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1 Úvod 

Územní samospráva má v Evropě a tedy i v České republice dlouholetou historii a řada zemí 

se potýkala s obdobnými problémy jako v současnosti. Byly jimi fiskální nedostatečnost 

a problémy se splácením dluhů. Na území našeho státu byly snahy o vytvoření uceleného 

systému územní samosprávy po roce 1848. 

Postavení územní samosprávy v novodobé historii České republiky je zakotveno v Ústavě ČR 

a dalších zákonech, které upravují působnost a postavení orgánů, zejména zákon č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Základním stupněm územní samosprávy je obec, která má 

ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů nezávislé kompetence, 

pravomoci a odpovědnost. Obec je vymezena jako veřejnoprávní korporace, která hospodaří 

s vlastním majetkem a sestavuje si vlastní rozpočet. 

Cílem této práce je zhodnocení vlivu dotací na hospodaření malé obce. Hypotéza práce zní: 

Obec by nebyla schopna bez přijatých transferů fungovat a realizovat finančně náročné 

projekty, které přispívají k rozvoji a rozkvětu obce. 

Konkrétně je práce zaměřena na obec s názvem Razová, ve které žije v posledních letech 

okolo 500 obyvatel. Dotace se v posledních letech stávají podstatným příjmem obcí 

a pro malé obce mohou představovat důležitý zdroj příjmů pro rozvoj v obci. 

První kapitola je zaměřena na teoretické principy hospodaření územní samosprávy České 

republiky z legislativního hlediska, a to se zaměřením na obce. První část této kapitoly se 

zabývá postavením územní samosprávy ve veřejné správě, následně je vymezena samotná 

obec v územní samosprávě a poslední část první kapitoly popisuje rozpočtovou soustavu obcí 

a rozbor rozpočtu územních samospráv ČR v posledních letech. 

Druhá kapitola se zabývá samotnou analýzou hospodaření obce Razová. V první části této 

kapitoly je obec přiblížena jak z hlediska historie, tak i z hlediska současnosti. Následně je 

provedeno porovnání příjmů a výdajů obce v období pěti let a rozebrána struktura těchto 

příjmů a výdajů. 

V poslední kapitole se nachází celkové zhodnocení vlivů dotací na hospodaření uvedené obce. 

Dotace jsou rozebrány a popsány z různých hledisek. První část je rozebrána z hlediska 

investičního charakteru dotací a jsou popsány i některé realizované projekty v obci a jejich 

podíl dotací na realizaci. Následně jsou zhodnoceny z hlediska nároku. Tyto dvě hlediska jsou 
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dále přepočítána na jednoho obyvatele. V poslední části třetí kapitoly je zhodnocen vliv dotací 

na hospodaření obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2 Principy hospodaření obcí ČR 

Obce ČR jsou v první řadě zakotveny v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,  

kde se nacházejí pod sedmou hlavou. Do větší hloubky je problematika obcí vymezena 

v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále také v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Dalšími právními předpisy týkající se hospodaření obcí jsou: 

- zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, 

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí a další. 

K obcím a hlavně rozpočtům obce se váže široká škála právních předpisů. 

2.1 Postavení a funkce územní samosprávy 

Jedna z definic veřejné správy uvádí, že jde o soubor institucí, které tuto činnost vykonávají 

přímo či zprostředkovaně. Výkon veřejné správy vykonávají k tomu zřízené instituce. Těm 

jsou vymezeny jejich kompetence, včetně rozhodovacích pravomocí. Organizační uspořádání 

veřejné správy a obecné zásady její činnosti jsou zakotveny Ústavou a navazujícími zákony. 

Veřejná správa tedy představuje souhrn různých výkonných orgánů státu na jednotlivých 

úrovních územní samosprávy s různou náplní činnosti a s různou odpovědností. Ve většině 

zemí má rozhodující postavení státní správa, neboť je hlavním realizátorem politiky státu.
1
 

Tudíž z institucionálního hlediska veřejná správa zahrnuje: 

- státní správu, která má dominantní postavení a jejímž subjektem je stát, který je 

zastupovaný státními orgány a institucemi, 

- samosprávu, která je k výkonu veřejné správy pověřena příslušným zákonem a to 

zejména: 

a) úrovni územní samosprávy, 

b) zájmovou samosprávu, 

c) specializované veřejnoprávní instituce, korporace, fondy apod.
2
 

 

 

                                                 
1
 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: Teorie a praxe v ČR, 2011 

2
 PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2008 
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Schéma 2.1. Veřejná správa v ČR od roku 2003 

 

Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů, s. 29, schéma vlastní zpracování 

Vývoj územní samosprávy je úzce spjat s vývojem a úlohou státu, kdy v rámci státu vznikaly 

geograficky menší útvary. Tyto útvary byly vytvářeny pro potřeby lidí spolu blíže 

komunikovat, nebo pod vlivem kulturních (jazykových) faktorů či vlivem ekonomických 

podmínek. Jednotlivá sídla začala postupně spojovat jejich geografická poloha, jazykové  

či ekonomické důvody a tím začaly vznikat zárodky regionů.
3
 Územní samospráva tak 

vznikala: 

- přirozeně jako obce, města (municipality) s větším či menším počtem obyvatel,  

kteří sídlí na stejném místě. Obec vždycky byla a je základem společnosti,  

je vymezena Ústavou a navazujícími zákony. V novověku je obec brána jako základní 

stupeň územní samosprávy. 

- uměle (z vůle státu) jako vyšší stupeň územní samosprávy na regionální úrovni. 

Zahrnuje společenství obyvatel více měst a obcí v dané oblasti, tzn. menší území,  

než je stát, a větší území, než je sídlo.
4
 

Typické rysy pro každý stupeň územní samosprávy: 

- územní celek, geograficky ohraničený – charakteristický rys území, 

                                                 
3
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů, 2009 

4
 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: Teorie a praxe v ČR, 2011 
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- společenství občanů – jsou jimi občané ČR s trvalým pobytem a občané s čestným 

občanstvím obce (kraje). V hranicích obce vstupují do různých vztahů k obci také 

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

obce a další fyzické osoby s přechodným pobytem, 

- samospráva veřejných záležitostí, které se týkají daného společenství občanů,  

tj. na katastrálním území obce (kraje).
5
 

Územní samospráva plní tyto funkce: 

- samosprávnou funkci, v ČR tzv. samostatná působnost obce v záležitostech, které jsou 

v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou svěřeny krajům, nebo nejde o přenesenou 

působnost obce. Samospráva věci veřejných se uskutečňuje prostřednictvím řady 

politických, ekonomických, ale i kulturních a dalších vztahů, která jsou založeny  

na zákonem vymezené rozhodovací autonomii, ale i odpovědnosti. Do výkonu 

samosprávné funkce nemůže stát zasahovat, resp. může zasahovat pouze v rozsahu, 

jaký mu umožňuje legislativa. 

- přenesenou funkci, v ČR tzv. přenesená působnost obce, v rámci výkonu státní správy. 

Vykonávají ji výkonné orgány obcí a jsou v této činnosti podřízeny a kontrolovány 

orgány státní správy, v některých případech i krajskými úřady.
6
 

Je-li využívána tato kombinace uvedených funkcí, jde o tzv. smíšený model územní 

samosprávy. Rozsah působnosti jednotlivých stupňů územní samosprávy má vliv na objem 

výdajů územních rozpočtů. Podle využívaného modelu fiskálního federalismu má vliv pak      

i na objem příjmů a výdajů jednotlivých veřejných rozpočtů v rozpočtové soustavě a rozsah 

přerozdělovacích procesů mezi veřejnými rozpočty. 
7
 

2.2 Obec jako základní územní samosprávný celek 

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky  

a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Obec je základním 

samosprávným společenstvím občanů a tvoří celek, který je vymezen hranicí obce a je vždy 

součástí vyššího územního samosprávného celku. 

 

 

                                                 
5
 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 

6
 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: Teorie a praxe v ČR, 2011 

7
 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: Teorie a praxe v ČR, s. 22 
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Samostatná působnost 

Samostatná působnost obcí je vymezena především v zákoně o obcích, ale také i v dalších 

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

Obecně ve svém územním obvodu, v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi, pečuje  

o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb svých občanů – potřeba 

bydlení, dopravy a spojů, potřeba informací, výchovy a vzdělávání, ale také celkový kulturní 

rozvoj a ochrana veřejného pořádku.
8
 

Do samostatné působnosti podle zákona o obcích patří např. 

- hospodaření obce, 

- vydávání obecně závazných vyhlášek 

- program rozvoje územního obvodu obce. 

A dále podle zvláštních zákonů to jsou např. 

- místní poplatky, 

- zřizování a správa předškolních zařízení, základních škol, zdravotnických zařízení. 

Přenesená působnost 

Orgány obcí vykonávají přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony. 

Přenesenou působnost vykovává ten orgán obce, jejíž výkon byl jemu zákonem svěřen.  

Podle přenesené působnosti dále rozeznáváme tyto kategorie obcí:
 

- obce, 

- obce s matričním úřadem, 

- obce se stavebním úřadem, 

- obce s pověřeným obecním úřadem a 

- obce s rozšířenou působností, které podle zákona ve svém správním obvodu 

zabezpečují výkon státní správy nad rámec přenesené působnosti náležející ostatním 

obcím. Vykonávají státní správu pro vlastní obec, obce ve svém spádovém územním 

obvodu a případně pro obce jiného územního obvodu. 
9
 

Do výkonu přenesené působnosti patří např.: 

1) u obcí 

- vydávání nařízení obce,  

                                                 
8
 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších přepisů 

9
 PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2008 a zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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- rozhodování o místních a účelových komunikacích, 

2) u obcí s pověřeným obecním úřadem 

- rozhodují v prvním stupni ve správním řízení o právech, právem chráněných zájmech 

a povinnostech osob, 

- rozhodují o poskytování peněžité a věcné dávky nebo půjčky, 

3) u obcí s rozšířenou působností 

- evidence obyvatel, vedení registru obyvatel, vydávání občanských a řidičských 

průkazů a cestovních dokladů, 

- dávky a sociální služby, péče o staré a zdravotně postižené občany.
10

 

2.2.1 Postavení obcí v ČR 

Obec je podle zákona o obcích základním územním samosprávným společenstvím občanů 

a tvoří celek, který je vymezen hranicí obce. 

