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Anotace 

Předmětem disertační práce jsou finanční aspekty fungování obcí. Konkrétně se disertace 

zabývá výdaji obcí a různými faktory, které výdaje obcí ovlivňují, aby pak ty hlavní faktory 

(z hlediska výsledků analýzy i z hlediska logiky věci) mohly být navrženy jako 

přerozdělovací kritéria obcím v rámci českého systému rozpočtového určení daní. Disertace 

tedy pracuje s předpokladem, že faktory, které ovlivňují výdaje obcí, mají být použity jako 

kritéria, na základě kterých se přerozdělují sdílené daně a na základě kterých tak získává obec 

velké množství finančních prostředků. 

Cílem práce je stanovit hlavní faktory, které ovlivňují hospodaření obcí a které by tak měly 

být zahrnuty mezi přerozdělovací kritéria rozpočtového určení daní pro obce v podmínkách 

České republiky; v této souvislosti dále posoudit stanovené hlavní faktory ve vazbě 

na přerozdělovací kritéria současného systému rozpočtového určení daní (platného od počátku 

roku 2013).  

Základními metodami použitými v disertaci je korelační a regresní analýza. Pomocí nich je 

analyzován vliv počtu obyvatel obce a různých faktorů na výdaje (suma výdajů a výdaje 

přepočtené na jednotku faktoru) v předem vydefinovaných výdajových oblastech (pozemní 

komunikace, dopravní obslužnost, vzdělávání, komunální služby a územní rozvoj, bezpečnost 

a ochrana území a obyvatel, místní správa). 

Na základě výsledků analýzy jsou zjištěny faktory, které prokazatelně ovlivňují hospodaření 

obcí a z nich jsou odvozeny určité změny v rámci českého systému rozpočtového určení daní. 

První změna připouští dvě varianty; první variantou změny je nahradit kritérium započtené 

plochy obce kritériem plochy intravilánu obce, druhou variantou změny je nahradit kritéria 

prostého počtu obyvatel obce a započtené plochy obce kritériem hustoty zalidnění obce 

vypočítané z hlediska plochy intravilánu obce. Druhou navrženou změnou je nahradit 

kritérium počtu žáků v mateřských a základních školách kritériem počtu tříd v mateřských 

a základních školách. Další navrženou změnou je doplnit motivační kritéria trvalého bydliště 

podnikatele na území obce a počtu zaměstnanců pracujících na území obce o kritérium počtu 

budov nacházejících se v katastrálním území obce. Naopak není vhodné zavést kritérium 

rozlohy pozemních komunikací na území obce.  



 
 

 
 

Annotation  

The dissertation deals with financial aspects of existence of municipalities. Specially, the 

dissertation deals with municipality expenditure and factors that affect municipal expenditure. 

Then, these main factors (in terms of the analysis results and in terms of logic of things) can 

be designed as distribution criteria for municipalities in the Czech tax assignment system.  

Therefore, the dissertation works with the assumption that factors affecting the municipality 

expenditure to be used as criteria for distribution of shared tax and thus for obtaining a large 

amount of financial revenue.  

The aim of dissertation is to set out the main factors which affect the financial management 

of municipalities and which should be included as redistributive criteria of tax sharing system 

for municipalities in the Czech Republic; in this context, to assess the set out main factors 

in relation to redistributive criteria of the current tax sharing system (in force since the 

beginning of 2013). 

Correlation and regression analysis are the basic methods used in the dissertation. 

The influence of number of municipality inhabitants and various factors on municipality 

expenditure (sum of expenditure and expenditure calculated on a unit of factor) in pre-defined 

expenditure areas (roads, transport services, education, municipal services and local 

development, security and protection of territory and population and local public 

administration) was analyzed with them.  

On the basis of the analysis results, factors which demonstrably affect the financial 

management of municipalities are identified. Specific changes of the Czech tax assignment 

system are derived from these factors. The first change admits two options; the first option of 

change is to substitute the criterion of municipality included area for criterion of municipality 

urban area, the second option of change is to substitute criteria of municipality simple 

populations and municipality included area for the criterion municipality population density 

calculated in terms of municipality urban area. The second change is to substitute the criterion 

of number of pupils in nursery and primary schools for criterion of number of classrooms in 

nursery and primary schools. Another proposed change is to add to the motivational criteria 

(the residence of entrepreneurs in the municipality and number of employees in the 

municipality) the criterion of number of buildings in the municipality. By contrast, it is 

proposed not to introduce criterion of municipality road area.  
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Úvod 

Zatímco se v druhé polovině 20. století v zahraničí začaly v oblasti veřejné správy objevovat 

decentralizační tendence a mimo jiné docházelo k posilování role obcí, v podmínkách 

Československé republiky bylo naopak možné spatřit významné centralizační tendence. 

V České republice (resp. v Československu) došlo k významné decentralizaci veřejné správy 

po roce 1989, kdy bylo mimo jiné obnoveno samosprávné obecní zřízení. Během let pak 

probíhaly reformy veřejné správy, které kromě dalších změn roli obcí postupně dále 

posilovaly, a to zejména přesunem pravomocí a kompetencí za poskytování veřejných statků 

a úpravou finančních zdrojů jejich rozpočtů. České obce (bez ohledu na velikost) 

se tak postupem času staly důležitým článkem veřejné správy, významným poskytovatelem 

velkého množství veřejných statků i podstatným prvkem ekonomického a sociálního rozvoje.  

Existence obcí je v současné době (2014) v podmínkách České republiky zakotvena 

v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Jednotlivé aspekty existence a fungování obcí, zejména jejich postavení, působnost či orgány, 

jsou vymezeny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Finanční 

stránka existence a fungování obcí (tedy hlavně rozpočet obce vč. rozpočtového výhledu 

a peněžních fondů, příjmy rozpočtu obce, výdaje rozpočtu obce či rozpočtový proces) 

je definována zejména v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, 

ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů a v dalších zákonech ovlivňujících hospodaření obcí.  

Jak již je řečeno, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů stanoví výdaje rozpočtu obce. Objem, struktura i výše výdajů 

se však mezi obcemi podstatným způsobem liší. Na objem, strukturu i výši výdajů obcí totiž 

mohou mít dopad různé vlivy. Kromě preferencí obyvatel i zastupitelů obce, místních 

zvyklostí v obci, výše příjmů rozpočtu obce či rezerv obce vytvořených v minulosti to mohou 

být přesně definovatelné a vymezitelné faktory, u kterých existuje předpoklad, že výdaje obce 

mohou ovlivnit. Stejný faktor pak může na výdaje různých obcí působit odlišně. Předložená 

práce „Faktory hospodaření obcí a jejich vazba na rozpočtové určení daní“ je tak zaměřena 

na problematiku výdajů obcí a faktorů, které tyto výdaje mohou ovlivnit, přičemž se vychází 
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z předpokladu, že na základě faktorů, které prokazatelně ovlivňují hospodaření obcí, by měly 

být obcím přerozdělovány i daně v rámci českého systému rozpočtového určení daní, protože 

tak mnohdy získávají převážnou část svých finančních zdrojů.  

Cílem práce tak je stanovit hlavní faktory, které ovlivňují hospodaření obcí a které by tak 

měly být zahrnuty mezi přerozdělovací kritéria rozpočtového určení daní pro obce 

v podmínkách České republiky; v této souvislosti dále posoudit stanovené hlavní faktory 

ve vazbě na přerozdělovací kritéria současného systému rozpočtového určení daní (platného 

od počátku roku 2013).  

Na základě uvedeného je stanovena hypotéza: Z hlediska hospodaření obcí ve výdajových 

oblastech působí kromě počtu obyvatel obce jako základního přerozdělovacího kritéria 

českého systému rozpočtového určení daní i další faktory, které mají na výdaje obcí 

prokazatelný vliv.  

Z hlediska logiky věci a ve vztahu k definovanému cíli jsou pak tyto faktory omezeny 

na faktory, které mohou vhodným způsobem doplnit základní přerozdělovací kritérium počtu 

obyvatel obce a měly by být zahrnuty mezi přerozdělovací kritéria českého systému 

rozpočtového určení daní pro obce. 

V teoretické části práce je nejdříve vymezena teorie fiskálního federalismu, ale hlavně 

postavení obcí v České republice, jejich působnost a orgány, rozpočet obce či příjmy a výdaje 

tohoto rozpočtu, a to z důvodu vymezení teoretických předpokladů pro praktickou část práce. 

Jako doplněk a současně pro představu aspektů existence, fungování a hospodaření obcí 

v zahraničí je zde zmíněno postavení obcí, jejich působnost a orgány či příjmy a výdaje 

rozpočtů obcí ve vybraných zemích Evropské unie (Francie, Slovensko, Maďarsko, 

Rakousko); jsou zde hlavně zdůrazněna kritéria používaná v systémech rozpočtového určení 

daní uvedených zemí, přičemž je vycházeno z předpokladu, že tato kritéria byla pro příslušný 

systém rozpočtového určení daní zvolena na základě toho, že ovlivňují hospodaření obcí a lze 

je tak brát jak příklad faktorů pro potřeby této práce.  

Praktická část práce navazuje na teoretická východiska. Důležitým vstupem do praktické 

části práce je vymezení metod a metodiky, které jsou v práci použity. Součástí praktické části 

práce je rovněž základní charakteristika obcí Zlínského kraje (jakožto obcí, na jejichž 

praktickém příkladu je disertační práce realizována) z hlediska jejich počtu, počtu obyvatel 

těchto obcí i jejich rozlohy, a to v členění obcí podle velikostních kategorií stanovených 

s ohledem na zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. 
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Vzhledem k zaměření práce je také nutná základní analýza výdajů obcí Zlínského kraje; 

pro účely této práce je zvolena analýza z hlediska vývoje výdajů uvedených obcí za sledované 

časové období a z hlediska struktury výdajů uvedených obcí podle definovaných velikostních 

kategorií obcí. Analýzu vlivu faktorů a počtu obyvatel obce na výdaje obce však není možné 

a ani reálné provést vyčerpávajícím způsobem, a proto je nutné provést určitý výběr (redukci) 

výdajů. Nejdůležitější část celé práce je pak dána analýzou vlivu faktorů a počtu obyvatel 

obce na vybrané výdaje.  

K dosažení cíle a ověření hypotézy je použito několika metod vědeckého zkoumání 

(abstrakce, analýza, syntéza, indukce, dedukce, zhodnocení, grafické metody), přičemž 

za nejdůležitější metodu lze považovat analýzu; a to analýzu vstupních dat, zejména však 

korelační a regresní analýzu.  

Pro zpracování práce jsou použity zejména domácí zdroje, a to především publikace českých 

autorů a české právní normy. Důvodem jsou odlišnosti v přístupu k municipální problematice 

v různých zemích a skutečnost, že na úrovni práce je řešena problematika českých obcí. 

V případě problematiky obcí v zahraniční a jejich financování a hospodaření jsou samozřejmě 

použity zahraniční publikace a zahraniční právní normy, nicméně se zde lze setkat s určitými 

problémy z důvodu jejich nedostatečnosti, zastaralosti či nedostupnosti, příp. i problémového 

přístupu některých zahraničních institucí k poskytování dat a informací. Při zpracování 

praktické části práce jsou použita hlavně data Ministerstva financí České republiky, dále pak 

údaje od Českého statistického úřadu (Krajská správa Českého statistického úřadu ve Zlíně), 

Krajského úřadu Zlínského kraje, Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního 

a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 
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1 Pravidla hospodaření obcí 

Obce mají v současnosti pro společnost velký ekonomický, sociální i politický význam. Tomu 

tak ale nebylo vždy. Postavení obcí prošlo řadou změn, od extrémně centralizačních tendencí 

s omezováním samosprávného postavení a autonomie až po opačné, silně decentralizační 

tendence s výraznou autonomií a decentralizací. V souladu s aktuálním postavením obcí 

se měnilo i vymezení jejích orgánů, pravomocí, kompetencí, příjmů i výdajů. Silné 

decentralizační tendence se začínají objevovat v souvislosti se „vznikem“ teorie fiskálního 

federalismu 

1.1 Teorie fiskálního federalismu 

Teorie fiskálního federalismu je jednou ze součástí teorie veřejných financí, jako taková 

vznikla po 2. světové válce, rozvíjela se zejména ve 2. polovině 20. století a významnou 

měrou přispěla ke změně v postavení územní samosprávy a tedy i obcí.  

Existuje velké množství autorů, kteří se touto teorií zabývali ve svých pracích, čemuž 

odpovídají i různé přístupy a definice různých autorů a ekonomů. Mezi prvními ekonomy 

zabývajícími se touto oblastí byli mj. Musgraveovi, W. Oates či Ch. Tibeout.  

S termínem fiskální federalismus přišli poprvé Musgraveovi. Chápou fiskální federalismus 

jako systém, jehož účelem je umožnit různým skupinám žijícím v různých státech (federace) 

vyjádřit různé preference ohledně veřejných statků, což nutně vede k rozdílům v úrovni 

zdanění a veřejných služeb. Z širšího hlediska zase chápou fiskální federalismus jako rozdílné 

využití všech fiskálních funkcí jednotlivými úrovněmi vlád, tedy nejen alokační, ale také 

redistribuční a stabilizační.1  

Oates zase ve své práci nahlíží na fiskální federalismus z ekonomického hlediska a tvrdí, 

že každý veřejný sektor má vždy federativní povahu, protože fiskální rozhodnutí jsou 

rozdělena mezi různé úrovně řízení a správy (definoval tak v podstatě to, že se teorie 

fiskálního federalismu týká i unitárních států).2 Uvedenou tezi dokládal také tvrzením, 

že u některých veřejných statků jejich zabezpečování státem může vést k neefektivnosti 

v alokaci finančních prostředků na jejich zabezpečení a k tzv. ztrátám efektu centralizace. Stát 

totiž nemusí mít vždy potřebné informace o individuálních preferencích občanů, rozdílné 

poptávce po veřejných statcích v různých obcích a rovněž ji obtížně zjišťuje. Mohou tak být 

zajišťovány málo využívané veřejné statky, takže se na ně nehospodárně vynakládají omezené 

                                                 
1 Musgrave, Musgraveová, 1994.  
2 Oates, 1999. 
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rozpočtové zdroje. Rozsah ztráty efektu z centrálně zajišťovaných veřejných statků a úbytku 

blahobytu v daných společenstvích je pak závislý na rozdílech v poptávce ve společenství 

občanů, cenové elasticitě poptávky a úsporách z rozsahu.3 Uvedené je známé jako 

tzv. Oatesův teorém.  

Tibeout se mimo jiné v oblasti fiskálního federalismu zabýval jeho vertikální a horizontální 

strukturou. Konstatoval, že vertikální struktura fiskálního federalismu zkoumá zejména 

rozdělení odpovědností za poskytování veřejných statků a daňových úrovní mezi úrovně 

veřejné vlády a že horizontální struktura fiskálního federalismu se zaměřuje na formy a efekty 

konkurence mezi jednotlivými územními samosprávami na stejné úrovni veřejné vlády 

o jednotlivce a ekonomické zdroje.4 Z oblasti horizontálního federalismu popsal model 

odhalování spotřebitelských preferencí týkajících se veřejných statků založený na principech 

fungování prostorové ekonomiky. Tibeout předpokládal, že spotřebitelé (domácnosti, občané) 

jsou mobilní a vybírají si takovou komunitu (obec), která nejlépe uspokojí jejich preference. 

Spotřebitel (domácnost, občan) se přestěhuje do té obce, kde získá jím preferovanou strukturu 

veřejných statků, jejich kvantitu a kvalitu a za pro něj výhodnou úhradu. (tzv. hlasování 

nohou). Mobilita uživatelů veřejných statků umožňuje získat vyšší efekt z decentralizace, 

zejména u lokálních veřejných statků. V delším čase by to obecně mělo vést k vyšší 

efektivnosti i tlaku na snižování nákladů v lokálním veřejném sektoru, resp. snižování 

dynamiky nákladů. To je předpokladem nezvyšování, resp. snižování lokálního daňového 

zatížení, což je podstatou tzv. Tibeoutovy hypotézy.5 

Všechny výše uvedené teorie a modely vychází z určitých předpokladů. Platnost jednotlivých 

teorií je v podmínkách České republiky silně omezena. Typickým příkladem může být 

omezená platnost Tibeoutovy hypotézy v předpokladech svého fungování i malou ochotou 

českého obyvatelstva k mobilitě. Neochota českých obyvatel k mobilitě je způsobena zejména 

místními rodinnými vazbami. Lidé si ani zpravidla nevybírají místo svého bydliště podle 

poskytovaných veřejných služeb, a pokud jim nabídka veřejných služeb nevyhovuje, 

nevyužijí ji. Teorií fiskálního federalismu se proto zabývají i čeští autoři. 

