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zase samostatnou obcí. Součástí Ostravy se stala v roce 1975, díky potřebě pro bytovou 

zástavbu
40

. 

Obr. č. 3.1 Znak městského obvodu Nová Bělá 

 

Zdroj: Http://www.novabela.cz/o-obci/gs-1001/p1=2194 [online]. [cit. 2014-04-09]. 

 

Ve znaku je smrk se dvěma štíty, zlatá růže a stříbrná mitra, Smrk je převzat z obecní 

pečetě a modrý štít se zlatou růží je symbolem města Ostravy a červený štít s biskupskou 

mitrou je symbolem osady Mitrovice, která byla do roku 1850 součástí Nové Bělé. 

 

Městský obvod Nová Bělá, jakožto jeden z menších městských obvodů statutárního 

města Ostrava, má určité výhody, či pozitiva. Mezi pozitivum jde zařadit poskytování služeb 

v oblasti veřejné dopravy, která je zajišťována společností Dopravní podnik Ostrava a.s. a 

kterou založilo a financuje právě statutární město Ostrava. Další služba je svoz komunálního 

odpadu společností OZO Ostrava s. r. o., která je ve výlučném 100% vlastnictví statutárního 

města Ostravy a zajišťuje svoz odpadu na území městského obvodu. Jakožto zmíněné 

                                                           

40
 Zdroj: Oficiální webové stránky městského obvodu Nová Bělá. [online]. Http://www.novabela.cz/historie/d-

1014/p1=1016 [online]. [cit. 2014-04-09]. 
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negativum můžeme považovat ztrátu samostatnosti městského obvodu, díky čemu se musí 

řídit obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostrava a s tím nese i plnou odpovědnost. 

 

Městský obvod Nová Bělá je sousedící s městskými obvody Stará Bělá, Hrabová, 

Dubina, obcí Paskov a obcí Krmelín. Katastrální výměra určuje rozlohu Nové Bělé na 7,1745 

km
2
 s počtem obyvatel 1 808 (k 1. 1. 2013, bez cizinců)

41
. 

 

V městském obvodě Nové Bělé nalezneme kapli sv. Kříže z roku 1795, která byla 

vybudována na náklady obce a za pomocí sbírek občanů. Městským obvodem byly zřízeny 

příspěvkové organizace např. Dům s pečovatelskou služnou Bělásek, Mateřská škola a 

Základní škola. V současné době je složeno 15 členné zastupitelstvo s různým politickým 

zastáním, které zvolilo ze svých řad starostu Ing. Vladímíra Stuchlého
42

. 

 

3.4.1 Příjmy městského obvodu Nová Bělá 

Jedním z hlavních příjmů městského obvodu jsou přijaté dotace a transfery ze státního, 

krajského, či městského rozpočtu, které zobrazuje graf č. 3.2. Přijaté transfery jsou tvořeny 

především neúčelovými dotacemi z rozpočtu statutárního města Ostravy. Další hlavní příjmy 

jsou finanční zdroje městského obvodu z minulých let. Z grafu (viz. č. 3.1.) je zřejmé, že 

daňové a nedaňové příjmy jsou ve sledovaném období přibližně neměnné, avšak jinak je tomu 

u dotací investičního charakteru, které se každý rok výrazně liší, jelikož zastupitelstvo města 

Ostravy každoročně schvaluje různorodé investiční akce. Z grafu je dále možno sledovat 

postupnou schopnost městského obvodu pracovat s finančními prostředky z minulých let, 

které výrazně ovlivní celkové zdroje každoročního rozpočtu. 

 

 

                                                           

41
 Zdroj: Oficiální webové stránky městského obvodu Nová Bělá. [online]. Http://www.novabela.cz/obecni-

urad/d-1017/p1=57 [online]. [cit. 2014-04-10].  

42
 Zdroj: Oficiální webové stránky městského obvodu Nová Bělá. [online]. 

Http://www.novabela.cz/index.asp [online]. [cit. 2014-04-10]. 
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Graf č. 3.1 Příjmy městského obvodu Nová Bělá, v tis. Kč. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů rozpočtu MO Nová Bělá za období 2012-2014. 