Občané se podílejí na řízení obce dvěma způsoby, a to: 

- nepřímo prostřednictvím volených zástupců. V ČR jsou to zástupci zvoleni  

do zastupitelstva obce ve veřejných komunálních volbách, 

- přímo, v ČR to může být dobrovolnou prací, například v různých komisích  

nebo aktivní účasti na veřejných schůzích obce či na veřejných zasedáních 

zastupitelstva obce. K nejdůležitějším otázkám, týkajících se rozvoje obce, se mohou 

vyjadřovat v místním referendu. To se koná buď v celé obci, nebo jen v určité části 

obce na návrh potřebného počtu občanů. 
11

 

Zákon o obcích rozlišuje základní druhy obcí:
 

- obce, které nejsou městy, 

- města, obec mající ke dni vzniku alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak na návrh obce 

stanoví předseda poslanecké sněmovny po vyjádření vlády a obec, která byla městem 

před 17. 5. 1954, je městem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny, 

- městys, má zvláštní postavení a obce, které měly oprávnění toto používat  

před 17. 5. 1954, mohou požádat předsedu Poslanecké sněmovny ČR o navrácení 

tohoto titulu, 

- statutární města, která mohou území města rozčlenit na městské obvody  

anebo městské části a to prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Statutární města 

                                                 
10

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů, 2009 
11

 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: Teorie a praxe v ČR, s. 341 



12 

 

mají zároveň postavení pověřených obecních úřadů a většina z nich je od roku 2001 

sídlem krajských úřadů. Statutárními městy v ČR jsou Kladno, České Budějovice, 

Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, 

Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, 

Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav a Prostějov, 

- hlavní město Praha, které je členěné na městské části.
12

 

Česká republika je typická pro rozdrobenost obcí. Po roce 1990 došlo v mnohých případech 

k rozdělení před rokem 1990 existujících tzv. střediskových obcí a počet obcí se tudíž zvýšil, 

přičemž převažují malé obce. Ve většině obcí žije méně než 2 000 obyvatel. Určitý vliv  

na tento proces byla snaha o obnovení historických hranic obcí, ale našli bychom i důvody 

ekonomické, ale také politické a psychologické. V současné době se počet obyvatel u obcí  

do 1 000 pohybuje zhruba kolem 80 %, celkově v nich však žije přibližně  

jen 17 % obyvatel.
13 

Z ekonomického hlediska je to neefektivní. Převaha malých obcí způsobuje těmto obcím 

problémy v kvalitním zajišťování jejich samotné působnosti, a to především v oblasti 

zajišťování lokálních veřejných statků, jelikož disponují malým objemem finančních 

prostředků ve svém rozpočtu. A toto i nepříznivě ovlivňuje investiční strategii těchto obcí 

v delším časovém horizontu. 
14 

Stát se proto snaží: 

- omezovat další rozdělování malých obcí na menší sídelní útvary. Podle zákona  

o obcích musí mít část obce, která se chce oddělit, samostatné katastrální území 

sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořit souvislý 

územní celek. Po oddělení musí mít nově vzniklá obec alespoň 1 000 občanů. Stejné 

podmínky musí splňovat i obec po oddělení její části. S oddělením části obce musí 

vyslovit souhlas v místním referendu občané žijící na území té části obce,  

která se chce oddělit, 

- současně obce motivovat opět k jejich slučování. Jednou z forem motivace v minulých 

letech mělo být stanovení podílu obcí na celostátním výnosu některých daní 

v závislosti na velikostní kategorie obce, ale tato forma byla neúčinná u malých obcí.
15

 

                                                 
12

 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších přepisů 
13

 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: Teorie a praxe V ČR, 2011 
14

 PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2008 
15

 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: Teorie a praxe v ČR, s. 346 
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2.2.2 Orgány obce 

Zákon o obcích vymezuje následující orgány obce: 

Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je kolektivní orgán, ve městě jeho funkci plní zastupitelstvo města, 

v městské části města zastupitelstvo městské části a v Praze zastupitelstvo hlavního města 

Prahy. Je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období musí být 

v souladu se zákonem o obcích. Při stanoveném počtu členů se přihlíží k počtu obyvatel 

v obci a velikosti územního obvodu. 

Tabulka 2.1. Počet členů zastupitelstva obce 

Počet obyvatel počet členů  

do 500 obyvatel 5 – 15 členů 

nad 500 do 3 000 obyvatel 7 – 15 členů 

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 – 25 členů 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 – 35 členů 

nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 – 45 členů 

nad 150 000 obyvatel 35 – 55 členů 

Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tabulka vlastní zpracování 

Zastupitelstvo obce má hlavní rozhodovací pravomoci v samostatné působnosti, tudíž může 

rozhodovat ve všech samosprávných záležitostech kromě těch, které patří do rozhodovací 

pravomoci zastupitelstva kraje a které nejsou státní správou. Na pozice členů zastupitelstva 

obce jsou zvoleni zástupci jednotlivých politických stran, nebo nezávislí v obci. Jsou voleni 

v komunálních volbách na stanovené volební období čtyř let. Jednání zastupitelstva obce jsou 

ze zákona veřejná a řídí se schváleným jednacím řádem. Zasedání svolává a zpravidla řídí 

starosta obce. Schází se podle potřeby, minimálně však 4krát ročně, tj. jedenkrát za 3 měsíce. 

Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet jen v případě, je-li přítomna nadpoloviční většina 

všech jeho členů. V opačném případě se koná do 15 dnů náhradní zasedání. Pro rozhodnutí 

usnesení platí princip nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. 

Mezi pravomoci zastupitelstva obce v rámci samostatné působnosti patří: 

- volba starosty, místostarosty a další členů rady obce, 

- zřizování a rušení výborů, 

- schvalování programu rozvoje obce, územně plánovací dokumentace, 
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- schvalování rozpočtu obce, závěrečného účtu obce za uplynulé rozpočtové období  

(tj. kalendářní rok) a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni, 

- zřizování trvalých a dočasných peněžních fondů obce,  

- rozhodování o poskytnutí půjčky, nebo o přijetí úvěru či půjčky, 

- uzavírání smluv o poskytnutí dotace, 

- založení, zřízení nebo zánik neziskových organizací např. organizační složky, 

příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti, 

- rozhodování o založení nebo rušení právnických osob, 

- majetkové záležitosti, 

- vydávání obecně závazných vyhlášek obce a další.
16

 

Není-li zřízena rada obce, spadá do pravomoci zastupitelstva obce i vydávání nařízení obce. 

Rozhoduje-li zastupitelstvo obce o nemovitostech, je povinna veškeré záměry předem 

zveřejnit a to buď 15 dní předem na úřední desce obce a způsobem umožňující dálkový 

přístup. V případě, že se jedná o prodej nemovitosti, kterou obec získala bezplatně 

z vlastnictví státu či kraje, musí respektovat i podmínky stanovené dárcem. 

Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem. V samostatné působnosti je odpovědná zastupitelstvu obce 

a v rámci přenesené působnosti se řídí na základě zákona. Jednání rady obce jsou neveřejná.  

Je schopna se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jejich členů. Usnesení rady 

obce je schváleno pouze tehdy, hlasuje-li pro usnesení nadpoloviční většina všech členů rady 

obce. 

V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává veškeré její pravomoci starosta obce podle zákona 

o obcích. 

Počet členů rady obce musí být lichý a je stanoven v rozmezí od 5 do 11 členů, přičemž nesmí 

být přesažena hranice jedné třetiny počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí 

v obcích, které mají méně než 15 členů v zastupitelstvu obce. Radu obce tvoří starosta,  

který je včele a dále místostarosta a dalších členové rady, kteří jsou voleni z řad zastupitelstva 

obce. Ve statutárních městech a v Praze stojí včele primátor a dále náměstci primátora  

a ostatní členové. 
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Mezi pravomoci rady obce patří: 

- zabezpečování hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádění rozpočtových 

opatření stanovených zastupitelstvem obce, 

- vydávání nařízení obce (v přenesené působnosti), 

- projednávání a případná řešení návrhů, připomínek a podnětů předložené 

zastupitelstvem obce, 

- stanovení rozdělení pravomocí v obecním úřadu, 

- kontrolování plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v rámci samostatné působnosti 

obce, 

- ukládání pokut v rámci samostatné působnosti, i když tuto působnost může rada obce 

zcela nebo zčásti svěřit příslušnému odboru obecního úřadu, 

- schvalování organizačního řádu obecního úřadu.
17

 

Starosta 

Starosta obce je výkonný orgán obce a zastupuje obec navenek. Starostu a místostarostu volí 

do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů a tomu také za výkon své funkce odpovídají. 

Starosta jmenuje a odvolává na základě souhlasu ředitele krajského úřadu tajemníka obecního 

úřadu v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  

a o změně některých zákonů. Pokud není v obci zřízena funkce tajemníka, vykonává tuto 

funkci starosta obce. 

Mezi pravomoci starosty patří: 

- odpovědnost za včasné objednání a provedení přezkoumání hospodaření obce a auditu 

hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, 

- plnění úkolu zaměstnavatele, tj. uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci 

obce a stanovuje jim plat, pokud není v obci zřízena funkce tajemníka. 

- odpovědnost za informovanost veřejnosti o činnosti obce, 

- svolávání zastupitelstva obce a podepsání zápisu z tohoto jednání, 

- svolávání a řízení schůze rady obce, podepsání zápisu z tohoto jednání a rozhodování 

o záležitostech samostatné působnosti obce, které jsou mu svěřeny radou obce.
18

 

Místostarosta, v případě měst náměstek primátora, zastupuje starostu v době jeho 

nepřítomnosti. 

                                                 
17

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
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 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
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Obecní úřad 

Obecní úřad vykonává administrativně organizační činnosti, jež souvisejí jak se samosprávou, 

tak i přenesenou působností obce. Pověřený obecní úřad a obecní úřad s rozšířenou 

působností zajišťuje větší rozsah přenesené působnosti. 

Obecní úřad tvoří starosta, který stojí včele, a dále místostarosta (místostarostové), tajemník 

(je-li tato funkce zřízena) a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. 

Obecní úřad podle zákona plní tyto činnosti: 

a) v oblasti samostatné působnosti 

- plní úkoly zastupitelstva obce a rady obce, 

- pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, 

b) vykonává přenesenou působnost 

- v mezích zákona o obcích, kromě činností, která spadá do působnosti příslušné komise 

obecního úřadu nebo zvláštního orgánu. 

Obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností zřizují funkci tajemníka 

vždy. Ostatní obce také mohou tuto funkci zřídit. Tajemník je zaměstnancem obce  

a je odpovědný starostovi za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti  

i přenesené působnosti. 

Výkonnými orgány obce jsou odbory. Jejich počet a náplň činnosti závisí na velikosti obce, 

rozsahu samostatné působnosti a rozsahu přenesené působnosti. V nejmenších obcích  

ji vykovává jeden až dva administrativní pracovníci, v malých obcích se sdružuje řídící 

agenda do několika málo odborů či oddělení a ve větších městech je více odborů, které jsou 

dále členěny na oddělení. 