 

                                                 
3 Peková, 2011b.  
4 Tibeout, 1956.  
5 Peková, 2011b.  
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Např. J. Peková vymezuje, že se teorie fiskálního federalismu zabývá „teoretickým 

zdůvodněním:6 

- optimálního rozdělení pravomoci a odpovědnosti za zabezpečování netržních činností 

mezi jednotlivé stupně veřejné vlády v praktické veřejné politice,  

- optimálního využívání funkcí veřejných financí na jednotlivých vládních úrovních,  

- optimálního přiřazení veřejných příjmů a veřejných výdajů rozpočtům jednotlivých 

vládních úrovní, včetně optimalizace finančních vztahů mezi nimi v praktické 

rozpočtové politice s cílem zvýšit alokační efektivnost.“  

Tato autorka se ve svých publikacích zaměřuje na fiskální federalismus především s ohledem 

na přiřazování vhodných (zejména daňových) příjmů územním samosprávám a fiskálních 

funkcí jednotlivým úrovním veřejné správy v podmínkách České republiky.  

B. Hamerníková a K. Kubátová vymezují, že „v teoretické rovině umožňuje fiskální 

federalismus zkoumat analýzu efektivnosti vazeb a strukturalizace vícestupňových struktur 

rozpočtových soustav s cílem dosažení optimalizace těchto vazeb a struktur. Fiskální 

federalismus tak v podstatě zkoumá to, jak jsou jednotlivé úrovně veřejných rozpočtových 

soustav schopné realizovat (a to efektivně) základní fiskální funkce. Důraz je přitom kladen 

na alokační funkci. Zdůrazňují však i jeho analytický potenciál ve formě možnosti uplatnění 

určitých premis, nástrojů a poznatků při zkoumání konkrétního uspořádání a efektivnosti 

vztahů uvnitř rozpočtových soustav a to, že dynamika vztahů v rámci fiskálního federalismu 

podléhá vlivům celé řady faktorů.“7  

J. Široký konstatuje, že se „fiskální federalismus vztahuje k veřejnému sektoru, který má dvě 

nebo více rovin rozhodování, rozumí se jím vícestupňové uspořádání rozpočtové soustavy. 

Vícestuňovitost pak proto není typická pouze pro země s federálním uspořádáním a fiskální 

systém je bez ohledu na formu státu a formu jeho správy vždy vícestupňový. Tato skutečnost 

vyplývá ze státoprávního uspořádání země a z rozdělení pravomocí a odpovědnosti mezi 

jednotlivé stupně řízení. Každá úroveň má pak kromě řady jiných práv také právo sestavovat 

svůj vlastní rozpočet a profinacovávat své vlastní potřeby přednostně ze svých vlastních 

zdrojů. Z ekonomického hlediska je každý veřejný sektor povahy federativní, neboť fiskální 

rozhodování jsou rozdělena mezi jednotlivé úrovně. Fiskální federalismus pak řeší především: 

- problémy vertikální a horizontální struktury veřejných rozpočtů,  

                                                 
6 Peková, 2008, s. 390.  
7 Hamerníková, Kubátová, 2000, s. 266.  
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- stupeň fiskální centralizace státu, transfery mezi stupni veřejných rozpočtů a vazby 

mezi rozpočty navzájem, 

- rozdělení fiskálních funkcí, rozdělení pravomocí v získávání daňových příjmů 

a daňové určení vybraných výnosů.“8   

R. Provazníková podotýká, že „současné zkoumání fiskálního federalismu se týká především 

zlepšení ekonomického a politického rozhodování vlád a veřejného sektoru a jeho ústředním 

bodem je zkoumání finančních vztahů mezi ústřední vládou a nižšími správními úrovněmi 

v rámci veřejného sektoru. Zabývá se optimálním přiřazením příjmů, rozdělením 

odpovědnosti za zabezpečování a financování veřejných statků mezi jednotlivými články, 

či úrovněmi fiskálního systému. V širších souvislostech pojednává o možnostech využití 

funkcí veřejných financí jednotlivými vládními úrovněmi. V zásadě tak přichází ke stejné 

definici jako J. Peková. R. Provazníková pak v konečném důsledku shrnuje, že fiskální 

federalismus je objektivní jev vyplývající ze skutečnosti, že se vyskytují minimálně dvě 

úrovně veřejné vlády, ústřední a místní. Je založen na vertikální a horizontální struktuře 

různých vládních úrovně, včetně územní samosprávy. Jak vyplývá z výše uvedeného, zabývá 

se především finančními vazbami (výraz „fiskální“), nemůže však odhlédnout od věcných 

vazeb a jejich decentralizace a efektivnosti. Výraz „federalismus“ zde nemá nic společného 

s federativním uspořádáním státu (může být uplatňován i v unitárním státě), ale vyjadřuje 

zde pouze to, že jde o víceúrovňové uspořádání rozpočtové soustavy.“9    

Pojem, který velmi úzce souvisí s pojmem fiskální federalismus, je fiskální decentralizace. 

Někdy je dokonce hovořeno o fiskální decentralizaci jako o jedné z dalších teorií veřejných 

financí. „Jakákoliv reorganizace či restrukturalizace ve veřejném sektoru by totiž měla být 

doprovázena úvahami o efektivním a transparentním způsobu financování veřejného sektoru. 

Rozdělování prostředků mezi úrovně veřejné vlády by se mělo vyznačovat transparentností 

alokace prostředků, predikovatelností jejich objemu pro decentralizované úrovně vlády 

a určitou autonomií decentralizovaných úrovní vlády v získávání a využívání finančních 

prostředků. Mají-li územní samosprávy efektivně vykonávat decentralizované funkce, musí 

mít pravomoc získávat adekvátní příjmy (ať již místně vybrané nebo poskytnuté vyšší úrovní 

veřejné vlády) a musí mít pravomoc činit výdajová rozhodnutí.“10  

                                                 
8 Široký, 2003, s. 189. 
9 Provazníková, 2009, s. 39. 
10 Jílek, 2008, s. 15.  
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Problematika fiskálního federalismu patří k závažným otázkám fungování jednotlivých zemí. 

V důsledku nesprávného stanovení rozpočtových úrovní a jejich struktury, rozpočtových 

vztahů, fiskálních funkcí či pravomocí totiž může dojít k nárůstu ekonomických i správních 

nákladů.11  

Otázkou je, nakolik jsou teorie fiskálního federalismu (bez ohledu na původ jejich autora) 

uplatněny v praxi. Předpoklady fungování jednotlivých modelů jsou poměrně omezující 

a ve vztahu k praktickému uplatnění značně ztěžují jejich aplikaci.  

O fiskálním federalismu se hovoří všude tam, kde existuje více úrovní veřejné vlády, nejen 

ve federálních státech ale i unitárních, tzn. i v České republice, kde existuje úroveň centrální 

a územní samosprávy (krajská a obecní).  

1.2 Obec  

Česká republika je tedy unitární stát se třemi stupni vlády; ústřední úrovní a dvěma úrovněmi 

územní samosprávy. Samostatné zákony určují míru autonomie územní samosprávy a míru 

její nezávislosti na státu. Základní článek a současně nejnižší stupeň územní samosprávy jsou 

obce. Díky reformám mají stále významnější postavení, což je výsledek probíhající 

decentralizace kompetencí a odpovědnosti za zabezpečování veřejných statků.  

Obec je definována jako „základní územní samosprávné společenství občanů; tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce. Je to veřejnoprávní korporace, má vlastní 

majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; 

při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem“.12 V právním slova smyslu je obec vymezena 

třemi znaky: 

- území,  

- občané, 

- samospráva veřejných záležitostí na území obce (tzn. působnost).  

Označení obec lze použít pro všechny obce v České republice, přičemž za podmínek 

stanovených buď zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů nebo 

zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se mohou 

nazývat městem, městysem, statutárním městem nebo hlavním městem Prahou; mluví se tak 

o několika druzích obcí. 

                                                 
11 Pařízková, 2008. 
12 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
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Město je „obec, která má ke dni vzniku alespoň 3 000 obyvatel a pokud tak na návrh obce 

stanoví předseda poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Městem ale může být rovněž 

obec, která byla městem přede dnem 17. května 1954, pokud o to požádá předsedu poslanecké 

sněmovny. Předseda poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a určí den, kdy se obec 

stane městem.“13 Prakticky se tak městem mohou stát i obce s charakterem vsi či vesnice, 

protože v minulosti měly statut města. Tímto historickým pojetím se ale do určité míry stírá 

pojem města z dnešního pohledu, kdy je město chápáno jako obec s více než 3 000 obyvatel 

poskytující velký okruh statků a služeb nejen pro své obyvatele, ale i pro obyvatele jiných 

obcí.14 Podle výsledku Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 je v České republice 

přes 600 měst.  

Městys je „obec, která byla oprávněna užívat toto označení přede dnem 17. května 1954 

(pokud o to požádá předsedu poslanecké sněmovny, který pak na žádost obce stanoví a určí 

den, kdy se obec stává městysem) nebo pokud tak na návrh obce stanoví předseda poslanecké 

sněmovny po vyjádření vlády.“15 „Městys představuje jakýsi přechod mezi obcí a městem. 

Jedná se o historický typ obce, která se od ostatních lišila tím, že jí bylo uděleno právo 

pořádat výroční a dobytčí trhy. Městys musel mít městský charakter a být spádovým centrem 

pro okolní vesnice.“16 Podle výsledku Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 je v České 

republice asi 200 městysů.  

Statutární město je město, které má právo si svou správu organizovat podle základní městské 

vyhlášky označované jako statut města. Ten může umožnit vnitřní členění statutárního města 

na dílčí samosprávné části, tzv. městské části nebo městské obvody s vlastními orgány 

samosprávy a může na ně převést některé své působnosti nejen v rámci samosprávy 

ale i v rámci přenesené státní správy.17 „Zajímavostí je, že městské části či obvody nejsou 

nositeli vlastnického práva, ale jsou jen správci majetku, který je stále vlastnictvím města, 

městské obvody či části však k němu mohou mít celou řadu důležitých majetkových práv.“18 

V současnosti (2014) má Česká republika celkem 25 statutárních měst. V roce 1990 

se statutárním městem stala města Brno, České Budějovice, Havířov, Hradec Králové, 

Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem a Zlín, 

od roku 2000 jsou statutárními městy Jihlava, Kladno a Most, od roku 2003 Karviná, Mladá 

                                                 
13 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
14 Kadeřábková, Peková, 2012.  
15 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
16 Kadeřábková, Peková, 2012, s. 55. 
17 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
18 Melion, 2000, s. 8.  
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Boleslav a Teplice, od roku 2006 Děčín, Frýdek-Místek, Chomutov a Přerov. K zatím 

poslednímu rozšíření počtu statutárních měst došlo v roce 2012, kdy byl mezi statutární města 

zařazen Jablonec nad Nisou a Prostějov.  

Statutárním městem je de facto i hlavní město Praha, kterou do městských částí člení 

příslušný zákon, avšak formálně se místo toho označuje jako hlavní město, což je status 

zahrnující i znaky statutárního města19. Zvláštní postavení Prahy je umocněno i tím, 

že současně působí jako kraj.  

Obec bez ohledu na druh a velikost plní dvě základní funkce, samosprávnou a přenesenou.20  

„Vlastní samosprávnou funkci, tzv. samostatnou působnost obec vykonává v záležitostech, 

o kterých může samostatně rozhodovat, tzn. má určité zákonem stanovené pravomoci 

a do jejího rozhodování mohou orgány státu či kraje zasahovat jen vyžaduje-li to ochrana 

zákona a jen způsobem, který stanoví zákon. Současně rozsah této působnosti může omezit 

pouze zákon. Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce 

a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny státu, krajům nebo pokud nejde o přenesenou 

působnost orgánů obce. Samostatná působnost je uvedena v zákonech příkladným výčtem 

a dále jako péče v územním obvodu obce v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi 

o komplexní územní rozvoj, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče 

a pro uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, 

potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku. Do samostatné působnosti ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů zejména patří:21  

- hospodaření obce, nabývání, zcizení a zatěžování majetku obce, poskytování 

a přijímání půjček, rozpočet obce, rozpočtový výhled, závěrečný účet, přezkoumání 

hospodaření, trvalé a dočasné peněžní fondy obce,  

- program rozvoje územního obvodu obce, 

- zřizovat, rušit právnické osoby obce a organizační složky obce včetně účasti obce 

v právnických osobách,  

- vydávání obecně závazných vyhlášek,  

- návrh změn katastrálního území uvnitř obce, změny hranic obce, slučování obcí, 

                                                 
19 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
20 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
21 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
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- ustanovování starosty, místostarosty, rady, výborů zastupitelstva, komisí rady obce, 

stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, 

- osobní a věcné výdaje na činnost obecního úřadu, organizace, řízení, personální 

a materiální zabezpečení obecního úřadu, obecní policie.“ 

Do samostatné působnosti na základě zvláštních zákonů rovněž patří např.:22 

- schvalování územně plánovací dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

- zřizování a správa předškolních zařízení, základních škol, základních uměleckých škol 

a zařízení jim sloužících dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zřizování jednotek dobrovolných hasičů a zabezpečení úkolů požární ochrany v obci 

dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

- místní poplatky dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- provozování veřejného pohřebiště dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, 

- obecní kronika dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Přenesenou funkci, tzv. přenesenou působnost či přenesený výkon státní správy vykonávají 

výkonné orgány obcí a jsou v této činnosti podřízeny a kontrolovány orgány státní správy 

a krajskými úřady. V rámci přenesené působnosti obce zajišťují úkoly v rámci částečně 

decentralizované veřejné správy jako čistý veřejný statek, ale současně zajišťují i další veřejné 

statky nejen pro občany své obce, ale i okolních obcí, tzn., že se jedná o veřejné statky 

nadlokálního významu.23 Do přenesené působnosti obcí patří např. oblasti:24 

- matrik dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších 

předpisů,  

- ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

- vydávání stavebních povolení dle zákona č. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

                                                 
22 Koudelka, 2007.  
23 Peková, 2011a. 
24 Ministerstvo vnitra České republiky 2012a, 2012 b.  
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- vydávání občanských průkazů dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 

ve znění pozdějších předpisů, 

- vydávání cestovních dokladů dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, 

ve znění pozdějších předpisů, 

-  vydávání živnostenských oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozsah přenesené působnosti u českých obcí je různý a upravuje ho zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů a další právní normy. Konkrétní činnosti pro jednotlivé 

rozsahy přenesené působnosti obcí zveřejňuje Ministerstvo vnitra České republiky 

prostřednictvím katalogu činností. "Každá obec vykonává přenesenou působnost v základním 

rozsahu, vedle toho existují obce, které vykonávají přenesenou státní správu v rozsahu 

pověřeného obecního úřadu (v roce 2014 celkem 390 obcí s pověřeným obecním úřadem) 

a v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností (v roce 2014 celkem 205 obcí 

s rozšířenou působností).“25 Někteří autoři (např. Koudelka, 2007; Tománek, 2011) ještě mezi 

úroveň základního rozsahu a pověřeného obecního úřadu definují další dva stupně 

přeneseného výkonu státní správy, a to v rozsahu obce s matričním úřadem (v roce 2014 

asi 1 200 obcí) a obce se stavebním úřadem (v roce 2014 asi 600 obcí). Základní rozsah 

výkonu přenesené působnosti státní správy je nejnižší úroveň nacházející se ve všech obcích 

a je vykonávána výhradně pro občany dané obce. Pověřený obecní úřad je převážně ve větších 

obcích a činnosti v přenesené působnosti vykonávají obce nejen pro své občany, ale 

i pro občany z okolních obcí, které pověřený úřad nemají. Rozsah obce s rozšířenou 

působností je v největších obcích a činnosti spojené s tímto rozsahem přenesené působnosti 

vykonávají příslušné obce nejen pro své občany, ale i pro občany obcí s nižším rozsahem 

výkonu přenesené působnosti. „Obce ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou 

působností mezi sebou mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, na základě které jedna obec 

vykonává některé činnosti v rámci přenesené působnosti i pro jinou obec. K uzavření této 

smlouvy je nutný souhlas příslušného krajského úřadu.“26 

Obec je spravována orgány obce. Tyto orgány lze členit na volené, výkonné a poradní, 

iniciativní a kontrolní. V rámci textu práce je nastíněn pouze základní popis jednotlivých 

orgánů obce, podrobný popis je uveden v příloze 1.  