 

Graf č. 3.2 Přijaté transfery MO Nová Bělá za období 2012 – 2014, v tis. Kč. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu MO Nová Bělá z let 2012 – 2014. 
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Přijaté transfery jsou vyobrazeny v grafu č. 3.2, jsou děleny na dotace dle charakteru příjmů. 

Z grafu lze dále vyčíst, že nejvyšší přijatou dotací je neúčelová dotace z MMO. 

3.5 Městský obvod Třebovice 

Třebovice vznikly v roce 1377 pod názvem Driwicz. V pozdějších německých 

listinách jsou označovány pod názvem Triwicz. Třebovice byly tehdy hlavou zboží pánů 

z Kravař, byl zde mlýn a statek. V roce 1578 přestali být Třebovice hlavním sídlem panství. 

Na opavsku začaly velké náboženské rozbroje mezi katolíky a luterány. V roce 1593 bylo 

zjištěno, že Jindřich Bzenec (rytíř a první z majestátních vlastníků panství v Třebovicích) je 

pochován ve farním kostele v Třebovicích. V roce 1795 byl postaven nový kostel na místě 

původního kostela, stavitelem Jiřím Rudem. V roce 1907 byl v obci zřízen první poštovní 

úřad, o třicet let později byl do tohoto úřadu zaveden telefon. V 30. letech 20. století obec 

vystavěla novou radnici a záhy na to vtrhli do republiky němečtí okupanti, kteří obsadili 

okolní vesnice Třebovice nevyjímaje. V roce 1945 před ukončením 2. světové války, byly 

Třebovice spolu s okolními městy a vesnicemi osvobozeny a začaly se vyskytovat první 

projevy obecní jednoty. Vzniklo JZD, které bylo součástí JZD Klimkovice. Roku 1958 

zanikla samostatná obec Třebovice ve Slezsku a byla současně začleněna k ObNV Poruba. Po 

revoluci v roce 1989 bylo zahájeno úsilí o co největší samostatnost Třebovic, o rok později 

bylo složeno první zastupitelstvo obce. Městský obvod má rozlohu 2,82 km
2 

a počet obyvatel 

1 863
43

. 

 

 

 

 

Obr. č. 3.2 Znak městského obvodu Třebovice 

                                                           

43
 Zdroj: Oficiální webové stránky městského obvodu Třebovice. [online]. Https://trebovice.ostrava.cz/cs/o-

trebovicich/hitorie [online]. [cit. 2014-05-02]. 
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3.5.1 Příjmy městského obvodu Třebovice 

Graf č. 3.3 znázorňuje zdroje příjmů městského obvodu Třebovice z čehož lze vyčíst, 

že vysoká závislost je na přijatých transferech a převodech. Dalším zdrojem jsou daňové 

příjmy, které obsahují např.: poplatky ze psů, užívání veřejného prostranství, provoz 

výherních hracích přístrojů, ale jedním z největších zdrojů je daň z nemovitosti. Nedaňové 

příjmy jsou např. z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, poskytování služeb a 

výrobků, prodeje zboží, pronájem pozemků atd. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3.3 Příjmy městského obvodu Třebovice, v tis. Kč. 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtů MO Třebovice za období 2012 - 2014 

Graf č. 3.4 Přijaté transfery a převody MO Třebovice za období 2012 – 2014, v tis. Kč. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu MO Třebovice z let 2012 -2014. 

 

Přijaté dotace a převody jsou tvořeny dotací ze SR, ostatními převody z vlastních 

fondů a neúčelovými dotacemi z MMO. Graf č. 3.4 zobrazuje skladbu přijatých dotací a 

převodů a jednoznačně znázorňuje nejvyšší příjem neúčelových dotací z MMO. 
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3.6 Městský obvod Ostrava – Jih 

Městský obvod Ostrava – Jih vznikl na katastru sloučením původně samostatných obcí 

– Výškovice, Hrabůvka, Dubina a Zábřeh nad Odrou. Historii lze vyčíst i ze znaku obce, který 

byl vytvořen v roce 1994. 

 

 

Obr. č. 3.3 Znak městského obvodu Jih 

 

Znak – skládá se z pečetních obrazů původních obcí. Základ znaku tvoří čtvrcený štít. 