Poradní a kontrolní orgány obce 

Mezi tyto orgány řadíme výbory zastupitelstva obce a komise rady obce. 

Výbory 

Zastupitelstvo obce je zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány. Jejich počet závisí  

na rozhodnutí zastupitelstva obce, ale povinně musí mít zřízen vždy finanční a kontrolní 

výbor, dalšími potom mohou být osadní výbor a výbor pro národnostní menšinu.  

Ve finančním a kontrolním výboru nemohou být členy starosta, místostarosta, tajemník 

obecního úřadu a ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní činnosti na obecním úřadu. 

Počet členů výboru je lichý a předsedou je vždy člen zastupitelstva obce. Jde-li o předsedu 



17 

 

osadního výboru, tak pravidlo předsedy neplatí. Výbor plní veškeré úkoly, jimiž jej pověří 

zastupitelstvo obce a jemu je také odpovědný ze své činnosti. S platným usnesením musí 

vyslovit souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. 

Finanční výbor, který kontroluje hospodaření s majetkem obce a plní další úkoly,  

kterými jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dodržování 

právních předpisů a plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Výbor pro národnostní menšinu se zřizuje v případě, když se podle posledního sčítání lidu 

hlásí alespoň 10 % občanů k národnosti jiné než české na územním obvodu dané obce. Členy 

tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin a musí tvořit nejméně polovinu všech 

členů výboru; 

Osadní výbor, může být zřízen v určité části obce, ke které se vztahuje, a členy tohoto výboru 

jsou občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu té části obce, pro kterou je osadní výbor 

zřízen. Osadní výbor předkládá zastupitelstvu obce a radě obce návrhy, které se týkají rozvoje 

a rozpočtu obce, dále se vyjadřují k návrhům týkajících se obce a k připomínkám či podnětům 

předkládaným občany obce. 

Komise 

Rada obce je může zřídit jako iniciativní a kontrolní orgány v rámci samostatné působnosti  

a jako výkonné orgány v přenesené působnosti obce. Komise je odpovědna radě obce,  

ale v rámci výkonu přenesené působnosti odpovídá starostovi. Předseda komise musí prokázat 

zvláštní odbornou způsobilost v případě, že je komise pověřena výkonem přenesené 

působnosti. S platným usnesením musí vyslovit souhlas nadpoloviční většina všech členů 

komise. 

2.3 Rozpočtová soustava 

Můžeme rozlišit několik pojetí rozpočtové soustavy. Pod některými se rozumí, že jde pouze  

o soustavu rozpočtových orgánů a institucí, které se starají o tvorbu, rozdělování a užití 

veřejných prostředků a kontrolují plnění veřejných rozpočtů. Z jiného hlediska je chápána 

jako soustava veřejných rozpočtů a vztahů uvnitř rozpočtové soustavy, kdy se jednotlivé 

rozpočty považují za články rozpočtové soustavy. Rozlišujeme ještě fondové pojetí,  

neboli soustavu peněžních fondů, do které patří soustava veřejných rozpočtů, do které spadá  
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i rozpočet územní samosprávy, dále soustava mimorozpočtových fondů a rozpočty 

veřejnoprávních neziskových organizací.
19

 

Rozpočtovou soustavou ČR prochází velký objem finančních prostředků a uvnitř této 

soustavy dochází k mnoha finančním vazbám. Mohou to být jak vazby nenávratného 

charakteru tj. transfery, tak i návratné vazby, které zahrnují poskytování a splácení půjček, 

které jsou poskytované uvnitř rozpočtové soustavy.
20

 

Do rozpočtů územních samosprávných celků, popřípadě místních či municipálních, patří 

rozpočty obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a zahrnují také rozpočty statutárních měst, 

rozpočet hlavního města Prahy a městských částí a obvodů. Místní rozpočty řadíme  

na nejnižší úroveň z hlediska jednotlivých stupňů vlády k veřejným rozpočtům. 
21

 

Schéma 2.2. Postavení územních rozpočtů v rozpočtové soustavě v ČR 

 

Zdroj:PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: Teorie a praxe v ČR, s. 403, schéma vlastní zpracování 

V rámci soustavy veřejných rozpočtů, jsou úrovni územních samosprávných celků, 

sestavovány rozpočty kraje nebo obce, které jsou označovány jako decentralizované peněžní 

fondy. V těchto se soustřeďují příjmy (získané, z vlastní činnosti) a používají se  

na financování veřejných a smíšených statků. Územní rozpočet je vytvářen, rozdělován  
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 PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2008 
20

 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: Teorie a praxe V ČR, 2011 
21

 PAŘÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy, 2008 
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a používán na základě nenávratného, neekvivalentního a nedobrovolného způsobu 

financování.
22

 

2.3.1 Rozpočtová skladba územních rozpočtů 

Třídění příjmů a výdajů rozpočtu podle závazné rozpočtové skladby respektuje: 

- zásada jednosti a závaznosti. V rámci rozpočtové soustavy se uplatňuje jednotná 

rozpočtová skladba. Závazně se třídí celý obecní rozpočet, každý údaj rozpočtu má 

své jednoznačně identifikovatelné místo; 

- zásada stability třídění rozpočtů. Ta je důležitá jak pro potřeby makroekonomických 

analýz, tak pro časovou srovnatelnost obsahu rozpočtů, pro analýzu plnění rozpočtů  

a ostatních mimorozpočtových fondů v rámci rozpočtové soustavy; 

- zásada srozumitelnosti. Rozpočtová skladba srozumitelně třídí příjmy a výdaje 

veřejných rozpočtů na základě jasně definovaných hledisek. Jasně definuje jednotlivé 

položky; 

- zásada kompatibility. Jde o zajištění kompatibility s mezinárodními statickými 

standardy, aby byla zajištěna transparentnost na mezinárodní úrovni.
23

 

Členění rozpočtové skladby 

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

předpisů, umožňuje analyzovat příjmy a výdaje z deseti hledisek. V následující části jsou 

uvedena ta, která jsou používána nejčastěji. 

Druhové členění 

Druhové třídění příjmů a výdajů, které umožňuje propojení na účetnictví, neboť účetnictví 

zachycuje účetně tok příjmů a výdajů.
24

 Druhové třídění rozpočtové skladby: 

- třída 1: Daňové příjmy 

- třída 2: Nedaňové příjmy 

- třída 3: Kapitálové příjmy 

- třída 4: Přijaté dotace 

- třída 5: Běžné výdaje 

- třída 6: Kapitálové výdaje 

- třída 8: Financování 
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Pro rozlišení rozpočtové třídy, seskupení položek, podseskupení položek a položek příjmů  

a výdajů se užívá čtyřmístní číselný kód. 

Odvětvové členění 

Příjmy a výdaje se třídí podle odvětví. V tomto smyslu je odvětvím chápán druh činností,  

ze kterých plynou příjmy nebo na kterou se výdaje vynakládají. 

Odvětvové třídění: 

- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 

- Služby pro obyvatele 

- Sociální věci a politika zaměstnanosti 

- Bezpečnost státu a právní ochrana 

- Všeobecná veřejná správa a služby 

Pro odlišení skupiny, oddílu, pododdílu a paragrafu se opět užívá čtyřmístného číselného 

kódu. 

Konsolidační členění 

Třídění příjmů a výdajů se provádí podle stupňů konsolidace. Za stupeň konsolidace  

se považuje okruh veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů. 

Konsolidační třídění, neboli záznamové jednotky: 

- převody uvnitř peněžního fondu, 

- dotace přijaté z území jiného okresu, 

- splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu, 

- dotace poskytnuté na území jiného okresu, 

- půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu, 

- dotace přijaté z území jiného kraje, 

- splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje, 

- dotace poskytnuté na území jiného kraje, 

- půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje. 

2.3.2 Příjmy rozpočtů obcí  

Rámcově lze definovat čtyři skupiny zdrojů příjmů a to daňové příjmy, nedaňové příjmy, 

kapitálové příjmy a přijaté transfery, které budou následně více přiblíženy. 

 



21 

 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy jsou považovány za základní druh finančních zdrojů a tvoří rozhodující podíl 

v celkových příjmech rozpočtů obcí. Zaujímají téměř jednu polovinu na celkových příjmech 

obce. Daňové příjmy rozpočtů obcí, dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, 

ve znění pozdějších předpisů, tvoří: 

- výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost 

nachází, 

- podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 

- podíl na 22,87 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně 

podle zákona o dani z příjmů, 

- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených 

pod písmenem c), 

- podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d), 

- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, 

s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a), 

- 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce 

bydliště ke dni jejich splatnosti a výnosu daně z příjmů fyzických osob, které měli  

na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová 

povinnost vztahuje, 

- daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, 

s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 

- podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, 

s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
25

 

Místní poplatky 

Mezi daňové příjmy patří i tzv. místní poplatky, které spravuje zákon o místních poplatcích. 

Tyto poplatky si každá obec sama spravuje a také vybírá. 
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 Zákon č. 240/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 
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Obce si na svém území na základě obecně závazné vyhlášky stanovují sami konkrétní místní 

poplatky i jejich výši. V zákoně o místních poplatcích je uvedena maximálně možná sazba, 

nebo rozpětí sazeb a z toho vyplývá, že v různých obcích může být výše téhož poplatku různá. 

Místní poplatky nepřesahují 2 % z celkových příjmů místních rozpočtů v ČR. Avšak vhodně 

doplňují příjmy ve finančním hospodaření municipalit.
26

 

Zákon o místních poplatcích vymezuje základní náležitosti; poplatníka, předmět místního 

poplatku, základ pro výpočet místního poplatku, sazbu, osvobození od placení, splatnost  

a sankce. 

Typickým příkladem místních poplatků jsou poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného 

prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity apod.
27

 

Příjmy z vlastní správní činnosti 

Mezi tyto příjmy patří poplatky za správní úkony, které by měly krýt náklady spojené 

s poskytováním správních úkonu v rámci přenesené působnosti v řízení s různými subjekty. 

Zákon o obcích upravuje, které úkony mohou provádět orgány měst a obcí. Mezi takové 

úkony patří např. výpisy z matrik, vystavení dokladů (např. povolení stavby), ověření pravosti 

podpisů a dokladů apod.
28

 

Nedaňové příjmy 

U této kategorie příjmů je možnost ovlivnění územními samosprávami výrazně vyšší  

než u předešlé kategorie. Zahrnujeme zde následující příjmy obcí: 

- z vlastního podnikání (podíl na zisku podniků s majetkovým vkladem, příjmy 

z pronájmu nebo prodeje majetku, příjmy z obchodování s cennými papíry), 

- uživatelské poplatky – jsou založeny na zásadě prospěchu a užitku ze spotřeby statku. 