                                                 
25 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
26 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
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Zastupitelstvo obce je jediný orgán obce zakotvený v Ústavě ČR a jediný volený orgán obce. 

Je složeno z členů zastupitelstva obce a jejich počet se odvíjí od počtu obyvatel a velikosti 

obce. Zastupitelstvo obce plní úkoly svěřené do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené 

působnosti rozhoduje jen tehdy, má-li k tomu zákonem stanovené oprávnění. 

Rada obce je orgán složený z členů zastupitelstva obce a počet jejích členů, příp. i to, 

zda bude vůbec zřízena, se odvíjí od počtu členů zastupitelstva. Jedná se o výkonný orgán 

v rámci samostatné působnosti a za výkon této činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. 

V oblasti přenesené působnosti může rozhodovat jen tehdy, je-li k tomu zmocněna zákonem.  

Starostu obce, příp. místostarostu obce, volí zastupitelstvo obce z řad svých členů, jedná 

se o výkonný orgán obce. Starosta obce je zodpovědný za výkon územní samosprávy i státní 

správy.  

Obecní úřad je pověřen výkonem úkolů v oblasti samostatné působnosti, které mu uložilo 

zastupitelstvo nebo rada, v přenesené působnosti vykonává státní správu. 

Funkce tajemníka obecního úřadu je zřízena povinně tehdy, pokud se jedná o obec 

s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností, v ostatních případech záleží její 

zřízení na rozhodnutí obce. Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního 

úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. 

Zastupitelstvo obce a rada obce pak zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory 

zastupitelstva obce a komise rady obce. V případech stanovených zákonem jsou zřizovány 

zvláštní orgány obce pro výkon přenesené působnosti. 

Pro Českou republiku je typická rozdrobenost obcí. Zatímco na konci 20. století byly 

v zahraničí pozorovány určité centralizační tendence, v České republice to bylo naopak. 

Po roce 1990 došlo k rozdělení mnoha tzv. střediskových obcí a počet obcí se tak zvýšil 

asi o 1/3. Příčinou této tendence byly snahy o obnovení historických hranic, ekonomické 

důvody (obce se cítily být omezovány v sociálně ekonomickém rozvoji na úkor střediskové 

obce) či politické a psychologické důvody.27 Od roku 1994 je počet obcí víceméně neměnný 

a pohybuje se na úrovni 6 250 obcí. Rozdrobenost obcí v České republice dokládá fakt, 

že přibližně 80 % obcí má méně než 1 000 obyvatel a celkově v nich žije jen 17 % obyvatel 

a průměrná velikost obce v podmínkách České republiky je necelých 1 700 obyvatel. 

                                                 
27 Peková, 2011a.   
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1.3 Rozpočet obce 

Rozpočet obce je základem jejího finančního hospodaření. V České republice neexistuje 

žádná jednotná definice, upravuje ho však zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

„Rozpočet obce plní tři veřejné funkce:28 

- alokační, která je na úrovni obcí rozhodující, protože prostřednictvím finančních 

prostředků soustředěných v rozpočtu se financují různé potřeby a veřejné statky,  

- redistribuční, jejíž využití je na úrovni obcí do určité míry omezeno a uplatňuje 

se zejména vůči sociálně slabším občanům prostřednictvím sociálních výpomocí, 

- stabilizační, jejíž využití je na úrovni obcí rovněž omezeno, nicméně obce mohou 

svými aktivitami do určité míry ovlivňovat ekonomický potenciál svého území, např. 

budováním technické infrastruktury či průmyslových zón, příp. podporou podnikání.“  

Rozpočet obce nemá jednotnou definici, záleží na úhlu pohledu. Rozpočet obce tak je možné 

charakterizovat jako:29 

- decentralizovaný peněžní fond, který se tvoří, přerozděluje a používá primárně 

na základě principu nenávratnosti, nedobrovolnosti a neekvivalence. Takto vyjádřený 

rozpočet podává statický pohled, který ukazuje na objem finančních prostředků 

v rozpočtu,  

- důležitý finanční plán, podle kterého obec hospodaří v rozpočtovém období. Skutečné 

plnění rozpočtu se od toho plánovaného může výrazným způsobem lišit, a to vlivem 

různých faktorů. Reálnost plnění rozpočtu závisí na odhadu příjmů (zejména 

daňových) a výdajů, vlivu inflace na příjmy a výdaje, nejistot a tvorby rezerv 

na financování dopadu mimořádných okolností (např. lokálních povodní, poklesu 

výkonnosti ekonomiky). V poslední době se zdůrazňuje i plánování z kratšího hlediska 

(např. cash-flow) ale zejména z dlouhodobého hlediska (např. česká právní úprava 

zdůrazňuje povinnost obce sestavovat a aktualizovat rozpočtový výhled obce jako 

pomocný nástroj; je sestavovaný na dobu 2 – 5 let po roce, na který je sestaven 

rozpočet obce a dává dlouhodobější pohled na aktivity obce a umožňuje postihnout 

jejich dlouhodobější dopady, které se v ročním rozpočtu neprojeví),  

- nástroj realizace municipální politiky, prosazování lokálních zájmů, financování 

potřeb lokální sektoru a řízení organizací v lokálním sektoru,  

                                                 
28 Peková, 2011a, s. 214.  
29 Peková, 2011a. 
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- z účetního hlediska jako bilanci, která vybilancovává příjmy a výdaje. Z hlediska 

bilance mohou být příjmy a výdaje buď vyrovnané (P = V) nebo mohou být 

přebytkové příjmy (P > V, přebytek rozpočtu) či výdaje (P < V; schodek rozpočtu). 

Rozpočet v pojetí bilance musí být vždy vyrovnaný, a proto se formálně přebytek 

rozpočtu převede do rezerv či aktiv a schodek rozpočtu se vyrovná z finančních rezerv 

či úvěrem. Rozpočet obce bilancuje běžné a kapitálové příjmy a výdaje a z toho 

důvodu se člení na běžnou a kapitálovou část. Běžná část rozpočtu bilancuje 

pravidelné a běžně se opakující operace, kapitálová část rozpočtu zase bilancuje 

neopakující se, spíše jednorázové operace. V praxi se setkáváme s tím, že kapitálová 

část rozpočtu je často schodková a nedostatek příjmů je mnohdy kryt přebytkem běžné 

části rozpočtu. Z dlouhodobého hlediska se tak klade důraz na přebytek běžné části 

rozpočtu z důvodu ekonomického zdraví obce30. 

Rozpočet obce odráží veškeré finanční operace, které v obci proběhnou. Z tohoto důvodu bylo 

nutné zavést jakési jednotné, unifikované třídění všech těchto finančních operací. V České 

republice se tak stalo vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 

předpisů. Rozpočtová skladba stanoví jednotné třídění příjmů a výdajů ve veřejných 

rozpočtech. V současnosti (2014) tato vyhláška upravuje deset hledisek třídění peněžních 

operací veřejných rozpočtů31. Pro obce jsou nejdůležitější tři hlediska třídění, a to druhové, 

odvětvové a konsolidační.  

Druhové třídění je základní třídění, umožňuje propojení na účetnictví, vypovídá 

o ekonomickém charakteru peněžních operací a člení všechny peněžní operace v rozpočtu 

(s výjimkou operací s cizími prostředky, sdružených prostředků a operací v podnikatelské 

činnosti obce). Toto hledisko třídí operace do tří základních okruhů; na příjmy, výdaje 

a financování. Druhové třídění umožňuje odlišit třídy (jednomístný číselný kód), seskupení 

položek (dvoumístní číselný kód), podseskupení položek (třímístný číselný kód) a jednotlivé 

položky (čtyřmístní číselný kód). Třídy druhového členění jsou následující:32 

- rozpočtová třída 1; daňové příjmy, 

- rozpočtová třída 2; nedaňové příjmy, 

- rozpočtová třída 3; kapitálové příjmy,  
                                                 
30 Problémem, i když by se tak na první pohled nemuselo zdát, tedy může být dlouhodobě vyrovnaná běžná část 
rozpočtu obce. Důsledkem je to, že není možné financovat menší investice v daném roce, tvorbu dlouhodobých 
úspor na plánované rozsáhlé investice, tvorbu rezerv na úhradu nenadálých výdajů či v případě přijetí dluhu 
nedochází k tvorbě prostředků na jeho splácení. 
31 Hledisko třídění odpovědnostní, druhové, odvětvové, konsolidační, zdrojové, doplňkové, programové, 
účelové, strukturní a transferové.  
32 Schneiderová, 2012. 



 

20 
 

- rozpočtová třída 4; přijaté transfery,  

- rozpočtová třída 5; běžné výdaje, 

- rozpočtová třída 6; kapitálové výdaje, 

- rozpočtová třída 8; financování.  

Odvětvové třídění poskytuje informace o účelu přijatých či vynaložených peněžních 

prostředků z hlediska stanovených odvětví. Nevztahuje se na všechny operace z hlediska 

druhového třídění, ale pouze na nedaňové příjmy (s výjimkou přijatých splátek půjčených 

prostředků), kapitálové příjmy, běžné výdaje a kapitálové výdaje. Rovněž se používá 

čtyřmístní číselný kód třídění, který člení vynaložené peněžní prostředky na rozpočtové 

skupiny (jednomístní číselný kód), rozpočtové oddíly (dvoumístní číselný kód), rozpočtové 

pododdíly (třímístný číselný kód) a rozpočtové paragrafy (čtyřmístní číselný kód). Skupiny 

odvětvového třídění jsou následující:33  

- rozpočtová skupina 1; zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, 

- rozpočtová skupina 2; průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 

- rozpočtová skupina 3; služby pro obyvatelstvo, 

- rozpočtová skupina 4; sociální věci a politika zaměstnanosti, 

- rozpočtová skupina 5; bezpečnost státu a právní ochrana, 

- rozpočtová skupina 6; všeobecná veřejná správa a služby.  

„Konsolidační třídění klasifikuje vybrané operace prostřednictvím tzv. záznamových 

jednotek. Konsolidační třídění umožňuje vyloučit duplicity na základě interních transferů 

mezi fondy a korekci příjmů na straně jedné a korekci výdajů na straně druhé, při započítání 

příjmů a výdajů.“34  

Obdobné formy jednotného třídění operací veřejných rozpočtů (a tedy i rozpočtů obcí) 

se uplatňují ve všech vyspělých zemích. V posledních letech však postupně dochází k jakési 

unifikaci třídění, což je důležité zejména pro statistické sledování vývoje veřejných financí, 

např. v rámci členských zemí EU či OECD.  

S ohledem na druhové členění rozpočtové skladby může mít rozpočet obce následující 

schéma. 

 

 

                                                 
33 Schneiderová, 2012. 
34 Peková, 2011a, s. 414.  
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Schéma 1.1 Schéma rozpočtu obce 

PŘÍJMY VÝDAJE 

BĚŽNÁ ČÁST ROZPOČTU  

• daňové (rozpočtová třída 1) 
• svěřené daně (daň z nemovitostí, 

DPPO placená obcí), 
• sdílené (DPPO, DPFO, DPH), 
• místní poplatky, 
• správní poplatky, 
• poplatky spojené s životním 

prostředím, 
• nedaňové (rozpočtová třída 2) 

• poplatky za poskytování statků 
a služeb, 

• příjmy z pronájmu majetku,  
• příjmy od organizačních složek 

a právnických osob, 
• příjmy z prodeje nekapitálového 

majetku, 
• dividendy z akcií, přijaté úroky, 

přijaté dary, 
• přijaté sankční platby a vratky 

transferů,  
• neinvestiční přijaté transfery; 

zejména ze státního rozpočtu, 
vč. Národního fondu, příp. rozpočtu 
kraje a obcí (rozpočtová třída 4). 

• mzdy a platy (rozpočtová třída 5), 
• povinné pojistné (rozpočtová třída 5), 
• materiál, služby, nájemné, energie, 

voda, paliva (rozpočtová třída 5),  
• opravy a udržování (rozpočtová třída 

5),  
• placené úroky, pokuty a sankce 

za porušení rozpočtové kázně 
(rozpočtová třída 5), 

• neinvestiční poskytnuté příspěvky 
a transfery; zejména vlastním 
příspěvkovým organizacím, 
organizačním složkám a dobrovolným 
svazkům obcí, příp. občanským 
sdružením, obecně prospěšným 
společnostem, církvím a náboženským 
společnostem, jiným obcím 
(rozpočtová třída 5),  

• výdaje na obecní podniky (rozpočtová 
třída 5), 

• ostatní; zejména poskytnuté dary 
apod. (rozpočtová třída 5). 

KAPITÁLOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

• prodej dlouhodobého majetku 
(rozpočtová třída 3),  

• ostatní kapitálové příjmy (rozpočtová 
třída 3)  

• přijaté dary a příspěvky na 
pořízení dlouhodobého majetku,  

• investiční přijaté transfery 
(ze státního rozpočtu, vč. Národního 
fondu, účelových fondů, rozpočtu 
kraje, příp. obcí (rozpočtová třída 4). 

• pořízení dlouhodobého majetku 
(rozpočtová třída 6), 

• investiční poskytnuté transfery 
zejména zřízeným příspěvkovým 
organizacím, organizačním složkám 
a různým subjektům (rozpočtová třída 
6).   

 Zdroj: vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů – 

vlastní zpracování.  

Schéma 1 tedy vychází z rozdělení rozpočtu na dvě samostatné části, a to běžnou 

a kapitálovou, které se bilancují samostatně a následně lze mezi nimi vyvozovat určité vztahy 

(dané hlavně, v ideální situaci, přebytkem běžné části rozpočtu převáděným do deficitní 
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kapitálové části rozpočtu). Toto pojetí však není v podmínkách našich obcí běžně aplikováno 

(na rozdíl např. od rakouských obcí) a ani naše aktuální rozpočtová skladba jej nezná. 

Obsahem běžného rozpočtu jsou pak běžné příjmy (příjmy, které se každoročně opakují) 

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

obce). Obsahem kapitálového rozpočtu pak jsou kapitálové příjmy (jednorázové 

a nepravidelné příjmy) a kapitálové výdaje (jednorázové a nepravidelné výdaje na investice, 

které budou sloužit a přinášet užitek více let). Z hlediska aktuální rozpočtové skladby jsou 

do běžných příjmů zahrnuty např. i příjmy typu sankčních příjmů, přijatých darů či výnosů 

z veřejných sbírek a do běžných výdajů jsou zahrnuty výdaje typu sankčních pokut 

či poskytnutých darů. Jedná se tedy jednorázové a nepravidelné příjmy a otázkou tak zůstává, 

zda by, v souladu s definicí, neměly být zahrnuty spíše do kapitálové části rozpočtu. 

Při současném nastavení rozpočtové skladby však uvedená premisa není možná, resp. 

jednoduše realizovatelná a navíc, v konečném důsledku a v ideálním případě, jsou tyto běžné 

příjmy a běžné výdaje, prostřednictvím salda běžného rozpočtu, součástí kapitálového 

rozpočtu.     

V rámci schématu 1 nejsou vymezeny prostředky, které si obce půjčují z důvodu úhrady 

schodku rozpočtu obce a které pak obce splácí; tyto se z hlediska druhového členění 

rozpočtové skladby evidují v rámci financování (samostatná rozpočtová třída 8 Financování).  

1.4 Výdaje obce 

Na veřejné výdaje lze nahlížet jako na tok finančních prostředků, které jsou v rámci 

rozpočtové soustavy alokovány na realizaci různých fiskálních funkcí (federace, státu, územní 

samosprávy), a to na principu nenávratnosti (částečné nebo plné) a neekvivalence. Zdrojem 

krytí veřejných výdajů jsou rozpočtové veřejné příjmy nebo může docházet i k jejich 

dluhovému financování.35 V unitárních státech lze veřejné výdaje lze rozlišit na výdaje státu 

a výdaje územní samosprávy.  

Podíl výdajů územní samosprávy se na celkových veřejných výdajích v jednotlivých zemích 

liší, což závisí především na rozsahu pravomocí a odpovědnosti územní samosprávy 

za zabezpečování veřejných statků v dané zemi. Všeobecně lze ale říci, že se tento podíl 

zvyšuje, a to v důsledku toho, že se územní samospráva podílí na zabezpečování 

a financování stále většího množství veřejných statků36. Toto je následek decentralizace 

                                                 
35 Hamerníková, Kubátová, 2000.  
36 Z hlediska kompetencí samotných obcí lze konstatovat, že české obce zabezpečují většinu funkcí, které jsou 
považovány za velmi obdobné obcím v evropských zemích.  
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veřejného sektoru a posilování role územní samosprávy zejména od 2. poloviny 20. století.37 

Limitem pro neomezený růst výdajů územní samosprávy je však rozpočtové omezení 

ve formě příjmů územní samosprávy. I v České republice docházelo v posledních desetiletích 

k rozsáhlému přesunu pravomocí a odpovědnosti ze státní správy na samosprávu a tím pádem 

i k nárůstu výdajů územní samosprávy. Ve srovnání s jinými evropskými státy se v roce 2010 

objem výdajů české územní samosprávy nacházel spíše někde uprostřed (viz Přílohu 2).  