První pole symbolizuje pečeti Zábřehu (tři stříbrné kužely v červeném poli, které 

znázorňovaly příslušnost k olomoucké kapituly). V druhém, modrém poli jsou stříbrné váhy, 

v třetím modrém poli je stříbrná ryba. Poslední šachovité pole znázorňuje heraldickou 

stylizací novodobé sídlištní zástavby. 

Městský obvod je v současné době nejlidnatějším územím ve městě. Počet obyvatel se 

pohybuje okolo 105 856 na rozloze 16,31 km
2
. 

 

Ačkoliv je obvod hlavně považován za místo plné panelových sídlišť, nalezneme zde i 

mnoho historických památek. V Hrabůvce se nachází dva historické skvosty mezi, které patří 

kostel Růžencové panny Marie a socha svatého Floriana. V Zábřehu je kostel navštívení 

Panny Marie, ve kterém se nachází vzácný kostelní zvon z gotického slohu pocházející 

z přelomu 13. – 14. století. Mezi kulturní památky bezpochyby patří Jubilejní kolonie (bytová 

zástavba jednopatrových domů se dvory a vnitřními ulicemi), dnes považována za 
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nejlukrativnější bydlení na obvodu. Návštěvníky také láká nově zrekonstruovaný Zámek 

v Zábřehu, který má i svůj vlastní pivovar
44

. 

 

Městský obvod Jih ze svého rozpočtu financuje řadu příspěvkových organizací např.: 

Kulturní dům K-TRIO; Kino Luna; Komorní klub; Majetkovou správu Ostrava Jih. Dále je 

zřizovatelem dvaceti základních škol, třiceti mateřských škol. Jednou z velkých pozitiv pro 

městský obvod je zajištění statutárním městem Ostravy služby občanům jako např.: MHD, 

svozu komunálního odpadu OZO, bezpečnost prostřednictvím MPO. 

 

 

3.6.1 Příjmy městského obvodu Jih, v tis. Kč. 

 

Prostřednictvím grafu č. 3.5 lze říci, že příjmy MO Jih jsou ve sledovaných letech 

výrazně měnné. Jedním z nejdůležitějších příjmů do rozpočtu MO jsou přijaté transfery. 

Z grafu č. 3.5 lze vidět měnící se průběh příjmu (přijatých transferu) a to zásadně v roce 2014 

oproti letům předchozím. Ostatní složky nejsou pro rozpočet až tak zásadní, ale i přesto lze 

z grafu vyčíst, že patří k příjmům vyrovnanějším. 

 

Graf č. 3.5 Příjmy městského obvodu Jih 

                                                           

44
 Zdroj: Oficiální webové stránky městského obvodu Jih. [online]. Dostupné z: Http://www.ovajih.cz/cs/o-

jihu/historie [online]. [cit. 2014-04-30]. 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtů MO Třebovice za období 2012 - 2014 

Graf č. 3.6 Přijaté transfery MO Jih za období 2012 – 2014, v tis. Kč. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu MO Jih z let 2012 – 2014 

 

Přijaté transfery MO Jihu jsou složeny z dotací ze SR, dotací ze SF, neúčelových 

dotací z MMO, účelových dotací a převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti. Výše 

uvedený graf č. 3.6 znázorňuje skladbu přijatých transferů MO Jihu a určuje nejvyšší příjem 

neúčelové dotace z MMO. 
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3.7 Městský obvod Ostrava Poruba 

Samotný název Poruba byl odvozen od kácení stromů, rubání a následného vzniku 

porubů. První zmínka, která je zaznamenána o Porubě, pochází z roku 1434. Obec byla 

v minulých staletích pro své okolí významná. V obci se nacházela škola, kostel, panské sídlo, 

a díky vodnímu toku Porubka i dva vodní mlýny. Mezi jednu z nejstarších duchovních 

památek Poruby můžeme zařadit kostel Svatého Mikuláše. Jeho historie sahá až do 15. století, 

kdy poskytoval bohoslužby obcím Poruba, Svinov, Vřesina a Třebovice. Ze 16. století 

pochází Porubský zámek, který byl sídlem Markvartoviců. Zámek byl vystavěn 

v renesančním slohu okolo roku 1593. 