Významným problémem uživatelských poplatků je, jestli budou z části nebo plně krýt 

náklady vynaložené na zajištění služeb. Mohou být diferencovány jako regionální, 

lokální nebo individuální v závislosti pro jaký okruh uživatelů jsou veřejné služby 

zabezpečovány, 

- sankční – obtížně plánovatelné a mají doplňkový charakter např. pokuty za přestupky, 

- ostatní příjmy (přijaté úroky z vkladů, dary, výnosy z veřejných sbírek).
29
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Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy obce představují příjmy z prodeje svého majetku a výnosy z vlastnictví 

cenných papírů. Získané příjmy z majetku by obce měly využít na financování investic,  

které jsou potřebné ve veřejném sektoru. Do kapitálových příjmů spadají i sponzorské dary 

na pořízení investic, které jsou nahodilé.
30

 

Přijaté transfery 

V ČR jsou obcím vypláceny převážně účelové dotace, a to běžné a kapitálové. V současné 

době jsou obcím přidělovány následující typy dotací: 

- ze státního rozpočtu – pokud nedojde k rozpočtové změně státního rozpočtu 

na příslušný rok, obce mají nárok na tyto dotace i přesto, že dojde k neplnění státního 

rozpočtu, 

- ze všeobecné pokladní správy – je spravováno Ministerstvem financí (MF), 

- z rozpočtových kapitol některých ministerstev (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo dopravy apod.), 

- ze státních mimorozpočtových fondů – většinou účelové a kapitálové, nejčastěji 

se jedná o dotace ze Státního fondu životního prostředí, Státního fondu rozvoje 

bydlení a Státního fondu dopravní infrastruktury, 

- z Evropské unie – jsou vyplácené ze strukturálních fondů a Kohezního fondu 

prostřednictvím Národního fondu. Tento druh dotací nabyl na významu až se vstupem 

ČR do EU.
31

 

2.3.3 Výdaje rozpočtů obcí 

Rozpočtová skladba v ČR umožňuje výdaje třídit z různých hledisek. 
32

 Z druhového hlediska 

se člení na: 

- běžné výdaje, které slouží k financování běžných, pravidelně se opakujících potřeb  

za příslušný fiskální rok, 

- kapitálové výdaje, které slouží k financování dlouhodobých potřeb, především 

investičních. Zpravidla jsou jednorázové a zasahují do více rozpočtových období. 

Další členění z hlediska rozpočtového plánování: 

- plánované výdaje, které jsou předem poměrně přesně určitelné, 
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- neplánované výdaje, nemůže obec předem nikdy odhadnout. Řadíme sem sankční 

výdaje, výdaje způsobené nahodilými událostmi. V ČR jsou zpravidla financovány 

z rezerv obce, popřípadě mimorozpočtových fondů. 

Posledním možným kritériem je rozlišení výdajů: 

- nenávratné povahy, kdy jsou finanční prostředky nenávratně vydány (zabezpečení 

veřejných statků, zaplacení daní) a můžeme je členit na výdaje běžné (každoročně  

se opakující) a kapitálové (jednorázové), 

- návratné povahy, které jsou z rozpočtu obce vydány za účelem zhodnocení. 

V budoucnu se vrátí do rozpočtu ve vyšší částce. Patří sem nákup cenných papírů, 

ukládání dočasně volných finančních prostředků na termínovaný účet apod. 

2.3.4 Obecní samosprávy ČR v letech 2008 – 2012 

V období let 2008 – 2012 bylo kladné saldo pouze v roce 2008. V roce 2012 byly celkové 

příjmy obcí v ČR vůbec nejnižší, a to ovlivnilo také jejich meziroční dopad. Naopak nejvyšší 

příjmy (283,62 mld. Kč) i výdaje (287,02 mld. Kč) byly dosaženy v roce 2010 

Graf 2.1. Příjmy a výdaje obcí ČR v letech 2008 - 2012 (v mld. Kč) 

 

Zdroj: Státní závěrečný účet, Ministerstvo financí ČR, graf vlastní zpracování 

Daňové příjmy zaujímají ve sledovaném období u obcí ČR největší podíl zdrojů příjmů,  

a to necelých 55%. V roce 2008 se daňové příjmy vyšplhaly na 154,42 mld. Kč. Nedaňové 

příjmy jsou na přibližně stejné úrovni a pohybují se v rozmezí 25 – 29 mld. Kč. Kapitálové 

příjmy tvoří nejnižší položku v celkových příjmech obcí. Nejvyšší byly v roce 2008  

(15,48 mld. Kč) a od tohoto roku už se jen snižovaly, akorát v roce 2012 nastal menší nárůst  

o 0,23 mld. Kč oproti předchozímu roku. Přijaté transfery jsou poměrně kolísavé.  
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Od roku 2008 nastal nárůst, kdy v roce 2010 dosáhly výše 100,78 mld. Kč, ale v následujících 

letech došlo ke snížení. V roce 2012 byly dotace vůbec nejnižší za celé sledované období  

a to 58 mld. Kč. 

Graf 2.2. Struktura příjmů obcí ČR v letech 2008 - 2012 (v mld. Kč) 

 

Zdroj: Státní závěrečný účet, Ministerstvo financí ČR, graf vlastní zpracování 
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3 Analýza hospodaření obce 

Pro zpracování této práce byla vybrána obec Razová, která leží v okrese Bruntál. Razová  

se nachází asi 9 km jihovýchodně od města Bruntál a leží v podhůří Jeseníků. Leží v blízkosti 

přehrady Slezské Harty. Na katastrálním území 3 188 hektarů zde žije 502 (3 cizinci) obyvatel 

(ke dni 1. 1. 2014). Tato kapitola je zaměřena na samotnou analýzu hospodaření obce. 

3.1 Historie obce a současnost 

První zmínka o obci Razová je z roku 1288, ale v době Husitských válek byla obec vypálena 

a zůstala v troskách. Do roku 1538 byla obec znovu osídlena a nesla název Radsoff (odvozena 

podle staré slovanské osady, která dostala jméno podle jmen Radmír, Radomír či Radslav). 

Po novém osídlení k roku 1548 byl užíván název Rasen. Razová měla do roku 1851 statut 

města s velkou rozlohou půdy, lesů a významným místním průmyslem. 

V roce 1863 byla postavena první školní budova a v roce 1870 byl zřízen také poštovní úřad 

a s ním také potvrzen úřední název Raase. V roce 1927 se v obci objevily první elektrické 

lampy. 

Do roku 1928 byl v obci pivovar bratří Bitmannů a později už jen sladovna. V obci byla úzce 

spjata rozsáhlá zemědělská činnost se zpracovatelským průmyslem. Vypěstované obilí 

na místních polích bylo zpracováváno třemi mlýny, které byly spojeny s pekárnou, pilou,  

ale také sušárnou brambor. V roce 1946 tyto provozovny zanikly. V Razové se v minulosti 

zpracovával i len, který následně putoval do místní tkalcovny. Byla zde i výroba cementového 

zboží ve vápencových lomech. Do roku 1935 stála v obci i elektrárna.
33

 

Ještě před 10 lety v obci byla samostatná mateřská školka a základní škola, jak s prvním,  

tak i s druhým stupněm, ale také zdravotnické zařízení pro dospělé, dorost i děti.  

V současné době se v obci nachází již zmiňovaná a již sloučená Základní škola a mateřská 

škola, příspěvková organizace, kdy na základní škole funguje pouze první stupeň. V obci také 

sídlí Česká pošta, přičemž se v současné době rozhoduje o ponechání jejího sídla. Mezi další 

vybavenost můžeme zařadit dva místní obchody, tři restaurační zařízení a několik menších 

penzionů.  

 

 

                                                 
33

 http://www.razova.cz/informace-o-obci/historie/ 



27 

 

Mezi významná místa v obci můžeme zařadit: 

Razovské tufity 

Po dobu 800 let se těžily čedičové tufy a tufity. Tato hornina byla zpracovávána na různé 

výrobky (necky, žlaby, schody, mlýnské kameny, náhrobníky apod.). Sloužila jako materiál 

při stavbě slezských hradů a kostelů. Vznikla se sopečného materiálu vyvrženého ze sopky 

Velký Roudný, který leží nedaleko obce. 

Vápenná pec 

Byla vybudována v roce 1912 z hrubého lomového kamene a vnitřní část je obložená z cihel. 

Sloužila k pálení vápence, který se v této lokalitě těžil po staletí. Používal se jak pro stavební 

účely, tak i pro bělení prádla. V roce 2001 byla pec opravena a dnes patří mezi technické 

památky.
34

 

Příspěvkové organizace obce: 

Základní škola a mateřská škola Razová 

První školní budova byla v obci postavena v roce 1863. Počátkem 90. let dochází k přípravě 

na reformu ve školství. Z důvodu výstavby přehradní nádrže Slezská Harta se snížil počet 

studentů, kteří dojížděli z okolních vesnic. V roce 2004 začala škola fungovat jako malotřídní 

škola pro žáky 1. – 5. ročníku (cca 45 dětí). A od roku 2006 má škola nový oficiální název, 

a to Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace.
35

 

Spolky a sdružení v obci: 

Razovské ženy 

Občanské sdružení, které v minulých letech působilo pod názvem „Český svaz žen“.  

I když se teď nazývá jinak, jeho náplň činnosti zůstává stále stejná. Český svaz žen do roku 

1991, ale potom byla činnost přerušena z důvodu nemoci předsedkyně svazu. Opětovné 

zahájení činnosti bylo v roce 2003. Hlavním úkolem, v současné době už Razovských žen,  

je obnovení tradic a činnosti pro děti. Razovské ženy pořádají v obci různé akce a to 

karnevaly, pálení čarodějnic, dětské dny, plesy, zábavy nebo různé výlety. 
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TJ Sokol Razová 

Fotbalový klub má dlouholetou tradici a to jak v zastoupení mužů, tak i žáků. Podílí  

se i na organizování různých kulturních a společenských akcí. 

Orgány obce jsou starosta, místostarosta, zastupitelstvo obce a obecní úřad. Obec Razová má 

9 členů zastupitelstva a tudíž není zřízena orgán rada obce. Funkce tajemníka není také řízena. 

Podle zákona o obcích je zřízen povinně finanční a kontrolní výbor. 