Výdaje územní samosprávy v České republice jako takové tedy průběžně vzrůstaly a rovněž 

se měnila jejich struktura. Důvodem pro uvedené je to, že míra pravomocí a kompetencí 

rostla, že se v průběhu času nárazově a na základě dosavadních praktických zkušeností 

s fungováním územní samosprávy a cílených reforem pozměňovaly a upravovaly pravomoci 

a kompetence územní samosprávy, ale i to, že se v průběhu času měnila samotná struktura 

územní samosprávy. Do určité míry mohly výši a strukturu výdajů územních samospráv 

ovlivnit i politické vlivy, demografický vývoj, změny v právních předpisech či inflace.  

V České republice jsou výdaje územních samospráv stanoveny zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

přímo stanovuje, za které výdaje a závazky jsou kraje i obce zodpovědné. „Dle zákona tak 

obec ze svého rozpočtu hradí zejména:38  

- závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony,  

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

s péčí o vlastní majetek a rozvoj, 

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

- závazky vyplývající pro obec u uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření 

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

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

příspěvků na společnou činnost,  

- úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, včetně splátek přijatých půjček, úvěrů 

a návratných výpomocí a splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům,  

- výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich 

vlastníkům,  

- výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro obec, 

                                                 
37 Peková, 2011a. 
38 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
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- jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální 

nebo jiné humanitární účely.“   

Takto vymezené výdaje zahrnují opakující se výdaje financující běžné, každoročně 

se opakující potřeby v příslušném kalendářním roce (běžné výdaje) ale i investice 

vynakládané za účelem rozvoje dlouhodobého majetku přesahující hranici jednoho 

rozpočtového roku (kapitálové výdaje); z tohoto úhlu pohledu se jedná o ekonomické členění 

výdajů (či již zmíněná výdajová stránka běžné a kapitálové části rozpočtu obce).  

Jiné možné pohledy na výdaje obcí uplatňují členění z hlediska zákonnosti na mandatorní 

a nemandatorní, z hlediska plánovanosti (resp. plánovatelnosti) na plánované a neplánované 

(resp. plánovatelné a neplánovatelné), podle charakteru infrastruktury na výdaje 

na ekonomickou infrastrukturu a výdaje na sociální infrastrukturu, podle funkcí veřejných 

financí na výdaje na alokační, redistribuční a stabilizační činnosti.  

Dalším poměrně výrazným a v praxi se často vyskytujícím hlediskem třídění výdajů obcí 

v České republice je hledisko rozpočtové skladby, kde jsou výdaje členěny na běžné 

a kapitálové z hlediska druhového třídění a z hlediska odvětvového třídění do jednotlivých 

rozpočtových skupin.  

Výdaje obcí České republiky z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby jsou zobrazeny 

v grafu 1.1. V tomto grafu je zobrazen vývoj běžných a kapitálových výdajů v letech 2001 

až 2012. Při pohledu na běžné výdaje lze vidět, že mají v uvedeném období v podstatě 

rostoucí tendenci. Výjimku tvoří roky 2005, 2011 a 2012. Příčinou poklesu běžných výdajů 

v roce 2005 je změna v toku dotací na přímé náklady pracovníků škol a školských zařízení 

zřizovaných obcemi. Důvodem poklesu běžných výdajů v roce 2011 je snížení zejména 

daňových příjmů z důvodu ekonomického vývoje, což se následně s mírným zpožděním 

projevilo i v běžných výdajích obcí. Příčinu poklesu běžných výdajů v roce 2012 lze opět 

spatřovat v úsporných opatřeních obcí zapříčiněných snížením příjmů ale rovněž ve změně 

metodiky vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči (od 1. 1. 2012 o nich 

rozhodují a vyplácí je příslušné úřady práce) a zrušení dávek pro osoby se zdravotním 

postižením vyplácených podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, 

č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady 

o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokles kapitálových výdajů byl zaznamenán v letech 2005, 2007 a v roce 2010 a následujících 

dvou letech. Důvodem poklesu kapitálových výdajů v roce 2005 bylo zpomalení dynamiky 

investiční výstavby, důvodem poklesu kapitálových výdajů v roce 2007 bylo zejména 
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posunutí termínu schvalování operačních programů spolufinancovaných z EU a tedy odložení 

realizace připravovaných projektů. Pokles kapitálových výdajů v letech 2010 až 2012 byl 

zapříčiněn opět výše zmíněným poklesem příjmů obcí v důsledku negativního ekonomického 

vývoje; omezení kapitálových výdajů je totiž z hlediska úspory pro obce ve vztahu k rychlosti 

reakce na nepříznivý vývoj nejjednodušší.  

Graf 1.1 Vývoj výdajů českých obcí v rozpočtových třídách z hlediska druhového třídění 

v letech 2001 až 2012 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

Podíl kapitálových výdajů obcí v České republice je ve sledovaném období asi 30 %, viz graf 

1 v Příloze 3. 

Při pohledu na obsah výdajů členěných z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby lze 

konstatovat, že v rámci běžných ani kapitálových výdajů nejsou obsaženy splátky půjčených 

prostředků. Tyto výdaje jsou evidovány v rámci rozpočtové třídy 8 Financování. Úroky, 

které jsou spojeny s přijímáním návratných zdrojů, se evidují v rozpočtové třídě 5 (běžné 

výdaje) jako provozní výdaj rozpočtu obce.  

Výdaje českých obcí z hlediska odvětvového třídění rozpočtové skladby jsou zobrazeny 

v grafu 1.2. V tomto grafu je patrné, že rozpočtové skupiny číslo 1 (zemědělství, lesní 

hospodářství a rybářství), 5 (bezpečnost státu a právní ochrana) a 6 (všeobecná veřejná správa 

a služby) jsou v rámci období mírně rostoucí s určitým poklesem v letech 2011 a 2012 

zapříčiněným zejména snížením rozpočtových prostředků v důsledku ekonomického vývoje. 

Rozpočtová skupina číslo 2 (průmyslová a ostatní odvětví hospodářství) rostoucí tendenci 

rovněž projevuje, nicméně tendence není vyloženě jednoznačná; výkyvy v jednotlivých letech 
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jsou poměrně velké. V rámci této rozpočtové skupiny tvoří majoritní podíl kapitálové výdaje, 

pro které jsou výkyvy typické v důsledku samotného charakteru kapitálových výdajů, přiznání 

či nepřiznání dotací a jejich reakci na ekonomický vývoj. V rozpočtové skupině 4 (sociální 

věci a politika zaměstnanosti) je viditelný kontinuální nárůst s určitým výraznějším nárůstem 

v roce 2007 a významným poklesem v roce 2012. Obě změny jsou spojeny s metodikou 

vyplácení sociálních dávek z rozpočtů obcí. V rámci rozpočtové skupiny 3 (služby 

pro obyvatelstvo) je v počátku sledovaného období vidět významný nárůst následovaný 

výrazným poklesem v roce 2005, což je způsobeno změnami v toku dotací na přímé náklady 

pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných obcemi. Poté lze vidět již poměrně 

charakteristický nárůst výdajů s poklesem v roce 2011 a 2012. Právě pokles výdajů v letech 

2011 a 2012 je charakteristický ve všech rozpočtových skupinách (s výjimkou rozpočtové 

skupiny 4) z důvodu poklesu rozpočtových příjmů. Určitou výjimkou je právě rozpočtová 

skupina 4, kde i v roce 2011 došlo k mírnému nárůstu výdajů, což je způsobeno nepříznivou 

ekonomickou situací občanů a nárůstem vyplácených sociálních dávek těmto občanům.  

Graf 1.2 Vývoj výdajů českých obcí v rozpočtových skupinách z hlediska odvětvového třídění 

v letech 2001 až 201239 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

Podrobnou strukturu výdajů českých obcí z hlediska odvětvového třídění rozpočtové skladby 

lze vidět v grafu 2 v Příloze 3. 

Uvedená data dokládají výše zmíněnou konstataci o růstu a změně struktury výdajů územní 

samosprávy z dlouhodobějšího pohledu, byť se v této části práce jedná pouze o výdaje obcí. 

                                                 
39 RS = rozpočtová skupina.  

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

m
ld

. K
č

Rok

1. RS 2. RS 3. RS 4. RS 5. RS 6. RS



 

27 
 

1.5 Příjmy obce  

Z hlediska teorie fiskálního federalismu musí být přesun pravomocí a odpovědnosti 

za poskytování veřejných statků doprovázený odpovídajícím přesunem zdrojů. Zdroje územní 

samosprávy stejně jako jejich podíl na veřejných příjmech roste, přičemž se mění i jejich 

struktura. Je to důsledek probíhající decentralizace veřejného sektoru a posilování role územní 

samosprávy zejména od 2. poloviny 20. století. Tento trend je patrný i v České republice. 

Ve srovnání s jinými státy Evropské unie se podíl příjmů územní samosprávy blíží průměru 

(viz Přílohu 4). 

V České republice jsou příjmy obcí stanoveny zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon přímo stanovuje, 

že „příjmy rozpočtu obce jsou zejména:40  

- příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,  

- příjmy z výsledků vlastní činnosti, 

- příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud nejsou ze zákona příjmem 

obce, která organizaci zřídila nebo založila,  

- příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy (zejména 

ze správních poplatků z této činnosti), příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených 

v pravomoci obce podle zákona, 

- příjmy z místních poplatků, 

- výnosy daní nebo podíly na nich,  

- dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtu kraje, 

- prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi 

ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních 

zákonů příjmem obce, 

- přijaté peněžité dary a příspěvky, 

- jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce.“ 

Tento zákon rovněž stanoví, že „obec může použít prostředky poskytnuté prostřednictvím 

Národního fondu či návratné zdroje (půjčka, úvěr, návratná finanční výpomoc, komunální 

dluhopisy) a ke krytí dočasného časového nesouladu mezi čerpáním rozpočtovaných výdajů 

a plněním rozpočtových příjmů určených k jejich úhradě použít návratnou finanční výpomoc 

ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje či jiné obce (tato je bezúročná).“41  

                                                 
40 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   
41 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   
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Takto vymezené příjmy zahrnují jak každoročně se opakující příjmy, i když zpravidla 

ne ve stejném objemu a některé z nich nemusí mít charakter pravidelných a každoročních 

příjmů (běžné příjmy), tak jednorázové příjmy, které se zpravidla neopakují (kapitálové 

příjmy); z tohoto úhlu pohledu se jedná o ekonomické členění příjmů (či o již zmíněnou 

příjmovou stránku běžné a kapitálové části rozpočtu obce).  

Jiné možné pohledy na příjmy obcí uplatňují členění z hlediska původu na vlastní a cizí (resp. 

přijaté transfery), z hlediska plánování (resp. plánovatelnosti) na plánované a neplánované 

(resp. plánovatelné a neplánovatelné), z hlediska míry závaznosti na obligatorní a fakultativní. 

Nejvýznamnější a v praxi nejčastěji využívané hledisko třídění je hledisko rozpočtové 

skladby, které z druhového třídění člení příjmy na daňové, nedaňové, kapitálové příjmy 

a přijaté transfery.  

Mezi daňové příjmy českých obcí se na základě zákonů zahrnují: 

- místní poplatky dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (např. místní poplatek ze psů, ze vstupného, za užívání veřejného 

prostranství),  

- správní poplatky dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (např. ověření podpisu nebo razítka na listině, vydání stavebního povolení, 

poplatek za vydání živnostenského oprávnění), 

- poplatky v oblasti životního prostředí (např. poplatek za vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů, poplatek za znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, poplatek za uložení odpadů dle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů), 

- plný výnos daně z nemovitých věcí nacházejících se na území obce, 

- plný výnos daně z příjmů právnických osob v případě, že je plátcem samotná obec,  

- 30 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatně 

výdělečné činnosti, a to u osob (podnikatelů), které mají bydliště na území obce, 

- podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem podle počtu zaměstnanců 

s místem výkonu práce v obci,  

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

- 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, 
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- 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybíraná 

srážkou,  

- 22,87 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků,  

- 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů ze samostatně výdělečné 

činnosti.  

Daňové příjmy u posledních pěti odrážek lze označit jako typické sdílené daně a jsou 

přerozdělovány na základě čtyř kritérií s různou vahou (prostý počet obyvatel s vahou 10 %, 

přepočtený počet obyvatel s vahou 80 %, započtená plocha s vahou 3 % a počet dětí 

v mateřských školách a počet žáků v základních školách zřízených obcí s vahou 7 %).  

Mezi nedaňové příjmy českých obcí lze zařadit:  

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

příjmy z pronájmu majetku, příjmy z finančního investování na termínovaném vkladu 

či obchodovatelných cenných papírů), 

- uživatelské poplatky za poskytování veřejných statků, např. vodné, stočné, pronájem 

hrobových míst,  

- sankční příjmy, tzn. přijaté pokuty, 

- ostatní příjmy, např. přijaté úroky z vkladů na běžných bankovních účtech, dary, 

výnosy z veřejných sbírek.  

Mezi kapitálové příjmy českých obcí jsou řazeny: 

- vlastní prodej dlouhodobého majetku, 

- dary na pořízení investic.  

Tyto tři rozpočtové třídy dohromady tvoří skupinu vlastních příjmů obcí. Do vlastních 

příjmů obcí jsou tedy řazeny i sdílené a svěřené daně, které mají spíše povahu neúčelových 

transferů. Vlastní příjmy jsou však definovány jako příjmy, jejichž výši může obec ovlivnit. 

Je tak diskutabilní, zda je vůbec možné sdílené a svěřené daně do vlastních příjmů řadit, 

nicméně řada autorů tak činí (vhledem k jejich povaze). Vzhledem k tomu, že vlastní příjmy 

nejsou nijak účelově omezeny, je může obec v rámci zákonných norem použít na cokoliv. 

Jsou většinou stabilní, obec se tak může spolehnout na jejich získání v určité výši, příp. 

do určité míry ovlivnit jejich tok a strukturu, rovněž jsou poměrně dobře plánovatelné. 

Naproti tomu jsou ale ve většině obcí nedostatečné a jejich podíl se pohybuje přibližně 

na úrovni 2/3 celkových příjmů obcí. Obce tak získávají různé transfery na dofinancování 

rozdílu.  



 

30 
 

Pokud se hovoří o přijatých transferech, lze je definovat jako cizí zdroje obcí. Přijaté 

transfery tvoří poměrně významnou část rozpočtů obcí, v průměru to je asi třetina celkových 

příjmů; plná finanční soběstačnost obcí je nereálná. Obcím mohou být poskytovány dotace 

ze státního rozpočtu, ze státních fondů, od krajů a z fondů Evropské unie.  

Dotace mohou být poskytovány jako běžné a kapitálové nebo jako nárokové a nenárokové. 

Nárokové dotace získávají obce při splnění stanovených kritérií automaticky, pravidelně, 

a aniž by o ně musely žádat. Důvodem poskytování nárokových dotací jsou určitá specifika 

jednotlivých obcí, která chce stát zohlednit prostřednictvím poskytnutých dotací. Nárokovými 

dotacemi pro obce jsou v současné době (2014) dotace na vybraná zdravotnická zařízení 

(dětské domovy s dětmi do tří let věku zřizované obcemi, přičemž nesmí být napojeny 

na soustavu zdravotních pojišťoven) a dotace (příspěvek) na výkon státní správy (v závislosti 

na rozsahu přenesené působnosti). Před rokem 2013 byly poskytovány dotace na výkon 

zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů (např. na knihovny, divadla, sociální 

služby) a příspěvek na školství. Druhou skupinou jsou nenárokové dotace a obce je mohou 

získat z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, z účelových fondů, krajů i z fondů Evropské 

unie. Jejich výčet je velmi široký. Každá obec se musí o tyto dotace ucházet na základě 

stanovených pravidel. Ty jsou formulovány jako dotační programy, vyhlašuje je jejich garant 

a stanovují příslušné podmínky získávání dotací.  