 

Při výstavbě obce Poruba bylo vždy pamatováno na zachování zelených ploch, díky 

tomu se obec může pyšnit i dnes prostředím připomínající česká lázeňská města. Srovnatelná 

s těmito městy je i díky tomu, že zůstala obcí bez zásahu velkého průmyslu. Velmi zajímavý 

je demografický vývoj obce. Do začátku 20. století nepřesáhl počet obyvatel několik stovek. 

Obec preferovala a zanechala si svůj vesnický ráz s převahou zahradníků, rolníků a ostatních 

živnostníků. V roce 1925 byla postavena železniční trať, která spojovala Svinovse Vřesinou. 

Trať umožnila dopravní spojení venkovské části s průmyslovým centrem města. 

 

Po ukončení 2. světové války začala Poruba druhou etapu své existence. Po roce 1951 

bylo rozhodnuto o výstavbě velkého městského celku, právě na katastrálním místě obce 

Poruba. Místo bylo vybráno pro příznivé klimatické podmínky a mimo oblast poddolování. 

Nová Poruba se po své venkovské éře stala novou moderní městskou části s více než 66 338 

obyvateli a rozlohou 13,18 km
2
. 

Obec se člení do 8 postupně budovaných obvodů, jejichž urbanistické řešení odráží od 

prvotního pohledu ve, které době byly vystavěny
45

. 

 

 

                                                           

45
 Zdroj: Oficiální webové stránky městského obvodu Poruba. [online]. 

Http://www.moporuba.cz/cs/o-porube/historie [online]. [cit. 2014-04-22]. 
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Obr. č. 3.4 Znak městského obvodu Poruba 

 

Hlavice biskupské berly. Rovněž bylo akceptováno umístění Poruby na historickém 

území bývalého rakouského Slezska, a to ve formě polovice slezské orlice, a také vztah Poruby 

k hornickému povolání v podobě zkřížených hornických kladívek. Autorem znaku Poruby je 

Vratislav Varmuža, městský obvod Poruba jej užívá od roku 1993. 

 

Městský obvod Poruba je zřizovatelem organizací různých typu např. školských 

zařízení (deseti mateřských škol, dvanácti základních škol, mateřská a základní škola pro 

sluchově postižené), dále kulturních zařízení (Kulturní centrum Poruba), či sociálních zařízení 

(Centrum sociálních služeb). Mezi další výdaje z rozpočtu MO Poruby jsou příspěvky cizím 

subjektům, které mají kulturní, sociální nebo tělovýchovný charakter. V MO Porubě je hustá 

síť školských zařízení od mateřských škol až po vysoké školy. Do středních škol je zahrnuto 

pět gymnázií, tři odborné školy a jedna obchodní akademie. Vysoká škola baňská – Technická 

univerzita Ostrava sídlí v MO Porubě a skládá se ze sedmi fakult, které nabízí především 

studium technických a ekonomických oborů
46

. 

                                                           

46Zdroj: Oficiální webové stránky městského obvodu Poruba. [online]. 

Https://poruba.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/skolstvi-a-vzdelavani [online]. [cit. 2014-

05-01]. 
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3.7.1 Příjmy Městského obvodu Poruba, v tis. Kč. 

Příjmy MO Poruby jsou ve sledovaném období kolísající, kdy z grafu č. 3.7 je patrné, 

že nejvyšším zdrojem jsou přijaté transfery. Dále graf znázorňuje ve sledovaném období 

daňové příjmy, které jsou vyrovnané. Oproti tomu nedaňové příjmy jsou postupně klesající. 

Mezi nejznatelnější výkyvy patří kapitálové příjmy, které v roce 2014 byly znatelně na 

nejnižší úrovni. MO Poruba měla v roce 2012 příjmy z Financování (třída 8) v minusových 

položkách, jelikož v rozpočtovém roce byla do těchto příjmů zahrnuta splátka finanční 

výpomoci statutárnímu městu Ostrava. MO Poruba dokázala pracovat se svými financemi 

z minulých let, kdy tímto postupným převodem stabilizovala příjmy v třídě 8 (financování). 

Lze říci, že graf č. 3.7 jednoznačně určuje závislost MO Poruba na jednotlivých příjmech a to 

v časové řadě, kdy jsou zásadním zdrojem příjmů přijaté transfery, které jsou postupně 

rostoucí. 