3.2 Hospodaření obce Razová 

Hospodaření obce probíhá dle každoročně schváleného rozpočtu. Práce je zaměřena 

na hospodaření obce v letech 2008 – 2012. 

3.2.1 Rozpočet obce 

Na základě každoročně schvalovaného rozpočtu probíhá hospodaření obce. Záporné saldo 

hospodaření obce bylo pouze v roce 2009, a to bylo způsobeno částečně ekonomickou krizí, 

ale hlavně tím, že v tomto roce proběhly projekty, které byly dofinancovány až v roce 2010. 

V ostatních letech tj. 2008, 2010, 2011 a 2012 obec hospodařila s kladným saldem. 

Největšího přebytku dosáhla obec v roce 2010, který byl ve výši 5,6 mil. Kč. Příjmy, výdaje 

a saldo rozpočtu a jejich vývoj jsou zobrazeny v grafu 3.1.  

Graf 3.1. Struktura konsolidovaných příjmů, výdajů a salda obce (v tis. Kč) 

  

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, graf vlastní zpracování 
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3.2.2 Příjmy obce 

Příjmy rozpočtu obcí podle druhového hlediska třídění rozdělujeme do čtyř tříd, a těmi jsou 

příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace. V grafu 3.2 je znázorněn objem příjmů 

jednotlivých tříd ve sledovaném období obce. 

Graf 3.2. Struktura příjmů obce v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, graf vlastní zpracování 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvoří rozhodující část příjmů v rozpočtu obce. V obci Razová nešly tyto 

příjmy v letech 2008 – 2012 pod hranici 5 mil. Kč. Ekonomická krize v roce 2009 

poznamenala také daňové příjmy, kdy dosáhly nejnižší sumy, oproti předešlému roku klesly 

o 0,5 mil. Kč. V následujících letech docházelo ke zvyšování daňových příjmů a ty rostly 

v důsledku změn v zákonných normách týkajících se daní a zákona o rozpočtovém určení 

daní. Vývoj daňových příjmů ve sledovaném období je zobrazen v grafu 3.3. 

Graf 3.3. Daňové příjmy obce v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012 
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Podíl daně z příjmů fyzických osob se pohybuje přibližně na stejné úrovni v celém 

sledovaném období, a to v podílu okolo 20 % k celkovým daňovým příjmům. Daně z příjmů 

fyzických osob dosáhly nejvyššího procentního podílu v roce 2009 a to i přes to, že v té době 

začínala ekonomická krize.  

Daně z příjmů právnických osob jsou už poměrně kolísavé. Nejvyšší byly v roce 2008 

(asi 1,5 mil. Kč), potom začaly klesat a v roce 2010 klesly oproti roku 2008 asi o 0,4 mil. Kč. 

Tyto daně se začaly navyšovat až v roce 2011 a v roce 2012 dosáhly výše 1 355,65 Kč. 

Nejvyšší podíl na daňových příjmech tvoří daň z přidané hodnoty (DPH), jejichž podíl neklesl 

pod úroveň 37 % k celkovým daňovým příjmům. Nejnižší byly tyto daně v roce 2008,  

kdy byly ve výši jen 2,1 mil. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2009, a to o 3,93 % 

oproti předchozímu roku. V roce 2010 byl také menší nárůst a v roce 2011 dosáhly tyto daně 

nejvyšší sumy a ta byla ve výši 2 276,23 tis. Kč. Ale v roce 2012 byl již zpozorován pokles  

o 122,19 tis. Kč. 

Daně z nemovitosti se pohybují v rozmezí 10 – 13 % k celkovým daňovým příjmům. Nejnižší 

byla daň z nemovitosti v roce 2009, a to ve výši 518,15 tis. Kč. V letech 2010, 2011 a 2012 

došlo k nárůstu této daně, kdy se v roce 2012 vyšplhaly na částku 719,99 tis. Kč a byly tak 

nejvyšší za celé sledované období. 

Do daňových příjmů spadají i poplatky. Do poplatků se řadí místní poplatky, které si každá 

obec, dle svého rozhodnutí a v souladu se zákonem o místních poplatcích, zavede,  

a pak správní poplatky, které obec vybírá v souladu se zákonem o správních poplatcích.  

Ve sledovaném období tvořily poplatky podíl v rozmezí 5 – 7 % k celkovým daňovým 

příjmům. Největším příjmem z poplatků pro obec jsou poplatky spojené s životním 

prostředím, jejichž průměrná výše za sledované období je 286,96 tis. Kč. Naopak nejnižší 

položku tvoří správní poplatky. Přehled poplatků je uveden v příloze č. 1. 

Konkrétní podíly jednotlivých daní ve sledovaném období jsou zobrazeny v tabulce 3.1. 
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Tabulka 3.1. Podíl jednotlivých položek daňových příjmů v letech 2008 - 2012 (v %) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Daně z příjmů fyzických osob 19,73 20,75 19,51 19,60 19,46 

Daně z příjmů právnických 

osob 
26,33 21,33 20,22 21,85 23,89 

Daň z přidané hodnoty 37,38 41,32 41,44 40,43 37,95 

Daň z nemovitostí 10,82 10,03 12,89 12,32 12,69 

Poplatky 5,74 6,57 5,94 5,81 6,02 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, tabulka vlastní zpracování 

Nedaňové příjmy 

Do této kategorie patří příjmy, které obci vznikají z její vlastní hospodářské činnosti,  

jsou to jak příjmy z pronájmu majetku, tak i uživatelské poplatky, které občané hradí obci 

za poskytované služby. 

Nejnižších hodnot dosahovaly nedaňové příjmy v obci v roce 2009 (necelých 0,5 mil. tis. Kč), 

naopak nejvyšších v roce 2011, kdy byly ve výši 1,3 mil. Kč. Vývoj nedaňových příjmů 

ve sledovaném období je zobrazen v grafu 3.4. 

Graf 3.4. Nedaňové příjmy obce v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, graf vlastní zpracování 

Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy vznikají prodejem dlouhodobého majetku obce. Tyto příjmy tvoří nejnižší 

položku z celkových příjmů obce.  
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Od roku 2008 se kapitálové příjmy postupně navyšovaly a v roce 2010 dosáhly výše  

524,86 tis. Kč. Následující rok klesly kapitálové příjmy o 450,15 tis. Kč a dostaly  

se na nejnižší úroveň za celé sledované období. Vývoj kapitálových příjmů ve sledovaném 

období je zobrazen v grafu 3.5. 

Graf 3.5. Kapitálové příjmy obce v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, graf vlastní zpracování 

Přijaté transfery 

Přijaté transfery tvoří významnou část v obecním rozpočtu, v letech 2010 byly dokonce 

nejvýznamnějším zdrojem příjmů sledované obce. Dotace jsou poskytovány obcím z jiných 

veřejných rozpočtů a můžeme je členit na nárokové a nenárokové. Dotace nárokové jsou ty, 

které obce dostávají automaticky po splnění kritérií stanovených kritérií a nenárokové,  

o které si obec musí požádat. 

Graf 3.6. Přijaté transfery obce v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, graf vlastní zpracování 
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V letech 2008, 2009, 2011 a 2012 přijaté transfery nepřesáhly výši 2 mil. Kč, ale v roce 2010 

byl zaznamenán poměrně vysoký nárůst dotací, kdy převýšily hranici 8 mil. Kč. V roce 2010 

se dotace zvýšily asi o 8 mil. Kč oproti předešlému roku. Vývoj přijatých transferů 

ve sledovaném období je zobrazen v grafu 3.6 a pro úplnost ještě v příloze č. 2. 

Problematika transferů bude podrobněji rozebrána v kapitole 4. Zhodnocení vlivu dotací  

na hospodaření obce. 

3.2.3 Výdaje obce 

Územní samospráva se významně podílí na zabezpečování a financování veřejných statků  

pro obyvatelstvo, a proto rozhodující část výdajů obcí tvoří výdaje na zabezpečení veřejných 

statků a část z nich má povahu mandatorních výdajů. Výdaje členíme na běžné a kapitálové.
36

 

Běžné výdaje sledované obce, kromě roku 2009, byly vyšší než kapitálové. V letech 2008  

a 2009 běžné výdaje nepřesáhly hranici 5 mil. Kč a v následujících třech letech už nešly  

pod hranici 5 mil. Kč. Naopak u kapitálových výdajů nelze hovořit o jejich pravidelnosti. 

Graf 3.7. Struktura výdajů obce v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, graf vlastní zpracování 

Běžné výdaje 

Podle druhového členění spadají běžné výdaje do 5. třídy. Tato skupina výdajů zahrnuje 

financování běžných a pravidelně se opakujících potřeb a těmi jsou např. výdaje na základní 

vzdělání, na zajištění veřejného pořádku, veřejné osvětlení, veřejnou zeleň, veřejné 

komunikace a další.  

                                                 
36

 PEKOVÁ, Jitka, Jan PILNÝ a Marek JETMAR, Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2008 
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Nejnižší byly běžné výdaje z celého sledovaného období v roce 2009, kdy dosáhly necelých  

5 mil. Kč. V následujících letech došlo k nárůstu a v roce 2011 dosáhly okolo 6 mil. Kč,  

což bylo nejvíce z období let 2008 – 2012 a stal se jediným rokem, který měl běžné výdaje 

vyšší než 6 mil. Kč. V roce 2012 potom poklesly o 152,90 tis. Kč. 

Graf 3.8. Běžné výdaje obce v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, graf vlastní zpracování 

Nejvíce prostředků z běžných výdajů je vynakládáno na služby pro obyvatelstvo,  

které se nachází ve skupině 3 rozpočtové skladbě. Služby pro obyvatelstvo v obci zahrnují 

např. zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání, ochranu památek a péči o kulturní 

dědictví, tělovýchovu, zájmovou činnost a rekreaci, rozvoj bydlení a bytového hospodářství, 

nakládání s odpady. Nejvyšší byla tato položka v roce 2011, kdy dosáhla asi 3,2 mil. Kč. 

Naopak nejméně bylo vynakládáno v roce 2009, kdy běžné výdaje dosáhly asi 2,4 mil. Kč.  

Další, poměrně vysokou, položkou běžných výdajů tvoří všeobecná veřejná správa a služby 

(činnost zastupitelstva obce, volby ÚSC, místní správa). Suma této položky v žádném z let 

sledovaného období neklesla pod hranici 2 mil. Kč. 

Skupina druhá, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, je poměrně kolísavá v jednotlivých 

letech sledovaného období. Tato skupina zahrnuje v obci např. vnitřní obchod, služby  

a cestovní ruch, pozemní komunikace a silniční dopravu, odvádění a čištění odpadních vod. 