Vývoj příjmů obcí z hlediska tříd druhového členění příjmů ukazuje graf 1.3. V rámci tohoto 

grafu je vidět poměrně kontinuální nárůst největší třídy příjmů – daňových příjmů (v období 

2001 až 2012 činily v průměru asi 52 % všech příjmů), a to až do roku 2008. Tento nárůst 

je spojený jednak s kontinuálním nárůstem výnosů centrálně vybíraných daní, změnami 

v těchto daních a rovněž i změnami v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, 

ve znění pozdějších předpisů. V roce 2009 se objevil pokles v důsledku nižšího výnosu 

centrálně vybíraných daní, což mělo vliv i na objem sdílených daní určených obcím. Dalšímu 

poklesu daňových příjmů obcí zabránily změny v daních z příjmů a DPH i rozpočtového 

určení daní, což zapříčinilo mírný růst v roce 2010 a následujících letech. V rámci přijatých 

transferů (v období 2001 až 2012 činily v průměru asi 33 % všech příjmů obcí) je vidět 

nejprve prudký růst a od roku 2004 pokles následovaný od roku 2006 kontinuálním nárůstem 

přijatých dotací přerušený v roce 2011 dalším poklesem, v roce 2012 dokonce velmi 

výrazným. Nárůst objemu přijatých transferů a jejich následný pokles na počátku sledovaného 

období je daný změnami v toku dotací na přímé náklady pracovníků škol a školských zařízení 

zřizovaných obcemi, kontinuální růst v letech 2005 až 2010 je způsoben možností obcí čerpat 
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prostředky zejména z nadnárodních rozpočtů. V roce 2011 ale bylo čerpání dotací omezeno, 

a to vzhledem tomu, že obce v drtivé většině případů nezískávají plnou částku projektu, 

ale část musí zafinancovat ze svého rozpočtu. Na to ale vzhledem k aktuálnímu vývoji 

ekonomické situace neměly dostatek finančních prostředků. Dalším důvodem je i to, 

že peníze jsou poskytovány zpětně, což obce vzhledem k ekonomickému vývoji a s ním 

spojenou nejistotou příjmů nechtějí. Důvody poklesu přijatých transferů obcí v roce 2012 jsou 

dva; prvním je opět nižší čerpání nenárokových dotací, ale hlavně změna způsobu vyplácení 

některých sociálních dávek, které obce vyplácely do konce roku 2011 a na které dostávaly 

peněžní prostředky ve formě nárokových transferů. V posledních letech se obce snaží 

své příjmy podpořit vlastní aktivitou, což se projevuje v mírném nárůstu objemu nedaňových 

příjmů (v období let 2001 až 2012 činily v průměru asi 10 % všech příjmů obcí). Kapitálové 

příjmy (v průměru asi 5 % všech příjmů obcí v období let 2001 až 2012) obcí jsou nejmenší 

a v posledních letech mírně klesají. To je způsobeno zejména nedostatkem obecního majetku 

určeného k prodeji, ale rovněž racionálním chováním obcí, které nechtějí prodávat nemovitý 

majetek v době ekonomické stagnace a také tím, že obec není k prodeji majetku nucena 

z důvodu zajištění dodatečných zdrojů na investice.  

Graf 1.3 Vývoj příjmů českých obcí v rozpočtových třídách z hlediska druhového třídění 

v letech 2001 až 2012 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

Podrobnou strukturu příjmů z hlediska rozpočtových tříd druhového třídění rozpočtové 

skladby v jednotlivých letech sledovaného období dokládá graf 1 v Příloze 5. 
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Ve chvíli, kdy v rozpočtu obce není dostatek peněžních prostředků na financování statků 

a služeb včetně vlastních aktivit, a to ať už krátkodobě či dlouhodobě, využívá obec 

návratných peněžních prostředků, které se evidují jako tzv. financování, což je rozpočtová 

třída 8 Financování. Chybějící peněžní prostředky může obec nahradit zejména: 

- úvěrem od peněžního ústavu,  

- příjmy z emise obligací,  

- návratnými finančními výpomocemi a finančními výpomocemi od jiných subjektů, 

i bezúročně v rámci rozpočtové soustavy. 

České obce nejčastěji přistupují k bankovním úvěrům, zejména krátkodobým se splatností 

do 1 roku z důvodu překlenutí dočasného časového nesouladu mezi tokem příjmů a výdajů. 

Střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry využívají obce na financování investic. V mnoha 

případech rovněž obce získávají bezúročné návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, 

příp. nízce úročené návratné finanční výpomoci zejména od Státního fondu životního 

prostředí a Státního fondu rozvoje bydlení. K emisi cenných papírů obce v České republice 

přistupují výjimečně a jedná se spíše o velká města. Návratné zdroje obecních rozpočtů jsou 

až na výjimky spojeny s úrokovým zatížením, což negativně ovlivňuje hospodaření. Obec 

tak musí zvažovat, zda a v jaké míře k tomuto způsobu financování přistoupí.42 

Vývoj vlastních příjmů obce je zobrazen v grafu 1.4. Vlastní příjmy nepřetržitě rostly 

až do roku 2008, poté lze hovořit o jejich poměrně významném poklesu v roce 2009 a od roku 

2010 o jejich mírném nárůstu. Obdobný vývoj je charakteristický i pro daňové příjmy, které 

jsou pro vlastní příjmy určující. Vývoj vlastních příjmů tak vlastně kopíruje vývoj daňových 

příjmů.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Zejména v 90. letech 20. století obce využívaly návratných příjmů, což způsobilo poměrně vysoké tempo růstu 
jejich zadlužení. Důvodem byla malá zkušenost obcí se zadlužením, poměrně snadný přístup k úvěrům 
a finančně nákladné investice.  
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Graf 1.4 Vývoj vlastních příjmů českých obcí v letech 2001 až 2012 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

Vlastní příjmy tvoří ve sledovaném období let 2001 až 2012 v průměru asi 68 % příjmů obcí, 

přičemž podrobnou strukturu vlastních příjmů a přijatých dotaci zobrazuje graf 2 v Příloze 5. 

Uvedená data dokládají výše zmíněnou konstataci o růstu a změně struktury příjmů územní 

samosprávy z dlouhodobějšího pohledu, byť se v této části práce jedná pouze o výdaje obcí. 

1.6 Obce v zahraničí a jejich financování a hospodaření 

Od vzniku, resp. obnovení obecní samosprávy v České republice v roce 1990 docházelo 

v jejích pravomocech, kompetencích, financování a hospodaření k významným a, v některých 

případech, uspěchaným změnám. Podobnou situací a vývojem však prošla i obecní 

samospráva všech zemí bývalého sovětského bloku. Důvodem byla nejen nutnost reagovat 

na v počátku nepřesně vymezené podmínky ale postupem času i na aktuální situaci a potřeby 

obcí a dané země. Určitým vývojem prošly i obce v západoevropských zemích, ale proces 

posilování role obecní samosprávy započal dřív a byl pozvolnější. Rovněž existence Evropské 

unie zapříčiňuje jakési přibližování (resp. změny) národních ekonomik, 

což se zprostředkovaně odráží i na fungování obecní samosprávy. V konečném důsledku má 

ale každá země svůj systém obecní samosprávy, jehož některé prvky mohou být dobrým 

příkladem pro další země; konkrétně to mohou být kritéria pro přerozdělování daní v rámci 

systému rozpočtového určení daní, kdy se předpokládá, že tato kritéria jsou zvolena z důvodu 

jejich vlivu na hospodaření obce. Z tohoto důvodu jsou v následující části práce stručně 

vymezeny a zhodnoceny pravomoci, kompetence, financování a hospodaření obcí 

ve vybraných zahraničních zemích, přičemž podrobný popis těchto aspektů včetně zdrojů 
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je uveden v příloze 6. Konkrétně se jedná o dvě země z bývalého komunistického bloku, 

Slovensko a Maďarsko, a pak o dvě země ze západní Evropy, Francie a Rakousko. Při výběru 

příslušných obcí bylo dbáno na to, aby se jednalo o země z hlediska průměrné velikosti obcí 

obdobné České republice.  

Lze konstatovat, že uvedené země jsou si z hlediska struktury obcí podobné. V nejmenších 

velikostních kategoriích (přibližně do 2 500 obyvatel) žije pětina až třetina obyvatel. Tyto 

nejmenší velikostní kategorie přitom tvoří převážnou většinu obcí (dvě třetiny až 85 % všech 

obcí). Současně v uvedených zemích existuje silný politický či ekonomický tlak na slučování 

obcí, nicméně naráží na velmi silnou opozici.  

Z hlediska pravomocí a kompetencí obcí v různých zemích je otázkou jejich skutečná 

porovnatelnost. Lze však konstatovat, že všechny obce kromě samosprávy vykonávají i určitý 

rozsah státní správy. Z oblasti samosprávy lze pak jako příklad oblastí, o které se obce 

bez ohledu na zemi starají, uvést odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s obecním 

majetkem, pozemní komunikace, místní veřejnou dopravu či vodní plochy, i když rozsah 

samosprávných pravomocí a kompetencí se v uvedených oblastech liší. Rozsah státní správy 

vykonávané obcemi v uvedených zemích se liší podstatným způsobem.  

Nejvýznamnějším samosprávným orgánem obcí v uvedených zemích jsou zastupitelstva 

(resp. rada ve Francii) a výkonným orgánem starostové zodpovědní za výkon územní 

samosprávy a přenesené státní správy; starosty mohou zastupovat místostarostové. Zřízení 

rady (jako výkonného orgánu) je pak v Rakousku obligatorní, na Slovensku dobrovolné 

a v Maďarsku a ve Francii obecní rady jako výkonné orgány neexistují. Obce si pak 

bez ohledu na zemi mohou zřídit komise či výbory jako své poradní, kontrolní či výkonné 

orgány. Výkonným orgánem je rovněž vždy obecní úřad, který je zodpovědný za výkon všech 

činností vč. státní správy, v některých zemích (Maďarsko, Slovensko, Rakousko) spolu 

s tajemníkem, přednostou či notářem.  

Struktura příjmů a výdajů se odvíjí od stanového rozsahu pravomocí a kompetencí 

a od nastavení zákonných norem. Strukturu příjmů a výdajů tak nelze porovnat. Jejich vývoj 

však do určité míry určovaly obdobné faktory. Daňové příjmy významným způsobem 

ovlivňovaly změny v zákonných normách a zejména aktuální ekonomický vývoj spojený 

s růstem nezaměstnanosti a ukončením činnosti mnoha právnických osob. Nedaňové příjmy 

byly ovlivněny na jednu stranu rovněž ekonomickým vývojem spojeným s růstem 

nezaměstnanosti (zejména u plateb spojených se službami poskytovanými obcemi), na druhou 

stranu nárůstem cen. Kapitálové příjmy byly nízké a ve sledovaném období spíše klesaly 
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z důvodu neochoty obcí prodávat majetek v době ekonomické krize. V důsledku nižší 

investiční aktivity obcí poklesly také přijaté investiční transfery. Běžné transfery 

buď stagnovaly nebo mírně rostly, a to kvůli nutnosti dorovnání příjmů nízkopříjmových obcí 

v některých zemích (Rakousko nebo Maďarsko).  

Běžné výdaje vybraných obcí spíše stagnovaly nebo mírně rostly. Stagnace, příp. mírný nárůst 

běžných výdajů je spojena s omezenými zdroji obcí. V důsledku nedostatku finančních zdrojů 

a s tím spojeným poklesem přijatých investičních transferů obce omezovaly investice.  

Uvedené státy užívají ve svém systému rozpočtového určení daní různá kritéria 

pro přerozdělování daní. Kritéria, která jsou používaná uvedenými státy lze vymezit do tří, 

resp. čtyř skupin.  

V první řadě se jedná o skupinu kritérií spojených s pevně definovanou skupinou osob 

odlišnou od celkového počtu obyvatel obce, přičemž se vychází z předpokladu, že tato 

skupina osob je z hlediska jejich věku, příslušnosti k užívání určitých služeb či dalších 

důvodů pro obec nákladnější než ostatní osoby. Na Slovensku je 5 % daně z příjmů fyzických 

osob rozděleno podle počtu obyvatel ve věku 62 let a více. V Maďarsku je pak přerozdělována 

daň z příjmů fyzických osob podle specifické formule, která se odvíjí od počtu uživatelů 

různých služeb a věkových skupin obyvatel. V České republice se tato skupina kritérií dosud 

neuplatňovala, ale s účinností od 1. 1. 2013 byl mezi kritéria rozpočtového určení daní 

zařazen i počet žáků v mateřských a základních školách zřízených obcí – jedná se o zřetelnou 

a pevně danou skupinu osob, u které se předpokládalo, že do určité míry klade nárok na jasně 

definovaný okruh výdajů obcí. Mezi dalšími možnostmi byl zvažován i počet obyvatel 

v postproduktivním věku (příp. jejich podíl na celkovém počtu obyvatel obce), nicméně zde 

existuje otázka jasně definovaného věkového omezení osob v postproduktivním věku, okruhu 

výdajů a s tím souvisejícího rozsahu služeb spotřebovávaného osobami v postroduktivním 

věku, poplatky vybírané za velkou část služeb poskytovaných osobám v postroduktivním 

věku, neexistence většího počtu obcí, které služby spotřebovávané osobami 

v postproduktivním výrazně poskytují; současně není nikde vymezeno, že všechny osoby 

v postproduktivním věku služby opravdu využívají. Možnost využití počtu uživatelů určitých 

služeb (s výjimkou školských služeb) nebyla v České republice diskutována na širší úrovni 

a možnost jejich užití v rámci systému rozpočtového určení daní ztěžují obdobné komplikace 

jako v případě počtu osob v postproduktivním věku.  

Druhou skupinu kritérií používaných ve vybraných státech lze definovat jako skupina 

kritérií související s fiskální kapacitou obce, jejichž účelem je do určité míry sjednotit 
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příjmy obcí či spíše dorovnat příjmy nízkopříjmových obcí (z hlediska daní) na určitou 

úroveň. Tato kritéria však úzce souvisí s tím, že jsou daně přerozdělovány na derivačním 

základě, což se v rámci rozpočtového určení daní České republiky již nevyskytuje. Určitou 

možnost využití tohoto kritéria v rámci podmínek České republiky skýtají připomínky malých 

obcí týkající se několikanásobně nižších příjmů ze sdílených daní na hlavu oproti velkým 

obcím. Otázkou však zůstává, které obce by na základě výše sdílených daní na hlavu byly 

nízkopříjmové a kterých obcí by se tak dorovnávání týkalo. Určitým problémem 

je i skutečnost, že obce mají prostřednictvím místních koeficientů vyhlášených v obecně 

závazné vyhlášce možnost v zákonem daných mezích upravovat konečnou výši daně 

z nemovitostí, což by mohlo nakonec ovlivnit zařazení obce do nízkopříjmové kategorie. 

Např. v Maďarsku je část daně z příjmů fyzických osob přerozdělována na základě 

tzv. fiskální kapacity obce, v Rakousku je opět daň z příjmů fyzických osob přidělena 

na základě kritéria finanční potřeby. 

Třetí kategorií kritérií používaných pro přerozdělování daní ve vybraných státech 

je geografické hledisko, konkrétně nadmořská výška, kde se předpokládá, že s nadmořskou 

výškou obce rostou výdaje obcí do určitých oblastí; zejména z důvodu vyšších nákladů 

na vytápění budov (především školských zařízení), příp. vyšších nákladů na úklid pozemních 

komunikací. V rámci sledovaných států je kritérium nadmořské výšky používáno pouze 

na Slovensku (kde bylo zavedeno z důvodu vyšších nákladů na vytápění především školských 

zařízení ve vyšších nadmořských výškách), kde toto kritérium není použito jako takové, 

ale spíše se jedná o koeficient, který se odvíjí od nadmořské výšky a je pomocí něj přepočítán 

počet obyvatel obce. Jeho užití v podmínkách České republiky je otázkou, protože charakter 

reálné topografie území České republiky není tak proměnlivý jako např. na uvedeném 

Slovensku. 