 

 

 

 

Graf č. 3.7 Příjmy Městského obvodu Poruba, v tis. Kč. 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtů MO Třebovice za období 2012 - 2014 

 

Graf č. 3.8 Přijaté transfery MO Poruba za období 2012 – 2014, v tis. Kč. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu MO Poruba z let 2012 – 2014. 

 

Přijaté dotace MO Poruba jsou složeny z dotací SR, účelových dotací z MMO a 

neúčelových dotací z MMO. V grafu č. 3.8 zobrazuje příjem přijatých dotací a jejich 

jednotlivé příjmy, kdy nejvyšším příjmem přijatých transferů je neúčelová dotace z MMO. 
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Shrnutí příjmů vybraných městských obvodů 

Po provedené analýze příjmů městských obvodů bylo zjištěno, že skladba příjmů 

městských obvodů se liší dle charakteristiky dotace, či převodu finančních prostředků. Přijaté 

dotace plynou ze státního rozpočtu, rozpočtu města, či státních a evropských fondů. Jedny 

z nejvýznamnějších (nejvyšších) dotací jsou neúčelové dotace z MMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Zhodnocení vlivu přerozdělení dotací na hospodaření 

městských obvodů 

V této části práce je provedeno zhodnocení přerozdělení neúčelových transferů 

vybraným městským obvodům z rozpočtu statutárního města Ostravy. Srovnávání 

přerozdělení neúčelových transferů za období 2012 – 2014 bude provedeno pomocí metody 

komparace.  Provedeme náhled na metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního 

města Ostravy. 
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Zastupitelstvo statutárního města Ostravy si na 28. zasedání ze dne 30. 10. 2013 

vyhradilo dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení) ve 

znění pozdějších předpisů, pravomoc pro schválení metodiky pro sestavení návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2014, a schválením „návrhu metodiky pro sestavování 

návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014“ přijalo usnesení. Metodika pro 

sestavování rozpočtu pro období 2012 a 2013 byla pro rozdělení neúčelových transferů 

zjednodušena. Při pohledu na období 2012 a 2013 je názorně vidět v tab. č. 4.2, že se 

neúčelové transfery městským obvodům kopírovaly z let minulých. 

Nová metodika pro sestavení návrhu rozpočtu ze dne 30. 10. 2013 určuje efektivnější 

a „spravedlivější“ přerozdělení neúčelových transferu městským obvodům. Jaké změny, které 

nová metodika pro sestavení návrhu rozpočtu přinese městským obvodům, si znázorníme 

v další části kapitoly. 

 

4.1 Metodika pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města 

Ostrava v roce 2014 

Nová metodika pro sestavení návrhu rozpočtu z roku 2014 má zásadní změny 

v přerozdělení dotací – neúčelových transferů městským obvodům. Neúčelové transfery jsou 

přerozděleny na základě vytyčených kritérií statutárním městem Ostrava. 

 

Kritéria, která ovlivňují výši neúčelových transferů městským obvodům v roce 2014: 

 

 Počet obyvatel, (50%) 

 Rozloha městského obvodu v km
2
, (10%) 

 Rozloha veřejné zeleně v ha, (20%) 

 Rozloha komunikace v m
2
, (20%) 

 Počet žáků 2012/2013, (7 000,-Kč na žáka) 
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Ke komparaci neúčelových transferů z rozpočtu města Ostravy v roce 2014 jsme si 

vybrali městské obvody, které zastupují jedny z největších a nejmenších městských obvodů 

statutárního města Ostravy. 

V níže uvedené tabulce č. 4.1 je znázorněno přerozdělení neúčelových transferů 

vybraným městským obvodům dle nové metodiky pro sestavování rozpočtu statutárního 

města Ostravy. Jednotlivá kritéria, která stanovují výši neúčelových transferů, jsou obsaženy 

v tabulce č. 4.1 pro jednotlivé vybrané městské obvody. Městské obvody Nová Bělá a 

Třebovice mají jedno kritérium (počet obyvatel) velmi podobné a také proto byly tyto dva 

obvody, jakožto jedny z nejmenších městských obvodů vybrány. Další dva městské obvody 

Jih a Poruba se řadí k jedněm z největších městských obvodů. Oba mají jedno kritérium 

podobné, a to rozlohu MO. 