Od roku 2008, kdy byla částka nejnižší za sledované období (asi 300 tis. Kč), se suma 

postupně zvyšovala, v roce 2010 byla tato částka nejvyšší (asi 600 tis. Kč) a nastal přelom, 

kdy od tohoto roku došlo k postupnému snižování. 
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Poslední skupinou běžných výdajů, jejichž položky jsou v jednotlivých letech poměrně 

zanedbatelné, je bezpečnost státu a právní ochrana. V jednotlivých letech sledovaného období 

dochází k postupnému navyšování a částky byly v rozmezí 54 – 75 tis. Kč.  

Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje slouží k financování dlouhodobých potřeb a mají především investiční 

charakter, tudíž zasahují do více rozpočtových období.
37

 Jsou to výdaje na nákup budov  

či pozemků, nebo modernizaci či rekonstrukci movitého a nemovitého majetku. 

Objem kapitálových výdajů není každý rok pravidelný, protože je přímo závislý na objemu 

získaných dotací z jiných veřejných rozpočtů. 

Graf 3.9. Kapitálové výdaje obce v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, graf vlastní zpracování 

V roce 2008 byly kapitálové výdaje pouze ve výši 35,96 tis. Kč. Následující rok došlo 

k obrovskému nárůstu těchto výdajů, a to o zhruba 6,5 mil. Kč., to bylo způsobeno 

vynaložením finančních prostředků na opravu místních komunikací a opravu hřbitovní zdi 

márnice, kdy jen tyto dva projekty stály okolo 6 mil. Kč. V roce 2010 došlo k poklesu těchto 

výdajů o polovinu, ale cca 2 mil. Kč byly vynaloženy na opravu místních komunikací.  

V roce 2001 byly kapitálové výdaje už jen ve výši 180 tis. Kč a poslední rok došlo k mírnému 

nárůstu o 344,06 tis. Kč. 

3.2.4 Financování 

Zvláštní postavení má financování (8. třída) obsahující stavové údaje. Součástí třídy jsou 

položky, které vyjadřují změnu stavu finančních prostředků na bankovních účtech.  

                                                 
37

 PAŘÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy, 2008 
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Třída 8 vyjadřuje, jakým způsobem jsou příjmové a výdajové operace financovány a zahrnuje 

tyto položky: 

- výpůjčky peněžních prostředků (+), 

- splátky jistiny závazků (-), 

- pokles stavu hotovosti (+), 

- přírůstek poskytovaných půjček a uskutečněných finančních investic ve sledovaném 

období, jejichž cílem je optimalizace likvidity (-).
38

 

Financování je podle charakteru salda buď kladné, nebo záporné. Saldo rozpočtu se vyjadřuje 

rozdílem příjmů a výdajů, které musí být vybilancováno financováním. V případě 

rozpočtového schodku (P<V) musí mít financování kladné znaménko, kdy obec musí čerpat 

finanční prostředky na úhradu schodku. Pokud je ale přebytek rozpočtu (P>V),  

má financování záporné znaménko a obec si může dovolit volné finanční prostředky půjčit 

jiným subjektům, nebo je umístit na kapitálový trh či vložit do rezerv.
39

 

Tabulka 3.2. Financování obce v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Krátkodobé financování z tuzemska           

Změna stavu krátk. prostředků na BÚ -1 872,00 1 351,44 -879,93 -1 974,00 -1 133,76 

Dlouhodobé financování z tuzemska           

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - 4 185,00 - - - 

Uhrazené splátky dlouh. prostředků na 

BÚ 
-156,01 -136,26 -4 795,00 -110,00   

Krátkodobé financování ze zahraničí - - - - - 

Dlouhodobé financování ze zahraničí - - - - - 

Opravné položky k peněžním 

operacím 
10,42 3,32 22,07 -111,26 - 

Financování -2 017,59 5 403,50 -5 652,86 -2 195,26 -1 133,76 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, tabulka vlastní zpracování 

 

 

 

 

                                                 
38

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe, 2009 
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 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe, 2009 
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4 Zhodnocení vlivu dotací na hospodaření obce 

V této kapitole jsou rozebrány dotace v obci za období let 2008 – 2012 z různých hledisek. 

V první řadě jsou dotace rozebrány na investiční a neinvestiční dotace a následně dotace  

dle nároku, přičemž jsou zde zaznamenány uvedené dotace na jednoho obyvatele. 

V neposlední řadě je rovněž zkoumáno, jaký mají dotace vliv na rozpočet obce. 

4.1 Dotace v členění na investiční a neinvestiční 

Obcím v ČR jsou vypláceny převážně účelové dotace, které mají charakter investiční 

či neinvestiční dotace. Do skupiny neinvestičních dotací řadíme financování běžných výdajů 

obce, naopak investiční dotace mají charakter kapitálové dotace. 

Graf 4.1. Přijaté dotace obce v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, graf vlastní zpracování 

V letech 2008, 2009, 2011 a 2012 se přijaté dotace pohybují na poměrně stejné úrovni,  

avšak velký výkyv nastal v roce 2010, kdy byl velký nárůst dotací jak investičních,  

tak i neinvestičních. Z grafu 4.1 jasně vyplývá, že je zastoupen velice malý podíl investičních 

dotací v obci, výjimkou se stal rok 2010, a to jako jediný z celého sledovaného období. 

V roce 2009 byly investiční dotace nulové, tudíž veškerý podíl přijatých dotací v tomto roce 

zaujímaly neinvestiční dotace, které byly ve výši 371,05 tis. Kč. Za to následující rok, 

investiční dotace dosáhly nejvyššího podílu k celkovým přijatým dotacím za sledované 

období, bylo to 68,92 %. Z uvedeného grafu jasně vyplývá, že kromě roku 2010 mají větší 

podíl neinvestiční dotace nad dotacemi investičními, a to v celém sledovaném období. 
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Neinvestiční dotace 

Obec Razová ve sledovaném období získala neinvestiční dotace pouze ze státního rozpočtu 

(např. z kapitol Všeobecná pokladní správa, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  

a Ministerstva vnitra ČR) a od ostatních obcí. V následující tabulce je znázorněn přehled 

neinvestičních dotací, přičemž struktura neinvestičních dotací je zobrazena v příloze č. 3. 

Tabulka 4.1. Přehled neinvestičních dotací obce (v tis. Kč) 

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 

4111 
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 

pokladní správy 
20,00 20,63 54,28 2,77 24,88 

4116 
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
224,80 240,65 1557,48 438,31 310,27 

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 313,60 - 750,20 525,00 420,00 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, tabulka vlastní zpracování 

Transfery na položce 4121 obsahují neinvestiční příspěvek sousedících obcí, jejichž děti 

ve věku povinné školní docházky a mající trvalé bydliště v sousedících obcích  

(např. Leskovec nad Moravicí), které musely poskytnout obci Razová, v jejichž základní 

škole tyto děti povinnou školní docházku plnily. Bylo to poskytováno v souladu se školským 

zákonem a tento stav trval jen do roku 2012. Tyto dotace nebyly poskytnuty pouze v roce 

2009 ve sledovaném období. Nejvyšší byly následující rok, v dalších letech už klesaly 

a v roce 2012 byly o 330,20 tis. Kč nižší oproti roku 2010.  

V roce 2008 byly z neinvestičních dotací z položky 4111 financovány výdaje spojené 

s volbami do senátu ze státního rozpočtu. Z položky 4116 byly financovány prostředky 

na veřejně prospěšné práce (VPP) pro obec ve výši 172,80 tis. Kč, jenž proudily z MPSV ČR. 

Dále také ze stejné položky byl financován projekt CZECH POINT, jehož finanční prostředky 

byly poskytnuty z MV ČR. 

V roce 2009 byla položka 4111 užita na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb 

do Evropského parlamentu, které byly ve výši 20,63 tis. Kč. Užití položky 4116 bylo stejné 

jako v předchozím roce, akorát s jiným objemem výdajů. 

V  roce 2010 byly neinvestiční dotace u položky 4111 přijaty dotace nejen na výdaje spojené 

s volbami do Parlamentu ČR, ale také byly přijaty ze státního rozpočtu dotace na sčítání lidu, 

které byly následně ve výši 2,92 tis. Kč vráceny bez použití. Položka 4116 zahrnovala v roce 
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2010 dotace na výdaje spojené s VPP od Úřadu práce a dále z integrovaného operačního 

programu dotace, které byly použity na územní plán obce, kdy ze státního rozpočtu proudilo 

204 461,70 tis. Kč a z EU dotace ve výši 1 158 616,30 tis. Kč. 

V roce 2011 byly opět poskytnuty dotace ze státního rozpočtu na sčítání lidu – položka 4111 

ve výši 2,77 tis. Kč, které ale také byly vráceny v plné výši. Při rozboru položky 4116 bylo 

zjištěno poskytnutí dotace z Úřadu práce na VPP a také z programu vzdělávání 

a konkurenceschopnosti, průtoková dotace pro ZŠ v obci, a to ve výši 272 709 Kč. 

V posledním roce sledovaného období položka 4111 zahrnovala dotaci na výdaje spojené 

s volbami do Senátu a zastupitelstev krajů. Položka 4116 je v roce 2012 shodná s předchozím 

rokem, akorát s jiným objemem finančních prostředků. 

Investiční dotace 

Investiční dotace jsou poskytovány na konkrétní projekt a o tyto si musí obec sama žádat. 

Menším problémem s těmito dotacemi v obci je, že finanční prostředky obec získá 

od poskytovatele až po realizaci daného projektu. Stalo se tak třeba v roce 2010, kdy realizace 

daných projektů proběhla už v roce 2009, ale dotace byly připsány až v roce 2010. 

Tabulka 4.2. Přehled investičních dotací obce (v tis. Kč) 

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - - 5294,48 - - 

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 15,30 - 447,40 290,77 161,00 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, tabulka vlastní zpracování 

Z uvedené tabulky vyplývá, že investiční transfery zaujímají velice malý podíl z celkových 

přijatých transferů. Ve sledovaném období byly poskytnuty dotace pouze ze státních fondů,  

a to ze Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) a od krajů. 

Největší objem finančních prostředků byl poskytnut ze SZIF, a to pouze v roce 2010. 

Investiční transfery od krajů byly s největším objemem prostředků poskytnuty také v roce 

2010, kdy dosáhly výše 447,40 tis. Kč. V roce 2009 nebyly poskytnuty žádné investiční 

transfery. 
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Realizované projekty v letech 2008 – 2012 

Ve sledovaném období neproběhlo moc zrealizovaných projektů, což se dalo už očekávat 

podle výše přijatých transferů, především investičních. V následující tabulce jsou zobrazeny 

některé z projektů, které byly uskutečněny v daném roce, doba čerpání dotace může být však 

v jiném období. 