Poslední skupinu jako takovou nelze nazvat jako soubor kritérií pro přerozdělování centrálně 

vybíraných obcí, ale spíše se jedná o stanovení sazeb daní pro sdílenou daňovou základnu, 

které je ve velké míře využíváno ve Francii; je zde poměrně rozsáhlé nejen co do jejich počtu 

ale i z hlediska jejich výnosů pro obecní rozpočty. Určitá modifikace stanovení daňové sazby 

je v České republice využívána již v podobě zmíněných místních koeficientů, nicméně jejich 

větší rozšíření v podmínkách České republiky není příliš žádoucí kvůli tomu, že obce berou 

místní koeficienty jako snadnou a relativně rychlou možnost zvýšení příjmů, nicméně jsou 

zaváděny bez hlubších analýz a bez ohledu na jejich dopad. 
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Obecně lze konstatovat, že systémy rozpočtového určení daní ve vybraných zemích a tedy 

i kritéria, na základě kterých jsou daně přerozdělovány, jsou významně odlišné. Jediné 

z kritérií, které lze v rámci této práce dále analyzovat, je kritérium nadmořské výšky obce 

používané na Slovensku. Žádné z dalších kritérií nelze převzít v takové podobě, v jaké jsou 

v dalších zemích  využívány a analyzovat je v této práci. Současně lze ale konstatovat, 

že v určitých ohledech jsou některé z prvků využívaných v zahraničí uplatňovány i v České 

republice, zejména přerozdělování podle počtu pevně dané skupiny osob (tento princip 

je použit např. na Slovensku či v Maďarsku). 
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2 Výdaje obcí Zlínského kraje 

Analýza výdajů obcí v rámci této práce je dána běžnými postupy, které jsou při řešení 

problematiky výdajů v jiných vědeckých publikacích obvyklé, ale rovněž také postupy, které 

se od těch obvyklých liší.  

2.1 Metody práce 

V úvodu doktorské disertační práce byla vymezena jedna hypotéza. Z hlediska hospodaření 

obcí ve výdajových oblastech působí kromě počtu obyvatel obce jako základního 

přerozdělovacího kritéria českého systému rozpočtového určení daní i další faktory, které 

mají na výdaje obcí prokazatelný vliv.  

Z hlediska logiky věci a ve vztahu k definovanému cíli jsou pak tyto faktory omezeny 

na faktory, které mohou vhodným způsobem doplnit základní přerozdělovací kritérium počtu 

obyvatel obce a měly by být zahrnuty mezi přerozdělovací kritéria českého systému 

rozpočtového určení daní pro obce. 

V úvodu doktorské disertační práce tak je definován jeden cíl. Cílem práce je stanovit hlavní 

faktory, které ovlivňují hospodaření obcí a které by tak měly být zahrnuty mezi 

přerozdělovací kritéria rozpočtového určení daní pro obce v podmínkách České republiky; 

v této souvislosti dále posoudit stanovené hlavní faktory ve vazbě na přerozdělovací kritéria 

současného systému rozpočtového určení daní (platného od počátku roku 2013).  

Faktory jsou různé a jsou stanoveny, resp. vyvozeny s ohledem na různé výdajové oblasti 

obcí; u těchto výdajových oblastí jsou vymezeny faktory, které jsou pro dané výdajové oblasti 

charakteristické a typické a u kterých existuje předpoklad, že by výdaje výdajové oblasti 

mohly ovlivnit. Počet jednotek faktorů je čerpán z informačních systémů různých orgánů 

veřejné správy (zejména Ministerstvo školství České republiky, Český statistický úřad, Český 

úřad zeměměřičský a katastrální, Krajský úřad Zlínského kraje, Ministerstvo financí České 

republiky); informace o konkrétním zdroji počtu jednotek faktorů i jejich vývoji je uvedena 

v rámci jednotlivých podkapitol v kapitole 3. 

Data o výdajích (příp. i příjmech) ve výdajových oblastech příslušných obcí v jednotlivých 

letech sledovaného období jsou čerpána z formulářů „výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

obce“, které jsou obsaženy v prezenčních systémech ARIS a ÚFIS. Tyto systémy vede 

Ministerstvo financí České republiky a každoročně aktualizuje údaje v nich obsažené. Data 

o výdajích (příp. i příjmech) pro výdajové oblasti příslušných obcí však z těchto systémů není 
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možné získat jako jediný soubor; byla čerpána za každý rok a za každou příslušnou obec 

samostatně. Na základě tohoto čerpání vznikl pro každý rok sledovaného období a každou 

příslušnou obec soubor dat, který obsahuje výdaje z hlediska rozpočtových tříd druhového 

třídění rozpočtové skladby (běžné, kapitálové) a celkové výdaje a v rámci nich pak i výdaje 

z hlediska rozpočtových paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby.  

Výdaje obcí České republiky jsou značně různorodé a jsou v návaznosti na rozpočtovou 

skladbu velmi podrobně členěny. Z tohoto důvodu není možné analýzu provést 

vyčerpávajícím způsobem za všechny výdaje (podle rozpočtových paragrafů z hlediska 

odvětvového třídění rozpočtové skladby) obcí a jsou stanoveny výdajové oblasti. Výdajové 

oblasti jsou dány jedním či více rozpočtovými pododdíly z hlediska odvětvového třídění 

rozpočtové skladby a jejich vymezení je postupně provedeno v kapitole 2.4; v konečném 

důsledku je vymezeno šest výdajových oblastí, ve kterých je provedena analýza v kapitole 3. 

Vzhledem k velkému počtu obcí v České republice (asi 6 250 obcí) či disponibilitě dat 

(výdaje, příp. i příjmy příslušných obcí, počet jednotek faktorů) a s ní spojeným rozsahem 

a náročným sběrem je praktická část práce zúžena na výběrový vzorek obcí, a to na obce 

Zlínského kraje.43 Z obdobného důvodu bylo zvoleno i omezené časové období let 2007 

až 2012.  

 

Zpracování praktické části práce je založeno jak na metodách, které jsou obvyklé v různých 

vědeckých pracích, tak na metodických přístupech odlišných od podobných vědeckých prací.   

V rámci disertace je zkoumána závislost mezi výdaji obcí a různými faktory, u kterých 

existuje předpoklad, že ovlivní výdaje obce. V podstatě lze konstatovat, že je ověřováno, 

zda se s měnícím se počtem jednotek faktoru mění i výdaje obcí v dané oblasti a zda tedy 

tento faktor má na hospodaření obcí vliv. Tato závislost je ověřována prostřednictvím 

korelační a regresní analýzy, což jsou nejpodstatnější vědecké metody použité v disertaci.  

Cílem korelační analýzy je prozkoumání vztahu mezi výdaji a zvolenými faktory, cílem 

regresní analýzy je zkoumat obecné tendence, resp. průběh závislosti tohoto vztahu. Hlavním 

úkolem regresní a korelační analýzy44 je tedy přispět k poznání příčinných vztahů 

                                                 
43 U výběru vzorku obcí bylo kromě jejich příslušnosti ke Zlínskému kraji abstrahováno od všech jiných 
možných hledisek výběru. Autorka práce si uvědomuje, že by bylo možné provést i jiný výběrový vzorek 
zvolený podle specifických hledisek a že v práci zvolený výběr obcí může do určité míry ve výsledcích 
způsobovat určité anomálie. 
44 Hindls, 2006. 
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mezi statistickými znaky a současně zjistit průběh závislosti a její intenzitu. Z výpočetních 

i interpretačních hledisek dochází ke značnému prolínání obou přístupů.  

Korelační analýza klade důraz na intenzitu (sílu) vzájemného vztahu mezi proměnnými, 

přičemž nezkoumá to, která proměnná je vysvětlující (nezávislá) a která vysvětlovaná 

(závislá). Nezkoumá tedy jednostranně příčinu a následek ale pouze míru závislosti 

mezi dvěma proměnnými bez ohledu na jejich „propojení“. Tato míra závislosti 

je v doktorské disertační práci měřena pomocí koeficientu korelace.45 S ohledem na její 

zaměření je koeficient korelace počítán (a tedy zkoumána míra závislosti) mezi sumou výdajů 

a výdaji přepočtenými na jednotku faktoru a počtem jednotek příslušného faktoru, příp. 

počtem obyvatel obce. Obecně lze koeficient korelace definovat následujícím způsobem. 

Obecný tvar výběrového 

koeficientu korelace 22 . yx

xy
yx

ss

s
r =

 
(2.1) 

rxy  koeficient korelace, 

xys
 kovariance proměnných x a y, 

2
xs , 

2
ys
 rozptyl empirických hodnot x a y. 

Cílem korelační analýzy, resp. korelačního koeficientu v doktorské disertační práci 

je prozkoumání míry závislosti mezi výše nastíněnými proměnnými. Čím je vypočítaná 

hodnota koeficientu korelace bližší |1|, tím se předpokládá vyšší míra závislosti. Ani vysoká 

hodnota koeficientu korelace však nutně nemusí znamenat závislost faktorem a výdaji.46 Proto 

bude nutné pro vypočítané hodnoty v doktorské disertační práci provést test významnosti 

korelačního koeficientu, který je založen na následujícím testovacím kritériu pro test 

významnosti koeficientu korelace. 

Obecný tvar testovacího 

kritéria 21

2.

yx

yx

r

nr
T

−

−
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(2.2) 

T  testovací kritérium pro test významnosti koeficientu korelace, 

yxr
 koeficient korelace, 

n  počet pozorování ve výběrovém vzorku, 

                                                 
45 Hindls, 2006. 
46 Hindls, 2006. 
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V případě lineární nezávislosti veličin x a y bude koeficient korelace v základním souboru 

roven nule. Nulová hypotéza tedy bude ve formě H0: r = 0 a bude testována proti alternativní 

hypotéze H0: r ≠ 0. Výše uvedené testovací kritérium T má Studentovo rozdělení t s (n – 2) 

stupni volnosti. Na hladině významnosti α je kritický obor vymezen nerovností |T| > t1-α  

(n-2). Jestliže hodnota testovacího kritéria padne do kritického oboru, tj. když platí nerovnost 

a zamítáme nulovou hypotézu, potom je nenulová hodnota korelačního koeficientu statisticky 

významná a považujeme existenci závislosti na zvolené hladině významnosti za prokázanou. 

V opačném případě je hodnota korelačního koeficientu statisticky nevýznamná a existenci 

závislosti nelze považovat za významnou.47 

Pro lepší představu o výpovědní schopnosti koeficientu korelace je výhodné analýzu doplnit 

o výpočet koeficientu determinace. Hodnota koeficientu determinace po vynásobení 100 mj. 

říká, kolika procenty se vysvětlující proměnná podílí na výsledném efektu, tzn. z kolika 

procent je vysvětlovaná proměnná ovlivněna vysvětlující proměnnou. Koeficient determinace 

je druhou mocninou koeficientu korelace.48  

V rámci doktorské disertační práce bude odhadován pouze výběrový koeficient korelace, 

nikoliv koeficient korelace základního souboru. Proto bude ověřováno, zda se výběrový 

koeficient korelace bude nacházet v intervalu spolehlivosti koeficientu korelace základního 

souboru. Tento test ověří to, zda mohou být závěry týkající se Zlínského kraje použity 

i pro Českou republiku jako celek. Interval spolehlivosti pro koeficient korelace lze vymezit 

následující nerovností. 

Obecný tvar intervalu 
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yxρ
 korelační koeficient pro základní soubor 

2/1 α−
u  kvantil normovaného normálního rozdělení, odpovídající zvolené pravděpodobnosti 

α−1  

yxr
 výběrový korelační koeficient  

n počet pozorování ve výběrovém vzorku 

Regresní analýza se naopak zabývá jednostrannou závislostí, což je situace, kdy proti sobě 

stojí vysvětlující (nezávisle) proměnná v úloze „příčiny“ a vysvětlovaná (závisle) proměnná 

                                                 
47 Hindls, 2006. 
48 Hindls, 2006. 
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v úloze „následku“. Zkoumají se tak obecné tendence ve změně vysvětlované proměnné 

vzhledem ke změnám vysvětlující proměnné.49 V případě doktorské disertační práce tato 

metoda přispěje ke zjištění tendence mezi výdaji přepočtenými na jednotku faktoru 

a samotnými faktory, příp. počtem obyvatel obce. K tomuto napomůže formulování základní 

matematické funkce, konkrétně regresní funkce, která zobrazuje průběh změn závisle 

proměnné; jinými slovy řečeno popisuje průběh závislosti. Nejjednodušším a nejčastěji 

požívaným typem regresní funkce je přímková regrese, přičemž se její užití předpokládá 

i v rámci doktorské disertační práce. 

Obecný tvar výběrové 

regresní funkce (přímky) 
xbbY .10 +=  (2.4) 

Y výběrová regresní funkce, 

0b , 1b  parametry regresní funkce, 

x  hodnota vysvětlující (závisle) proměnné. 

Poměrně důležitý je v této rovnici parametr b1, který se nazývá koeficient regrese, představuje 

směrnici přímky a udává změnu průměru závisle proměnné y při jednotkové změně nezávisle 

proměnné x. I regresní koeficient tak může mít své opodstatnění v doktorské disertační práci, 

kdy bude udávat, jak se změní výdaje přepočtené na jednotku faktoru při změně faktoru, příp. 

počtu obyvatel o jednu jednotku. Obecný tvar koeficientu regrese se píše následujícím 

způsobem. 

Obecný tvar koeficientu 

regrese 2
x

xy
yx

s

s
b =

 
(2.5) 

yxb
 koeficient regrese, 

xys
 kovariance obou proměnných, 

2
xs  rozptyl nezávisle proměnné x. 

V doktorské disertační práci je počítán pouze jednoduchý korelační, příp. regresní koeficient, 

resp. prováděna jednoduchá korelační, příp. regresní analýza. Pro vyvození závěrů totiž budou 

brány hodnoty koeficientů korelace, resp. koeficientů determinace, počítané mezi 

jednotkovými výdaji, tzn. výdaji přepočtenými na jednu jednotku faktoru, a počtem jednotek 

příslušných faktorů, příp. počtem obyvatel. Hodnoty koeficientů korelace, resp. koeficientů 

determinace, počítané mezi sumou výdajů a počtem jednotek jednotlivých faktorů, příp. 

                                                 
49 Hindls, 2006. 
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počtem obyvatel jsou doplňkové. Vícenásobná korelační, příp. a regresní analýza (např. 

formou korelační matice nezávislých faktorů) není prováděna, protože hodnoty koeficientů 

korelace vypočítané mezi výdaji přepočtenými na jednu jednotku určitého faktoru a počtem 

jednotek jiného faktoru nemají žádnou vypovídací schopnost a pro následné vyvozování 

výdajů nejsou vhodné.  

Lze ale konstatovat, že jsou v rámci disertace použity i všeobecné metody typu deskripce, 

abstrakce, analýzy, syntézy, indukce a dedukce.  

Jako nejzákladnější metoda je uplatněna i deskripce (popis), především v teoretických 

východiscích, kdy jsou popsány oblasti fiskálního federalismu, obcí a jejich hospodaření (tedy 

příjmové a výdajové stránky) v České republice i v zahraničí. Deskripce tak přispívá 

k teoretickému pochopení problematiky. 

Abstrakce (odhlížení) je vědecká metoda, při níž se oddělují nepodstatné, nahodilé vlastnosti 

zkoumaného jevu od obecných a podstatných vlastností. Myšlenkové odhlížení tak umožní 

zjistit obecné vlastnosti a vztahy, což vede k objasnění podstaty jevu. Tato vědecká metoda 

je základem pro každou vědeckou práci, tedy i pro tuto doktorskou disertační práci, protože 

umožňuje selektovat podstatu problému a zaměřit se tak na jeho řešení. Tato metoda 

se prolíná celou disertační prací, protože jen zaměření se na podstatu problému umožní jeho 

zkoumání.  

Analýza (rozklad) je myšlenkové rozložení zkoumaného jevu na dílčí složky, které se stávají 

předmětem dalšího bádání a cílem je pak vysvětlit daný problém zevrubným prozkoumáním 

jeho složek. Ve svých jednotlivých podobách popsaných výše se prolíná celou praktickou 

částí disertační práce.  

Syntéza (skládání) je myšlenkové spojení jednotlivých částí v celek a rovněž postup, kdy 

se formulují závěry na základě výchozích zjištění. Metoda syntézy je použita ve třetí kapitole 

a v závěru, kdy jsou na základě provedených analýz formulovány závěry.  

Syntéza a analýza se vzájemně doplňují, a proto se prolínají celou praktickou částí i závěrem 

doktorské disertační práce.  

Indukce (postup od zvláštního k obecnému) v podstatě znamená odvozování všeobecných 

tvrzení z empirického materiálu na základě mnoha poznatků o jednotlivostech a umožňuje 

formulaci obecnějších závěrů. Tato metoda proto je rovněž použita v praktické části 

a v závěru doktorské disertační práce, kde jsou na podkladě analýz odvozeny výsledky 

a závěry.  
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Dedukce (postup od obecného ke zvláštnímu) je metoda, při níž se z obecných závěrů 

a tvrzení vyvodí nový, méně obecný závěr. Tato metoda bude v  doktorské disertační práci 

použita v jejím závěru a jejím úkolem bude odvodit nové poznatky pro oblast rozpočtového 

určení daní a o jejich dopadu na obce.  