 

 

 

Tab. č. 4.1 Metodika přerozdělení neúčelových transferů vybraným městským obvodům 

v roce 2014, v tis. Kč. 

 
MO Nová 

Bělá 

MO 

Třebovice 

MO 

Jih 

MO 

Poruba 

Počet obyvatel k 1.10.2013 1 842 1 863 105 856 66 338 

Rozloha MO v km
2 7,18 2,82 16,31 13,18 

Rozloha veřejné zeleně v ha 3,6497 8,5909 473,0434 321,9289 

Rozloha komunikací v m
2 52 272 90 401 1 815583 1 032 723 

Počet žáků 2012/2013 134 0 10 837 7 180 

50% dle počtu obyvatel 1 792 1 812 102 957 64 521 

10% dle rozlohy MO 1 923 755 4 368 3 530 

20% dle rozlohy zeleně 293 690 37 994 25 857 

20% dle rozlohy 

komunikace 
821 1 419 28 505 16 214 

7 7 000 Kč na žáka 938 0 75 859 50 260 

Pojistné +(-) 165 0 -1 184 0 
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Neúčelová dotace na rok 

2014 dle kritérií 
5 931 4 677 248 499 160 382 

Dokrytí 0 1 300 0 0 

Dotace na obyvatele pro rok 

2014 po dokrytí 
5 931 5 977 248 499 160 382 

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtů statutárního města Ostravy v roce 2014 

 

Městský obvod Nová Bělá získal v roce 2014 neúčelový transfer 5 931 tis. Kč. 

Městský obvod Třebovice získal v roce 2014 neúčelový transfer 5 977 tis. Kč. Podobnost 

těchto městských obvodů nalezneme v počtu obyvatel a i přes rozdílnost dalších kritérií 

získaly tyto dva městské obvody podobnou dotaci – neúčelový transfer. Podrobný popis 

sestavení tohoto transferu nalezneme v tabulce 4.1. 

Městský obvod Jih získal v roce 2014 neúčelový transfer 248 499 tis. Kč. Městský 

obvod Poruba získal v roce 2014 neúčelový transfer 160 382 tis. Kč. Podobnost těchto 

městských obvodů je v rozloze MO, nicméně tyto dva městské obvody patří ve městě 

k největším, a rozdílnost dalších kritérií se promítá do celkových získaných dotací - 

neúčelových transferů.  Podrobný popis sestavení tohoto transferů nalezneme v tabulce 4.1. 

 

4.2 Vliv přerozdělení dotací dle nové metodiky pro sestavování 

návrhu rozpočtu 

Nová metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 

2014 byla přijata s ohledem na zefektivnění přerozdělení dotací (neúčelové transfery) 

městským obvodům. Přerozdělení dotací, či neúčelových transferů městským obvodům bylo 

nastaveno na základě kritérií, které městské obvody splňují. Tyto kritéria slouží k dosažení 

nejvyšší spravedlnosti v přerozdělení dotací (neúčelových transferů). 

 

 

Ve sledovaném období 2012 – 2014 se dotace, či neúčelové transfery vybraným 

městským obvodům měnili. V níže uvedené tabulce č. 4.2 je vyčísleno, že vybraným 

městským obvodům se v roce 2012 – 2013 nijak neměnila výše neúčelových transferů, ale 
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dále je možno vysledovat změnu výše neúčelových transferů vybraným městským obvodům 

v roce 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 4.2 Přerozdělení neúčelových transferu městským obvodům v období 2012 – 

2014, v tis. Kč. 

Zdroj: Vlastní zpracovaní dle rozpočtu města Ostravy z let 2012 – 2014. 

 

 

Níže uvedený graf znázorňuje vývoj neúčelových transferů MO Nová Bělá v období 

2012 – 2014. Z grafu je zřejmé, že v letech 2012 a 2013 měl MO Nová Bělá neúčelový 

Městský obvod 

 

Počet 

obyvatel 

Rozloha 

MO 

v km
2 

Neúčelová 

dotace 

v roce 2012 

Neúčelová 

dotace 

v roce 2013 

Neúčelová 

dotace 

v roce 2014 

Nová Bělá 

Přepočet na 1 obyv. v Kč. 