Tabulka 4.3. Přehled projektů obce (v tis. Kč) 

Rok Název akce 
poskytovatel 

dotace 

celkové 

náklady 

výše 

dotace 
% podíl 

2009 Oprava hřbitovní 

zdi a márnice 
SZIF 1 902,17 1 568,78 82,47 

Územní plán obce MMR ČR 1 363,08 1 363,08 100,00 

CZECH POINT MV ČR 55,00 52,00 94,55 

2010 Oprava místních 

komunikací 

SZIF, 

KÚ MSK 
4 243,50 4 173,73 98,36 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, tabulka vlastní zpracování 

V roce 2009 proběhlo nejvíce zrealizovaných projektů, jejichž dotace se promítly  

až v rozpočtu následujícího roku. Obec získala největší objem prostředků od Státního 

zemědělského a intervenčního fondu. Naproti tomu v roce 2010 proběhl pouze jeden projekt, 

který byl ale nejrozsáhlejší, jednalo se o opravu místních komunikací, kdy obec získala 

4 173,73 tis. Kč a musela si sama financovat pouze 1,64 % z celého projektu. 

V roce 2011 získala obec ještě dotaci z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

na opravu oken v kulturním domě a to ve výši 290,77 tis. Kč. 

I přes malý podíl dotací k celkovým příjmům, byla v roce 2013 schválená investiční dotace  

ze Státního fondu životního prostředí, která bude užita pro účely energetické úspory ZŠ a MŠ  

ve výši 7 564,04 tis. Kč. 

4.2 Zhodnocení dotací 

Dotace se mimo jiné člení na nárokové a nenárokové a to podle toho, jakým je obce získávají. 

O nárokových dotacích hovoříme, pokud na ně obce mají automaticky nárok a dostávají je, 

aniž by o ně musely žádat. V případě, že obec musí o dotaci žádat a splnit určitá kritéria,  

tak hovoříme o dotacích nenárokových. 
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Graf 4.2. Rozdělení dotací obce v letech 2008 – 2012 dle nároku (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, graf vlastní zpracování 

Nárokové dotace  

Nárokové dotace tvoří dotace spojené s výkonem státní správy a dále na financování 

základního školství a mateřských škol, které bylo závislé na počtu žáků ZŠ a MŠ, ale tento 

příspěvek se od 1. 1. 2013 již neposkytuje. 

Jejich výše je nízká a drží se ve všech letech na poměrně stejné úrovni. I když jejich podíl 

k celkovým přijatým dotacím je poměrně kolísavý a to v jednotlivých letech vzestupně  

v procentech 20,43; 35,14; 3,38; 13,52 a 19,44. Je to způsobeno kolísáním nenárokových 

dotací. 

Do nárokových dotací spadají také dotace na volby a sčítání lidu, které nalezneme  

pod položkou 4111, jejichž objem finančních prostředků činil za celé období 122,56 tis. Kč  

a jejich podíl na nárokových dotacích představoval 12,7 %. 

Nenárokové dotace  

U nenárokových dotací můžeme sledovat značné výkyvy, které souvisejí s jednotlivými 

projekty v obci. Jejich procentuální rozmezí se pohybuje od 64,86 – 96,62 na celkové přijaté 

dotace. Z toho vyplývá, že nenárokové dotace tvoří podstatnou část získaných transferů.  

Mezi nenárokové dotace, které přijala obce, lze zařadit VPP a CZECH POINT,  

které se nacházejí pod položkou 4116. Dále také dotace na opravu místních komunikací  

a opravu hřbitovní zdi a márnice, které najdeme pod položkou 4213. A také přijaté transfery 

od krajů (položka 4222), které byly použity např. na výměnu oken v kulturním domě  

a na opravu místních komunikací. 
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4.3 Dotace na obyvatele 

V této podkapitole budou přepočítány dotace na obyvatele, a to dle nároku a následně 

z hlediska jejich (ne)investičního charakteru. V následující tabulce 4.4. je zobrazen přehled 

dotací v jednotlivých letech sledovaného období, a to jak v celkové výši, tak v přepočtu 

na 1 obyvatele.  

Tabulka 4.4. Přehled dotací obce v letech 2008 – 2012 (v Kč) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Dotace celkem 695 896 371 050 8 331 144 1 450 090 1 106 300 

Počet obyvatel
40 498 506 515 513 523 

Přepočet na 

obyvatele 
1 397 733 16 177 2 827 2 115 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, tabulka vlastní zpracování 

Nejnižší dotace v přepočtu na jednoho obyvatele činily v roce 2009 pouhých 733,- Kč, 

naopak nejvyšší byly v roce 2010 a dosáhly 16 177,- Kč. Za celkové sledované období tvořily 

dotace v přepočtu na jednoho obyvatele částku ve výši 23 250,- Kč. Konkrétní částky a jejich 

vývoj lze vidět v tabulce 4.4. 

Vývoj celkových dotací v přepočtu na obyvatele je zobrazen v grafu 4.3. 

Graf 4.3. Přepočet dotací obce na obyvatele (v Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, graf vlastní zpracování 
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4.3.1 Dotace na obyvatele dle nároku 

V tabulce 4.5. jsou zobrazeny nárokové a nenárokové dotace, a to jak v absolutní výši,  

tak v přepočtu na jednoho obyvatele.  

Tabulka 4.5. Přehled dotací obce v letech 2008 – 2012 dle nároku (v Kč) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Nárokové dotace 142 196 130 400 281 584 196 010 215 030 

Nenárokové dotace 553 700 240 650 8 049 560 1 254 080 891 270 

Počet obyvatel
41 498 506 515 513 523 

Nárokové dotace na 

obyvatele 

286 258 547 382 411 

Nenárokové dotace 

na obyvatele 

1 112 476 15 630 2 445 1 704 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, tabulka vlastní zpracování 

Nejnižší nárokové dotace v přepočtu na obyvatele byly v roce 2009 (258,- Kč), které byly 

oproti roku 2008 nižší o 28,- Kč. V roce 2010 došlo k nejvyššímu nárůstu nárokové dotace  

za sledované období o 289,- Kč na jednoho obyvatele a byly také nejvyšší za celé sledované 

období. V roce 2011 došlo ke snížení na 382,- Kč a rok 2012 zaznamenal opět nárůst  

a to o 29,- Kč na jednoho obyvatele. Nárokové dotace na obyvatele za celé sledované období 

byly vyčísleny na částku 1 883,- Kč, přičemž v průměru na jeden rok tak činily asi 377,- Kč.  

Nejnižší nenárokové dotace na obyvatele byly opět v roce 2009 (476,- Kč), byl to pokles 

oproti roku 2008 o 636,- Kč. V roce 2010 byl zaznamenán opět obrovský vzestup,  

kdy se částka nenárokové dotace na jednoho obyvatele vyšplhala na výši 15 630,- Kč. 

V letech 2011 a 2012 došlo ke snížení nenárokových dotací, kdy v roce 2012 byly ve výši 

1 704,- Kč na jednoho obyvatele. Za celé sledované období dosáhly nenárokové dotace  

na obyvatele celkem 21 366,- Kč, přičemž v průměru na rok činily asi 4 273,- Kč.  

4.3.2 Dotace na obyvatele dle investičního charakteru 

V  tabulce 4.6. jsou neinvestiční a investiční dotace uvedeny v souhrnu i přepočteny 

na jednoho obyvatele.  
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Tabulka 4.6. Přehled dotací obce v letech 2008 – 2012 dle investičního charakteru (v Kč) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Neinvestiční dotace 680 596 371 050 2 589 264 1 159 320 945 300 

Investiční dotace 15 300 0 5 741 880 290 770 161 000 

Počet obyvatel
42 498 506 515 513 523 

Neinvestiční dotace 

na obyvatele 
1 367 733 5 028 2 260 1 807 

Investiční dotace na 

obyvatele 
31 0 11 149 567 308 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, tabulka vlastní zpracování 

Nejnižší investiční dotace v přepočtu na obyvatele byly v roce 2009, kdy investiční dotace 

nebyly v obci zastoupeny vůbec a v předešlém roce činily pouze 31,- Kč. V roce 2010 byly 

tyto dotace naopak nejvyšší a dosáhly výše 11 149,- Kč na jednoho obyvatele, což bylo 

způsobeno právě dofinancováním projektů, které proběhly v roce 2009. V dalších letech  

už došlo k poklesu, v roce 2011 oproti roku 2010 o 10 582,- Kč a v roce 2012 byly ve výši 

308,- Kč na jednoho obyvatele. Investiční dotace v přepočtu na obyvatele za celé sledované 

období byly vyčísleny na 12 055,- Kč, přičemž v průměru na jeden rok činily 2 411,- Kč.  

Nejnižší neinvestiční dotace na obyvatele byly opět v roce 2009 v částce 733,- Kč,  

i když v roce 2008 dosáhly částky 1 367,- Kč. Nejvyšší byly naopak dosaženy v roce 2010  

a činily 5 028,- Kč. V následujícím roce došlo ke snížení téměř o polovinu a v roce 2012 

poklesly na částku 1 807,- Kč na jednoho obyvatele. Za celé sledované období dosáhly 

neinvestiční dotace na obyvatele celkem 11 195,- Kč, přičemž v průměru na rok činily  

2 239,- Kč.  

4.4 Dotace v rozpočtu obce 

V této podkapitole je přiblíženo, jaký vliv měly dotace v rozpočtu obce v letech 2008 – 2012.  

Rok 2008, i když přebytek rozpočtu byl ve výši 2 017,51 tis. Kč, nepřinesl velký podíl dotací 

k celkovým příjmům, ty tvořily pouhých 10 %. Jediným rokem sledovaného období,  

kdy vzniklo záporné saldo rozpočtu, a to ve výši 5 403,51 tis. Kč, byl rok 2009 a přijaté 

transfery měly nejnižší podíl na celkových příjmech, a to jen 6 %. Nejvyššího kladného salda 
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bylo dosáhnuto v roce 2010 (5 652,86,- tis. Kč) a také ve stejném roce přijaté dotace 

zaujímaly podstatnou část na celkových přijatých příjmech, jejíž podíl byl ve výši 56 % 

k celkovým příjmům. V roce 2011 byl přebytek téměř stejný jako v roce 2008, i když podíl 

přijatých transferů na celkových přijatých dotacích (17 %) byl vyšší oproti tomuto roku. 

Poslední rok sledovaného období měl také kladné saldo rozpočtu, i když jen ve výši 

1 133,76,- tis. Kč. Přijaté transfery zaujímaly podíl ve výši 15 % k celkovým příjmům obce. 