Nedílnou součástí praktické části doktorské disertační práce je i zhodnocení dosažených 

výsledků. Především v praktické části při analýze výdajů jsou použity grafické metody 

k názorné prezentaci zjištěných výsledků. 

2.2 Zlínský kraj a obce Zlínského kraje 

Zlínský kraj byl ustanoven k 1. lednu 2000 na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 

o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Vznikl 

sloučením okresů Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště, které patřily k Jihomoravskému kraji, 

a okresu Vsetín, který spadal do Severomoravského kraje. Spolu s Olomouckým krajem tvoří 

region soudržnosti Střední Morava. Již od vzniku tvoří Zlínský kraj 13 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností, v jejichž rámci působí 25 územních obvodů pověřených obcí.50 

Na počátku období sledovaného v této práci (2007) se na území Zlínského kraje nacházely 

304 obce, přičemž v roce 2009 se zvýšil počet o jednu na 305 obcí; to představuje asi 4,9 % 

všech obcí České republiky.51 Tyto obce se k 1. 1. 2012 rozkládaly na téměř 400 tis. ha 

(asi 5,1 % rozlohy České republiky) a žilo v nich necelých 600 tis. obyvatel (asi 5,6 % 

obyvatel České republiky); podrobněji viz následující tabulky 2.1 až 2.3.  

Rozdělení obcí do jednotlivých velikostních kategorií z hlediska zákona č. 243/2000 Sb., 

o rozpočtovém určení daní účinného ke dvěma datům (počátek a konec období sledovaného 

v této práci) je zobrazeno v tabulce 2.1. Vzhledem k velké strukturovanosti obcí v České 

republice je velikostní kategorie 300 – 1 500 obyvatel (platná k 1. 1. 2007) rozdělena 

do tří samostatných kategorií. Tabulka 2.1 dokládá existenci dvoutřetinové převahy malých 

obcí (do 1 000 obyvatel), obce do 5 000 obyvatel (střední obce) tvoří téměř 95 % všech 

Zlínských obcí, což je typické nejen pro Zlínský kraj ale i Českou republiku.  

Tab. 2.1 Počet obcí Zlínského kraje podle velikostních kategorií 

Ozn. 
vel. 
kat. 

Velikostní kategorie 
obcí dle počtu 

obyvatel k 1. 1. 2007 
Počet obcí 

Procentní 
podíl obcí 

Velikostní kategorie 
obcí dle počtu 

obyvatel k 1. 1. 2012 

Počet 
obcí 

Procentní 
podíl obcí 

A 1 – 100 4 1,31 
1 - 300 49 16,07 

B 101 – 200 15 4,92 

                                                 
50 Český statistický úřad, 2012. 
51 K 1. 1. 2013 se oddělením dvou místních částí města Valašského Meziříčí zvýšil počet obcí Zlínského kraje na 
307.  
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C 201 – 300 30 9,84 
D 301 – 500 53 17,38 

301 – 5 000 236 77,38 
E 501 – 1 000 101 33,11 
F 1 001 – 1 500 26 8,52 
G 1 501 – 5 000 56 18,36 
H 5 001 – 10 000 11 3,61 

5 001 – 30 000 19 6,23 I 10 001 – 20 000 4 1,31 
J 20 001 – 30 000 4 1,31 
 30 001 – 40 000 0 0,00 

30 001 a více 1 0,33 
 40 001 – 50 000 0 0,00 
K 50 001 – 100 000 1 0,33 
 100 001 – 150 000 0 0,00 
 150 001 a výše 0 0,00 
  305 100,00  305 100,00 

Zdroj: Vyhláška č. 281/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních 

částech celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – 

vlastní zpracování. 

V tabulce 2.2 je zobrazeno rozdělení počtu obyvatel v obcích Zlínského kraje z hlediska výše 

definovaných velikostních kategorií. Z tabulky lze zjistit to, že ač jsou obce do tisíce obyvatel 

nejčetnější, žije v nich pouze malá část obyvatel (necelých 20 %); v téměř 95 % středních 

obcí žije asi 45 % obyvatel; data jsou podobná údajům za celou Českou republiku. 

Tab. 2.2 Počet obyvatel v obcích Zlínského kraje podle velikostních kategorií 

Ozn. 
vel. 
kat. 

Velikostní kategorie 
obcí dle počtu 

obyvatel k 1. 1. 2007 

Počet 
obyvatel 

Procentní 
podíl 

obyvatel 

Velikostní kategorie 
obcí dle počtu 

obyvatel k 1. 1. 2012 

Počet 
obyvatel 

Procentní 
podíl 

obyvatel 
A 1 – 100 257 0,04 

1 - 300 10 429 1,77 B 101 – 200 2 572 0,44 
C 201 – 300 7 600 1,29 
D 301 – 500 21 599 3,67 

301 – 5 000 261 955 44,47 
E 501 – 1 000 74 017 12,57 
F 1 001 – 1 500 31 692 5,38 
G 1 501 – 5 000 134 647 22,86 
H 5 001 – 10 000 68 770 11,68 

5 001 – 30 000 240 986 40,91 I 10 001 – 20 000 64 022 10,87 
J 20 001 – 30 000 108 022 18,37 
 30 001 – 40 000 0 0,00 

30 001 a více 75 660 12,85 
 40 001 – 50 000 0 0,00 
K 50 001 – 100 000 75 660 12,84 
 100 001 – 150 000 0 0,00 
 150 001 a výše 0 0,00 
  589 030 100,00  589 030 100,00 

Zdroj: Vyhláška č. 281/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních 

částech celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – 

vlastní zpracování. 

V tabulce 2.3 je zobrazena rozloha obcí Zlínského kraje ve výše definovaných velikostních 

kategoriích podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní účinného ke dvěma 



 

46 
 

datům. V tabulce lze vidět, že ač nejmenší obce tvoří téměř 70 % obcí a žije v nich 20 % 

obyvatel, rozkládají se na 40 % plochy Zlínského kraje; obce do 5 000 obyvatel tvoří 95 % 

všech obcí a žije v nich 45 % obyvatel a rozkládají se na 81 % plochy Zlínského kraje. 

Uvedená data jsou srovnatelná pro celou Českou republiku. 

Tab. 2.3 Rozloha obcí Zlínského kraje podle velikostních kategorií 

Ozn. 
vel. 
kat. 

Velikostní kategorie 
obcí dle počtu 

obyvatel k 1. 1. 2007 
Rozloha 

Procentní 
podíl 

rozlohy 

Velikostní kategorie 
obcí dle počtu 

obyvatel k 1. 1. 2012 
Rozloha 

Procentní 
podíl 

rozlohy 
A 1 – 100 1 583 0,40 

1 - 300 23 860 6,02 B 101 – 200 9 596 2,42 
C 201 – 300 12 681 3,20 
D 301 – 500 39 752 10,03 

301 – 5 000 293 687 74,86 
E 501 – 1 000 98 416 24,83 
F 1 001 – 1 500 31 858 8,04 
G 1 501 – 5 000 126 661 31,96 
H 5 001 – 10 000 32 541 8,21 

5 001 – 30 000 65 491 16,52 I 10 001 – 20 000 14 511 3,66 
J 20 001 – 30 000 18 439 4,65 
 30 001 – 40 000 0 0,00 

30 001 a více 10 283 2,59 
 40 001 – 50 000 0 0,00 
K 50 001 – 100 000 10 283 2,59 
 100 001 – 150 000 0 0,00 
 150 001 a výše 0 0,00 
  396 320 100,00  396 320 100,00 

Zdroj: Vyhláška č. 281/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních 

částech celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – 

vlastní zpracování. 

Obecně lze (pro obce Zlínského kraje i pro všechny obce České republiky) konstatovat, 

že ač jsou malé obce (do 1 000 obyvatel) nejčetnější, podíl obyvatel v nich žijící je nízký. 

Vzhledem k velké četnosti malých obcí je však jejich rozloha malá. Střední obce 

(do 5 000 obyvatel) tvoří podstatnou většinu všech obcí, ale žije v nich pouze polovina 

obyvatel. Na rozdíl od malých obcí, které zaujímají ve vztahu ke svému počtu malou rozlohu, 

se podíl plochy středních obcí sice liší od podílu jejich počtu, ale ne tak významným 

způsobem, jako je tomu v případě malých obcí.  

2.3 Analýza výdajů obcí Zlínského kraje 

Výše, vývoj a struktura výdajů obcí Zlínského kraje se ve sledovaném období měnily. 

Struktura výdajů různě velikých obcí byla rovněž odlišná. V rámci následující části práce 

je provedena analýza vývoje a struktury výdajů obcí Zlínského kraje jako celku, 

ale i struktury výdajů obcí Zlínského kraje z hlediska výše definovaných velikostních 

kategorií obcí.  
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2.3.1 Analýza běžných výdajů 

Nejvyšší sumu v rámci běžných výdajů zaujímají výdaje 3. rozpočtové skupiny služeb 

pro obyvatelstvo. Ve sledovaném období jsou s výjimkou mimořádného roku 2009 (kdy došlo 

k jejich mírnému poklesu) rostoucí, což dokládá zájem obcí na rozvoji zázemí nejen 

pro vlastní obyvatele. Výdaje ve všech rozpočtových oddílech uvedené rozpočtové skupiny 

jsou rostoucí s jedinou výjimkou výdajů do oblasti (rozpočtového oddílu) bytového 

hospodářství, komunálních služeb a územního rozvoje, kde jsou výdaje po převážnou část 

sledovaného období klesající z důvodu prodeje bytového fondu obcí. Druhou nejvýznamnější 

rozpočtovou skupinu tvoří výdaje na veřejnou správu (rozpočtová skupina 6), které lze 

v rámci sledovaného období označit jako klesající, i když s mírným nárůstem v letech 2009 

a 2011. Vývoj není primárně ovlivněn vývojem výdajů spojených s výkonem samotné veřejné 

správy (které byly ještě v roce 2010 rostoucí), ale zejména nižší výší daní placených obcemi, 

příp. většími ztrátami spojenými s řízením likvidity a výdaji na pojistné majetku obce. 

V průměru třetí nejvýznamnější skupinou jsou výdaje do sociální oblasti (rozpočtová skupina 

4); ty jsou v rámci sledovaného období rostoucí v důsledku zhoršující se ekonomické situace 

obyvatel, v roce 2011 jsou velmi mírně klesající v důsledku zpřísnění podmínek pro získání 

sociálních dávek a v roce 2012 jsou charakteristické prudkým poklesem z důvodu změn 

ve vyplácení dávek, kdy je místo obcí začaly vyplácet místně příslušné úřady práce či byly 

zrušeny. Čtvrtou nejvýznamnější výdajovou skupinou je oblast průmyslových a ostatních 

odvětví hospodářství (rozpočtová skupina 2), kdy jejich vývoj určovaly zejména výdaje 

na pozemní komunikace, zajištění dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod; 

tyto výdaje jsou rostoucí s malým poklesem v roce 2012. Výše zbylých dvou rozpočtových 

skupin je poměrně malá a jejich vývoj spíše stagnující.  

Vývoj běžných výdajů v jednotlivých rozpočtových skupinách je zobrazen v grafu 2.1, jejich 

struktura v příloze 7. Vývoj a strukturu jednotlivých rozpočtových skupin ovlivňuje vývoj 

a struktura příslušných rozpočtových oddílů. Proto je vzhledem k omezenému rozsahu práce 

v této příloze rovněž zachycen i vývoj a struktura rozpočtových oddílů v rámci těchto 

jednotlivých rozpočtových skupin. Pro dokreslení je v této příloze rovněž uvedena podrobná 

struktura běžných výdajů, tzn. rozpočtových skupin, rozpočtových oddílů a rozpočtových 

pododdílů.  
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Graf 2.1 Vývoj běžných výdajů obcí Zlínského kraje  

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

Z hlediska velikostní kategorizace obcí lze konstatovat, že ve struktuře běžných výdajů 

malých obcí dominují výdaje na veřejnou správu (rozpočtová skupina 6), příp. na služby 

obyvatelstvu (rozpočtová skupina 3). S růstem velikosti obce dominantní podíl výdajů 

na veřejnou správu (rozpočtová skupina 6) klesá. Podíl výdajů na služby (rozpočtová skupina 

3) nejdříve s velikostí obcí roste, poté klesá, i když v největší velikostní skupině je vidět 

nárůst. Za předpokladu, že střední a velké obce a města poskytují větší rozsah přenesené 

působnosti ale i více služeb nejen pro vlastní obyvatele, je uvedené nelogické. Obojí je tak 

s největší pravděpodobností zapříčiněno výdaji středních a velkých obcí a měst v sociální 

oblasti (rozpočtová skupina 4); tyto výdaje byly na straně příjmů kompenzovány dotacemi, 

obecními rozpočty pouze protékaly a v konečném důsledku neměly vliv na výši schodku 

či přebytku rozpočtu); jejich podíl snižoval podíly ostatních rozpočtových skupin. To se právě 

vzhledem k objemu výdajů projevovalo nejen v rozpočtové skupině služeb pro obyvatelstvo 

(rozpočtová skupina 3), ale zejména v 6. rozpočtové skupině výdajů na veřejnou správu. 

Ve struktuře běžných výdajů podíl 2. rozpočtové skupiny průmyslových a ostatních odvětví 

hospodářství napříč velikostními kategoriemi klesá, což je způsobeno tím, že větší obce 

a města nezajišťují dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod samy, 

ale prostřednictvím externích subjektů. U větších velikostních kategorií pak následně dochází 

k mírnému nárůstu, což je spojeno s rozsahem území a s tím spojeným předpokládaným 

větším rozsahem pozemních komunikací. Výdaje na bezpečnost (rozpočtová skupina 5) 

rostou s velikostí obce, což je zapříčiněno zvláště s tím, že velké obce zřizují obecní policii. 

Vyšší podíl výdajů v 1.  rozpočtové skupině zemědělství a lesnictví je charakteristický spíše 

pro malé a střední obce, jejichž území má většinou více zemědělský a lesní charakter 
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než území velkých obcí a měst a ve chvíli, kdy má velká obec či město větší výdaje v  této 

rozpočtové skupině, je jejich podíl nevýznamný ve vztahu k objemu zbytku rozpočtu. 

Graf 2.2 zobrazuje průměrnou strukturu výdajů podle velikostních kategorií obcí Zlínského 

kraje za roky 2007 až 2012.  

Graf 2.2 Struktura běžných výdajů obcí Zlínského kraje podle velikostních kategorií 

(průměrné hodnoty za roky 2007 až 2012) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

V roce 2012 došlo ke změně ve způsobu vyplácení sociálních dávek (v rozpočtové skupině 4), 

střední a velké obce a města je přestaly vyplácet a lze tak skutečně konstatovat, že v roce 

2012 s růstem velikosti obce podíl výdajů na služby (rozpočtová skupina 3) mírně roste. 

Uvedená tendence je poměrně logická. Střední a velké obce a města poskytují pro své 

obyvatele i pro obyvatele okolních obcí velké množství služeb v oblasti školství, kultury, 

tělovýchovy, sportu a zájmové činnosti (výdaje v rozpočtové skupině 3). Spolu s jejich větším 

územím a rozsahem majetku pak rostou výdaje na bydlení, komunální služby a územní 

plánování, ochranu životního prostředí (ovzduší, klimatu, půdy), nakládání s odpady či péči 

o vzhled obcí a veřejnou zeleň (opět výdaje v rozpočtové skupině 3). Charakter struktury 

výdajů na veřejnou správu (rozpočtová skupina 6) je rovněž odlišný – podíl výdajů 

na veřejnou správu (v rozpočtové skupině 6) nejdříve klesá, poté je kolísavý a pak opět klesá, 

což je způsobeno poměrně vysokými náklady na správu v malých obcích a odlišným 

rozsahem přenesené působnosti v jednotlivých velikostních kategoriích. V případě 

2. rozpočtové skupiny průmyslová a ostatní odvětví hospodářství zůstává trend podobný jako 

v případě hodnot v grafu 2.2, ale pokles není tak výrazný.  
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Graf 2.3 pro úplnost zobrazuje strukturu výdajů podle velikostních kategorií obcí Zlínského 

kraje v roce 2012, kdy lze reálněji vystihnout strukturu výdajů. 