1 842 7,82 4 639 

2518,45 

4 639 

2518,45 

5 931 

3219,86 

Třebovice 

Přepočet na 1 obyv. v Kč. 

1 863 2,82 6 332 

3398,81 

6 332 

3398,81 

5 977 

3208,26 

Jih 

Přepočet na 1 obyv. v Kč. 

105 856 16,31 165 137 

1560,01 

165 137 

1560,01 

248 499 

2347,51 

Poruba 

Přepočet na 1 obyv. v Kč. 

66 338 13,18 111 463 

1680,22 

111 463 

1680,22 

160 382 

2417,64 
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transfer stejný, a to 4 639 000 Kč. Narůst sledujeme v roce 2014 o 1 292 000 Kč., kdy 

celkový neúčelový transfer činil 5 931 000 Kč. 

Dále graf č 4.1 znázorňuje vývoj neúčelových transferů MO Třebovice, kdy v letech 

2012 a 2013 je výše transferů neměnná 6 332 000 Kč. Oproti MO Nová Bělá můžeme 

sledovat pokles neúčelových transferů MO Třebovice na výši 5 977 000 Kč, jedná se tedy o 

pokles o 355 000 Kč. 

 

Graf č. 4.1 Vývoj přerozdělení neúčelových transferu vybraným městským obvodům 

v období 2012 – 2014, v tis. Kč. 

 

Zdroj: Vlastní zpracovaní dle rozpočtu města Ostravy z let 2012 – 2014. 

 

 

Za pomocí grafu č. 4.1 můžeme určit vliv nové metodiky na přerozdělení neúčelových 

transferů městským obvodům Nová Běla a Třebovice. Lze říci, že ačkoliv mají tyto městské 

obvody patřící k nejmenším městským obvodům podobné parametry (např. počet obyvatel), 

tak je velká rozdílnost ve vývoji dotací. 

Při pohledu na graf č. 4.1 a na tabulku č. 4.1 lze říci, že nová metodika přerozdělení 

neúčelových transferů je díky určeným kritériím spravedlivější, jelikož jsou výše těchto dotací 

vyrovnanější oproti let minulým. 
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Graf č. 4.2 Vývoj přerozdělení neúčelových transferu vybraným městským obvodům 

v období 2012 – 2014, v tis. Kč. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracovaní dle rozpočtu města Ostravy z let 2012 – 2014. 

 

Ke komparaci byly dále vybrány městské obvody Jih a Poruba, které patří k jedním 

z největších městských obvodů. Graf č. 4.2 zobrazuje vývoj neúčelových transferů MO Jih 

v letech 2012 – 2014. Tento vývoj je v letech 2012 a 2013 neměnný, ve výši 165 137 tis. Kč. 

Lze vysledovat změnu výše dotace v roce 2014 na 248 499 tis. Kč., tedy nárůst o 83 362 tis. 

Kč. 

Dále graf č. 4.2 vyznačuje vývoj neúčelových transferů MO Poruba v letech 2012 – 

2014. Vývoj je obdobný jako u MO Jih. Vyvíjí se tak, že v letech 2012 a 2013 výše dotace 

zůstává konstantní 111 463 tis. Kč. Změna transferů je opět až v roce 2014 na výši 

160 382 tis. Kč., jde o nárůst o 48 919 tis. Kč. 

Dle metody komparace lze z grafu č. 4.2 říci, že městským obvodům Jih a Poruba byla 

nová metoda prospěšná. Dosáhli navýšení jejich zdrojů příjmů z dotací statutárního města 

Ostravy. 
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4.2.1 Shrnutí vlivu nové metodiky na přerozdělení neúčelových 

transferu 

Dle grafu č. 4.1, 4.2 a tabulky č. 4.1, 4.2 a za pomocí metody komparace jsme 

vysledovali vývoj přerozdělení neúčelových transferů městským obvodům za období 2012 – 

2014. Za pomocí metody syntézy a pomocí poznatků z výše uvedených grafů a tabulek jsme 

došli k závěru, že vliv nové metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města 