Investiční dotace v roce 2008 byly ve výši pouhých 2,2 % a z toho byly ještě dofinancovány 

dotace z roku 2007 na rozšíření vodovodů a kanalizací. Rok 2009 neměl žádný podíl 

investičních dotací, i když v tomto roce proběhlo nejvíce investičních projektů, kdy důležitým 

projektem byla oprava hřbitovní zdi a márnice. Tyto ale byly dofinancovány až v roce 2010, 

kdy dosáhly výše 68,92 %, a významnou investicí byla oprava místních komunikací.  

V roce 2011 poklesly na výši 20,05 % a proběhla v kulturním domě výměna oken. Poslední 

rok, tj. 2012, opět investiční dotace poklesly a to na výši 14,55 %. 

Z hlediska nároku jsou výkyvy, obzvlášť u nenárokových dotací. V roce 2008 byly 

nenárokové dotace ve výši 79,57 %, což se pohybuje kolem průměru za celkové sledované 

období. V roce 2009 poklesly na 64,86 % a následující rok dosáhly výše 96,62 % a to bylo 

nejvíc za celé sledované období. V následujícím roce poklesly o 10,14 % a v roce 2012 

dosáhly výše 80,56 %. 

Daňové příjmy dosáhly větší polovinu celkových příjmů. V podílu na celkových příjmech 

obce následovaly přijaté transfery s 27 %, nedaňové příjmy s necelými 8 % a kapitálové 

příjmy 2 %. 
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5 Závěr 

Obec je základní územní samosprávný celek, který je tvořen společenstvím občanů a má 

vymezenou hranici územní obce. Hospodaří s vlastním majetkem a nese odpovědnost 

vyplívajících z právních vztahů. Obce jsou zakotveny v Ústavě České republiky a také jsou 

vymezeny v dalších právních předpisech, zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích,  

ve znění pozdějších předpisů a zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. 

V druhé kapitole byla provedena analýza příjmů, přičemž nejdůležitějším příjmem obce jsou 

daňové příjmy, které tvořily v obci Razová za sledované období 62 % z celkových příjmů 

obce. Daňové příjmy jsou zejména závislé na nastavení daňových zákonů daní a také  

na zákonu o rozpočtovém určení daní, takže obce výběr daní samy nijak neovlivní. Nejnižší 

byly v roce 2009 ve výši 5 164,17 tis. Kč a v následujících letech už jen rostly. Nejvyšší sumy 

dosáhly v roce 2012, jejíž částka se vyšplhala na 5 675,58 tis. Kč.  

Dalším druhem příjmů jsou nedaňové příjmy, které tvořily 8 % celkových příjmů. V letech 

2008, 2009, 2010 a 2012 nepřesáhly výše 750 tis. Kč, ale v roce 2011 byly na částce  

1 248,99 tis. Kč. 

Podílově nejmenším druhem příjmů byly kapitálové příjmy. V letech 2008 – 2012 tvořily 

pouhé 2 % celkových příjmů. V letech 2008 a 2009 byly v průměru okolo 150 tis. Kč,  

ale následující rok se navýšily na částku 524,86 tis. Kč, což bylo nejvíce za celé sledované 

období. V roce 2011 byl veliký propad, a to o 450,15 tis. Kč. V posledním roce byl malý 

nárůst a kapitálové příjmy se pohybovaly okolo 100 tis. Kč. 

Druhým podstatným příjmem, v posledních letech se stále zvyšujícím, se stávají přijaté 

transfery. Tyto příjmy jsou převážně používány na realizaci finančně náročných projektů 

a tím i na rozvoj samotné obce. V obci Razová byly přijaté dotace za sledované období  

ve výši 27,15% z celkových příjmů. V letech 2008 a 2009 nepřesáhly výše 700 tis. Kč,  

ale za to v roce 2010 dosáhly výše 8 331,14 tis. Kč. Následně v letech 2011 a 2012 byly 

v rozmezí 1 – 1,5 mil. Kč.   

Ve třetí kapitole byly dotace zhodnoceny z různých hledisek. Z hlediska investičního,  

kdy kromě roku 2010, neinvestiční dotace převyšovaly investiční dotace. Ve zmíněném roce 

2010 byly ještě dofinancovány projekty, které proběhly již v roce 2009, proto je tam veliký 

podíl investičních dotací. Z pohledu nároku byl v celém sledovaném období vyšší podíl 
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nenárokových dotací nad nárokovými. Nárokové dotace byly na přibližně stejné úrovní,  

za to u nenárokových dotací jsou značné výkyvy. V roce 2009 byly nenárokové dotace ve 

výši 240,65,- tis. Kč a tím byly o polovinu nižší než v předchozím roce. Nejvyšší sumy 

a největšího nárůstu dosáhly v roce 2010, kdy přesáhly částku 8 mil. Kč. V následujících dvou 

letech poklesly a pohybovaly se okolo 1 mil. Kč. Při přepočtu na jednoho obyvatele bylo 

zjištěno, že v jednotlivých letech je výše poměrně kolísavá. V roce 2008 byl přepočet ve výši 

1 397,- Kč. Rok 2009 byl nejslabší a částka byla ve výši 733,- Kč na jednoho obyvatele,  

za to následující rok se vyšplhala na 16 177,- Kč, což bylo nejvíc za celé sledované období. 

V posledních dvou letech (2011 a 2012) poklesly a pohybovaly se kolem 2 500,- Kč. 

Hypotézou této práce bylo, že obec by nebyla schopna bez přijatých transferů fungovat  

a realizovat finančně náročné projekty, které přispívají k rozvoji a rozkvětu obce. Z analýzy 

obce jasně vyplývá, že čím více bylo získáno projektů, tím více bylo zrealizováno projektů,  

ať už ten rok přijetí dotace, nebo rok předešlý. Z uvedeného tedy vyplývá, že některé, 

zejména finančně náročné, projekty by nebyla obec Razová schopná samostatně, bez přijatých 

transferů profinancovat, příp. by si musela vzít úvěr, což není z pohledu hospodaření obcí 

příliš žádoucí. Uvedenou hypotézu tedy lze potvrdit.  



 

 

Seznam použité literatury  

a) Knihy 

1. LORENC, Jiří a Jana KAŠPÁRKOVÁ. Rozpočtová skladba a účetnictví 2013 pro územní 

samosprávné celky. 5.vyd. Polešovice: M LORDY, 2013. 512 s. ISBN 978-80-260-4276-1. 

2. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Finance územní samosprávy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2008. 238 s. ISBN 978-80-210-4511-8. 

3. PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2011. 587 s. ISBN 978-80-7357-698-1. 

4. PEKOVÁ, J., J. Pilný a J. Jetmar. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. vyd. 

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

5. PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. vyd. Praha: 

GRADA, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. 

b) Elektronické zdroje 

6. Český statistický úřad: Databáze demografických údajů za obce ČR. [online]. [cit. 2014-

04-29]. Dostupné z: http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm 

7. Ministerstvo financí ČR: ARISweb. [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarissum/index.pl 

8. Ministerstvo financí ČR: ÚFIS. [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufissum/index.pl 

9. Obec Razová. [online]. [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: http://www.razova.cz/ 

10. Základní škola a Mateřská škola Razová: Historie školy. [online]. [cit. 2014-04-03]. 

Dostupné z: http://www.zsrazova.net/historie.html  

c) Právní normy 

11. Ústavní zákon České národní rady č. 1 ze dne 16. prosince 1992, Ústava České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1993. 

12. Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 323 ze dne 2. července 2002, o 

rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2002. 

http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarissum/index.pl
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufissum/index.pl
http://www.razova.cz/
http://www.zsrazova.net/historie.html


 

 

13. Zákon č. 128 ze dne 12. dubna 2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000. 

14. Zákon č. 243 ze dne 29. června 2000, o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších 

předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000. 

15. Zákon č. 565 ze dne 12. prosince 1990, o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam zkratek  

KÚ MSK – Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

MD – Ministerstvo dopravy 

MF – Ministerstvo financí 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

SFŽV – Státní fond životního prostředí 

SZIF – Státní zemědělský a intervenční fond 

VPP – veřejně prospěšné práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Tabulka – přehled poplatků obce 

Příloha č. 2 Tabulka – přehled přijatých dotací 

Příloha č. 3 Graf – procentuální podíl neinvestičních dotací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1  

Tabulka – přehled poplatků obce (v tis. Kč) 

Položka Název 2008 2009 2010 2011 2012 

1332 Poplatky za znečišť. ovzduší 12,00 14,00 8,00 12,00 10,00 

1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF - - 0,04 1,38 1,12 

1335 

Poplatky za odnětí pozemků 

plnění fukci lesa 
- - 0,27 - - 

1337 

Poplatek za likvidaci kom. 

odpadu 
280,08 272,96 260,41 283,42 - 

1341 Poplatek ze psů 15,24 15,33 14,88 15,03 16,52 

1342 Poplatek za rekr. Pobyt 0,16 2,85 0,80 0,85 1,20 

1343 

Poplatek za užívání veř. 

prostranství 
0,05 0,05 1,20 1,30 0,10 

1344 Poplatek ze vstupného 1,80 1,65 1,97 -  - 

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0,40 1,18 0,85 0,45 10,81 

1347 Poplatek - VHP - 3,00 8,05 - - 

1351 Výtěžek VHP - - 3,87 2,23 15,54 

1361 Správní poplatky 12,63 28,43 16,48 10,25 7,16 
Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, tabulka vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

Tabulka – přehled přijatých dotací (v tis. Kč) 

Položka Název 2008 2009 2010 2011 2012 

4111 Účelové dotace na výdaje 

spojené s volbami 
20,00 20,63 51,36 - 24,88 

4111 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2011 
- - 2,92 2,77 - 

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 
122,20 109,77 227,30 193,24 190,15 

4116 Aktivní politika zaměstanosti 172,80 193,90 194,40 165,60 128,46 

4116 Zabezpečení provozu kontaktních 

míst VS Czech Point 
52,00 46,75 - - - 

4116 Integrovaný operační program - - 1363,08 - - 

4116 EU peníze školám - - - 272,71 181,81 

4121 
Neinvestiční přijaté transfery od 

obcí 
313,60 - 750,20 525,00 420,00 

4213 Obnova a rozvoj vesnic - - 3726,33 - - 

4213 Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova 
- - 1568,15 - - 

4222 
Investiční přijaté transfery od 

krajů 
15,30   447,40 290,77 161,00 

Celkem 553,70 371,05 8331,14 1450,09 1106,30 
Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, tabulka vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

Graf – procentuální podíl neinvestičních dotací 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce 2008 – 2012, graf vlastní zpracování 
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