Ostravy ze dne 30. 10. 2013 a tedy i nové metodiky pro přerozdělování dotací – neúčelových 

transferů městským obvodům, je pro městské obvody prospěšné, jelikož u většiny městských 

obvodů jsme zaznamenali nárůst neúčelových transferů, kromě MO Třebovice, kde došlo ke 

snížení dotace. I přesto lze říci, že nová metodika pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostravy – nová metodika přerozdělování dotací – neúčelových transferů 

městským obvodům, je oproti předchozím rokům spravedlivější. 
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5 Závěr 

Sestavování rozpočtu statutárním městem Ostravy je problematické, jelikož se skládá 

z různých příjmů a výdajů. Zásadní pro sestavení rozpočtu je tzv. metodika pro sestavování 

návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy, která se schvaluje v posledním kvartále každého 

roku před rokem rozpočtovým. Městské obvody jsou závislé na finančních dotacích z MMO.  

Cílem bakalářské práce bylo srovnání přerozdělení dotací statutárního města Ostravy 

k městským obvodům ve sledovaném období 2012 – 2014. Vytvořením tabulek a grafů jsme 

zanalyzovali veškerá data, která jsme následně za pomocí metody syntézy sumarizovali a 

objasnili vývoj přerozdělení dotací městským obvodům.  

K vypracování teoretické části byla použita metoda deskripce a obsahové analýzy 

odborné literatury a platné legislativy. Zároveň byla využita znalost z veřejných financí a 

rozpočtů. Pro praktickou část byly využity údaje z interních dokumentů statutárního města 

Ostravy a jeho městských částí. Využitím metody komparace byli zjištěny poznatky 

hospodaření městských obvodů z hlediska příjmové stránky a to za období 2012 - 2014. Pro 

pochopení problematiky byly shrnuty veškeré poznatky, a za pomocí metody syntézy byla 

problematika objasněna. Dále byla problematika přerozdělování dotací městským obvodům 

konzultována s pracovníky finančního a rozpočtového odboru Magistrátu města Ostravy. 

Veškeré tabulky a grafy byly vlastnoručně zpracovány za pomocí čerpaných dat z rozpočtů 

městských obvodů, či statutárního města Ostravy.  

 

Z výsledku analýzy dat rozpočtu městských obvodů ve sledovaném období lze 

konstatovat, že příjmy městských obvodů jsou z velké části závislé na dotacích z MMO a to 

hlavně na neúčelových transferech. Statutární město Ostrava, které v roce 2014 schválilo 

novou metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu, mělo ve sledovaném období v roce 2014 

nárůst výdajů a to zejména v neúčelových transferech městských obvodů. 

 

Vývoj přerozdělení neúčelových transferů ve sledovaném období byl zhodnocen za 

pomocí metody komparace a syntézy s objasněním změny výše neúčelových transferů 

městským obvodům, kdy hlavní příčina byla změna metodiky pro sestavování návrhu 
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rozpočtu města. Výsledkem zkoumání bylo, že městským obvodům Nová Bělá, Jih a Poruba 

byl v roce 2014 neúčelový transfer navýšen, kdežto městskému obvodu Třebovice byl naopak 

snížen.  

 Využitím analýzy hospodaření statutárního města Ostravy a jeho vybraných 

městských částí, bylo za pomocí metod komparace a syntézy zhodnoceno přerozdělování 

neúčelových transferů těmto městským obvodům, čímž bylo dosaženo cíle této bakalářské 

práce.  

 Závěrem této práce lze říci, že nová metodika pro sestavování návrhu rozpočtu ze dne 

30. 10. 2013 určuje přerozdělování neúčelových transferů městským obvodům, kdy oproti 

předchozím obdobím, je samotné rozdělování těchto transferů spravedlivější. Kritéria jsou 

nastavena na politické a ekonomické nezávislosti, které neovlivňují samostatné rozhodování 

statutárního města Ostravy, nebo jeho městských obvodů. 
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Zkratky 

DPO  Dopravní podnik Ostrava 

Fin Financování 

MHD  Městská hromadná doprava 

MMO  Magistrát města Ostravy 

MO  Městský obvod 

MPO  Městská policie Ostrava 

Neinvest Neinvestiční 

Obyv  obyvatelé 

OZO  Odvoz a zpracování odpadů 

SF  Státní fond 

SR  Státní rozpočet 

ÚP  refundace mezd, evropské fondy 
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