Graf 2.3 Struktura běžných výdajů obcí Zlínského kraje podle velikostních kategorií v roce 

2012 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

2.3.2 Analýza kapitálových výdajů 

V případě kapitálových výdajů zlínských obcí jsou opět nejvýznamnější ty ve 3. rozpočtové 

skupině služeb pro obyvatelstvo, pro které je určující zejména vývoj výdajů v rozpočtových 

oddílech kultury, tělovýchovných zařízení, nakládání s odpady a péče o vzhled obce 

a veřejnou zeleň. Investice v rozpočtových oddílech bydlení, komunálních služeb, územního 

rozvoje a škol jsou naopak klesající. V konečném důsledku tak výdaje ve 3. rozpočtové 

skupině služeb pro obyvatelstvo do roku 2010 prudce rostly, poté klesaly. Druhou 

nejvýznamnější skupinou investic obcí v uvedeném období je rozpočtová skupina 

2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, které do roku 2009 rostly a poté klesaly, 

příp. v roce 2012 velmi mírně vzrostly a jejichž vývoj určovaly zejména kapitálové výdaje 

do pozemních komunikací a dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Právě 

v těchto dvou rozpočtových skupinách je vidět značný vliv ekonomické situace; při snížených 

příjmech, zejména daňových, je pro obce obtížné a dokonce i poměrně riskantní provádět 

významnější investice. Investice v ostatních rozpočtových skupinách jsou poměrně malé 

a v podstatě stagnující, příp. oscilující kolem určité hodnoty.  

Vývoj kapitálových výdajů v jednotlivých rozpočtových skupinách je zobrazen 

v následujícím grafu 2.4, jejich struktura v příloze 8. Vývoj a strukturu jednotlivých 

rozpočtových skupin ovlivňuje vývoj a struktura příslušných rozpočtových oddílů. Proto 
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je vzhledem k omezenému rozsahu práce v této příloze rovněž zachycen i vývoj a struktura 

rozpočtových oddílů v rámci těchto jednotlivých rozpočtových skupin. Pro dokreslení 

je v této příloze rovněž uvedena podrobná struktura kapitálových výdajů, tzn. rozpočtových 

skupin, rozpočtových oddílů a rozpočtových poddílů.  

Graf 2.4 Vývoj kapitálových výdajů obcí Zlínského kraje  

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

Z hlediska velikostní kategorizace obcí lze konstatovat, že ve struktuře kapitálových výdajů 

nejmenších obcí Zlínského kraje převládají kapitálové výdaje do průmyslových a ostatních 

odvětví hospodářství (rozpočtová skupina 2) a kapitálové výdaje na veřejnou správu 

(rozpočtová skupina 6); jejich zásadními investicemi tedy jsou pozemní komunikace, 

vodovodní infrastruktura či kanalizační sítě a zhodnocení a rozšiřování majetku sloužícího 

k vlastnímu výkonu veřejné správy. Investice v oblasti služeb pro obyvatelstvo (rozpočtová 

skupina 3) jsou v těchto nejmenších obcích poměrně malé, s růstem velikosti obcí však jejich 

podíl výrazně roste (i když ne kontinuálně), a to s klesajícím (opět ne konstantně) podílem 

investic v průmyslových a ostatních odvětvích hospodářství (rozpočtová skupina 2) 

a významným poklesem podílu investic do majetku sloužícího k výkonu vlastní veřejné 

správy (rozpočtová skupina 6) s výjimkou největších velikostních kategorií, kde naopak podíl 

zase mírně vzroste. Uvedené naznačuje to, že větší obce a města investují do výstavby 

a rozvoje školních budov, divadel, knihoven, sportovních zařízení, bytů a nebytových prostor 

či komunálních služeb mnohem více než malé obce; toto je ale dáno charakteristikou města 

jako přirozeného centra kultury, sportu či školství. Logicky tak musí klesat podíl investic 

v 6. rozpočtové skupině veřejná správa, i když zvýšený podíl v největších obcích zase odráží 

větší rozsah přenesené působnosti. Uvedené se projevuje i v rámci investic ve 2.  rozpočtové 

skupině průmyslová a ostatní odvětví, což není dáno menšími investicemi na výstavbu 
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pozemních komunikací, ale externím zajištěním služeb dodávek pitné vody a odvádění 

a čištění odpadních vod. Strukturu kapitálových výdajů z hlediska různých velikostních 

kategorií obcí tak ovlivňují podobné skutečnosti jako strukturu běžných výdajů. 

Graf 2.5 zobrazuje průměrnou strukturu kapitálových výdajů podle velikostních kategorií obcí 

Zlínského kraje za roky 2007 až 2012.  

Graf 2.5 Struktura kapitálových výdajů obcí Zlínského kraje podle velikostních kategorií 

(průměrné hodnoty za roky 2007 až 2012) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

Graf struktury kapitálových výdajů pouze za rok 2012 není zobrazen z toho důvodu, že změna 

ve vyplácení některých sociálních dávek v roce 2012 se týkala pouze běžných výdajů.  

2.3.3 Analýza celkových výdajů 

V celkových výdajích výrazně dominují výdaje do oblasti služeb pro obyvatelstvo 

(rozpočtová skupina 3), následují výdaje do oblasti všeobecné veřejné správy (rozpočtová 

skupina 6) a pak to jsou výdaje do průmyslových a ostatních odvětví hospodářství 

(rozpočtová skupina 2); přibližně stejnou výši v průměru zaujímají i výdaje do sociální oblasti 

(rozpočtová skupina 4), ale v roce 2012 došlo ke změně ve vyplácení sociálních dávek a jejich 

výše prudce poklesla. Vývoj jednotlivých rozpočtových skupin je determinován stejnými 

rozpočtovými oddíly (oblastmi) výdajů, příp. jejich kombinacemi jako výdaje běžné 

a kapitálové.  

Vývoj celkových výdajů v jednotlivých rozpočtových skupinách je zobrazen v grafu 2.6, 

jejich struktura v příloze 9. Vývoj a strukturu jednotlivých rozpočtových skupin ovlivňuje 

vývoj a struktura příslušných rozpočtových oddílů. Proto je vzhledem k omezenému rozsahu 

práce v této příloze rovněž zachycen i vývoj a struktura rozpočtových oddílů v rámci těchto 
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jednotlivých rozpočtových skupin. Pro dokreslení je v této příloze rovněž uvedena podrobná 

struktura celkových výdajů, tzn. rozpočtových skupin, rozpočtových oddílů a rozpočtových 

poddílů.  

Graf 2.6 Vývoj celkových výdajů obcí Zlínského kraje  

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

Ve struktuře celkových výdajů nejmenších obcí opět dominují výdaje na veřejnou správu 

(rozpočtová skupina 6), jejichž podíl pak s růstem velikosti obce klesá, příp. stagnuje a jsou 

pro ně určující běžné výdaje. Druhou největší skupinou ve výdajích nejmenších obcí jsou 

výdaje na služby (rozpočtová skupina 3), které s růstem velikosti obce rostou a následně 

klesají; projevuje se tak zde opět vliv převahy běžných výdajů a jejich struktury v dané 

rozpočtové skupině. Podíl výdajů do oblasti průmyslových a ostatních odvětví (rozpočtová 

skupina 2) s rostoucí velikostí obce klesá; zde naopak převládá vliv klesajících kapitálových 

výdajů (které tvoří významnou část této rozpočtové skupiny). Vzhledem k tomu, 

že ve skupinách zemědělství a lesní hospodářství, sociální věci a bezpečnost převládají běžné 

výdaje, v celkových výdajích mají obdobný podíl jako v běžných výdajích. Strukturu 

celkových výdajů z hlediska různých velikostních kategorií obcí ovlivňují obdobné 

skutečnosti jako strukturu běžných a kapitálových výdajů. 

Graf 2.7 zobrazuje průměrnou strukturu celkových výdajů podle velikostních kategorií obcí 

Zlínského kraje za roky 2007 až 2012.  
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Graf 2.7 Struktura celkových výdajů obcí Zlínského kraje podle velikostních kategorií 

(průměrné hodnoty za roky 2007 až 2012) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

Graf 2.8 pro úplnost zobrazuje strukturu celkových výdajů podle velikostních kategorií obcí 

Zlínského kraje v roce 2012, protože v důsledku změny ve vyplácení sociálních dávek 

v uvedeném roce došlo ke změně struktury celkových výdajů a lze říci, že tak lépe podává 

obraz o skutečných celkových výdajích obcí Zlínského kraje.  

Graf 2.8 Struktura celkových výdajů obcí Zlínského kraje dle velikostních kategorií v roce 

2012 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

Lze konstatovat, že výši, strukturu a vývoj výdajů obcí Zlínského kraje, obdobně jako všech 

obcí v České republice, ovlivnily dvě zásadní skutečnosti. Tou první je ekonomický vývoj; 

nižší výnos centrálních daní prostřednictvím rozpočtového určení zapříčinil pokles sdílených 

daní pro obce a z důvodu nedostatku finančních prostředků tak následně nutnost šetření 

na výdajové straně rozpočtu obcí. Obce tak omezovaly nejen své běžné výdaje, ale také, 
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ve vztahu ke způsobu financování investic z přijatých dotací a k rychlosti reakce v omezení 

investic na nedostatek finančních prostředků, i kapitálové výdaje. Tou druhou zásadní 

skutečností je změna ve způsobu vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči 

či zrušení některých dávek zdravotně postiženým občanům, které rozpočtem obce pouze 

protékaly a ve skutečnosti neměly žádný reálný vliv na saldo rozpočtu obce, ale ve struktuře 

výdajů měly významný dopad. Výši, strukturu a vývoj výdajů obcí však ovlivňovaly i další 

skutečnosti, přičemž některé mohou obce ovlivnit zejména ve formě individuálních 

rozhodnutí zastupitelstev, ale převážnou většinu z nich není možné ze strany obcí ovlivnit, 

např. inflace, demografický vývoj, změny v právních normách či politické vlivy.  

Z hlediska velikostní struktury obcí Zlínského kraje (i všech obcí České republiky) lze 

konstatovat, že samotný výkon veřejné správy (rozpočtová skupina 6) je nejnákladnější 

v malých obcích; s růstem velikosti obce podíl těchto výdajů klesá, ale ne kontinuálně 

v důsledku odlišného rozsahu vykonávané přenesené státní správy. Nejmenší obce naopak 

vydávají nejmenší podíl výdajů na služby pro obyvatelstvo (rozpočtová skupina 3), přičemž 

tento podíl s růstem velikostní kategorie obce roste (po nezapočtení výdajů na sociální dávky 

občanům a příspěvek na péči); střední a velké obce a města jsou totiž přirozeným centrem 

školství, kultury, sportu a zájmových činností. Podíl výdajů na průmyslová a ostatní odvětví 

hospodářství (rozpočtová skupina 2) s růstem velikostní kategorie obce spíše klesá, 

což je důsledkem charakteru hospodaření v odvětví vodního hospodářství v různě velikých 

obcích a důsledkem rozsahu pozemních komunikací ve vztahu k území různých velikostních 

kategorií obcí a s tím spojenými úsporami z rozsahu. Podíl výdajů na bezpečnost a právní 

ochranu (rozpočtová skupina 5) s velikostní kategorií roste v důsledku zřízení městské policie 

ve velkých obcích a městech. Poměrně velký podíl zaujímaly do konce roku 2011 i výdaje 

v sociální oblasti (rozpočtová skupina 4) ve velkých obcích a městech, kdy s růstem velikostní 

kategorie byl nárůst poměrně výrazný; i v roce 2012 lze ale konstatovat, že podíl těchto 

výdajů s růstem velikostní kategorií roste, a to v důsledku toho, že střední a velké obce 

a města poskytují sociální služby a pomoc (sociální poradenství, sociální rehabilitace, sociální 

péče, služby sociální péče, služby sociální prevence). 

2.4 Výdajové oblasti obcí Zlínského kraje 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, výdaje obcí jsou významné a velmi různorodé. Proto není 

reálné a rovněž ani racionální provést analýzu vyčerpávajícím způsobem. Pro účely analýzy 

je proto nutné provést určitou redukci výdajů. Z tohoto důvodu jsou určeny tzv. výdajové 

oblasti.  
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V přílohách 7 až 9, resp. tabulkách těchto příloh jsou zvýrazněny rozpočtové pododdíly, 

jejichž průměrný podíl na sumě příslušných výdajů je více než dvouprocentní. V tabulce 2.4 

jsou tedy tyto průměrné více než dvouprocentní podíly vymezeny, přičemž údaje o podílech 

v jednotlivých letech lze dohledat v uvedených přílohách 7 až 9 (vždy tabulka 14).  

Tab. 2.4 Nejvýznamnější rozpočtové pododdíly obcí Zlínského kraje (v %)52 

  BV KV CV 
221 Pozemní komunikace 4,70 17,67 8,62 
222 Silniční doprava 2,10 0,55 1,63 
231 Pitná voda 0,37 2,22 0,92 
232 Odvádění a čištění odpadních vod 0,59 11,97 3,99 
311 Vzdělávání a školské služby 9,66 10,89 10,03 
331 Kultura 4,21 4,35 4,32 
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 0,63 2,64 1,22 
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1,47 2,01 1,62 
341 Tělovýchova 3,17 10,16 5,33 
361 Rozvoj bydlení a hospodářství 4,18 4,75 4,34 
363 Komunální služby a územní rozvoj 5,90 8,77 6,76 
372 Nakládání s odpady 5,32 4,18 4,97 
374 Ochrana přírody a krajiny 3,30 2,57 3,07 
419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 13,20 0,00 9,16 
435 Služby sociální péče 0,90 2,60 1,38 
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 1,98 0,19 1,45 
611 Zastupitelské orgány 4,02 0,08 2,83 
617 Regionální a místní správa 20,57 4,22 15,64 
639 Ostatní finanční operace 2,56 0,08 1,84 
 CELKEM 88,83 89,90 89,12 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

Tyto rozpočtové pododdíly však nemusí plně postihovat výdajovou náročnost určité oblasti, 

protože část výdajů může být vzhledem k nastavení rozpočtové skladby evidována v jiném 

rozpočtovém pododdílu, jehož výdajový podíl je sám o sobě nízký. Z tohoto důvodu jsou 

výdajové oblasti dány buď jedním rozpočtovým pododdílem, příp. součtem několika 

rozpočtových pododdílů. Takto vymezené výdajové oblasti jsou zobrazeny v tabulce 2.5. 

Tab. 2.5 Výdajové oblasti obcí Zlínského kraje (v %) 

   BV KV CV 
221 Pozemní komunikace 4,70 17,67 8,62 
222,  
224, 
227 

Silniční a železniční doprava a provoz ostatních drah 2,11 0,58 1,65 

231 Pitná voda 0,37 2,22 0,92 
232 Odvádění a čištění odpadních vod 0,59 11,97 3,99 
311, 
314 

Preprimární a primární vzdělávání, další zařízení související s výchovou a 
vzděláváním 

9,74 11,03 10,13 

331 Kultura 4,21 4,35 4,32 
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 0,63 2,64 1,22 
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1,47 2,01 1,62 

                                                 
52 BV = běžné výdaje; KV = kapitálové výdaje, CV = celkové výdaje.  
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341, 
342 

Tělovýchova a zájmová činnost a rekreace 3,89 12,04 6,41 

361 Rozvoj bydlení a hospodářství 4,18 4,75 4,34 
363 Komunální služby a územní rozvoj 5,90 8,77 6,76 
372 Nakládání s odpady 5,32 4,18 4,97 
371, 
373,  
374 

Ochrana životního prostředí (ovzduší, klimatu, půdy, podzemní vody, 
přírody, krajiny) 

3,32 2,61 3,09 

419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení  13,20 0,00 9,16 
431, 
432, 
433, 
434, 
435, 
437, 
439 

Sociální služby, sociální pomoc, sociální péče 1,57 2,80 1,91 

521, 
527, 
529, 
531, 
539, 
551, 
552, 
559 

Civilní připravenost na krizové stavy, bezpečnost a veřejný pořádek, 
požární ochrana a integrovaný záchranný systém 

2,95 2,00 2,66 

611 Zastupitelské orgány 4,02 0,08 2,83 
617 Místní správa 20,57 4,22 15,64 
639 Ostatní finanční operace 2,56 0,08 1,84 
 CELKEM 91,30 94,00 92,08 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

Ne všechny uvedené výdajové oblasti jsou však vhodné pro další analýzu. 

Výdajové oblasti 231 (Pitná voda) a 232 (Odvádění a čištění odpadních vod) sice 

v kapitálových výdajích překročily dvouprocentní podílovou hranici. Uvedené investice jsou 

rozsáhlé, samotné obce je však nejsou reálně schopné zafinancovat ze svých zdrojů 

samostatně a jsou tak převážně hrazeny z dotací národních, nadnárodních či jejich kombinací. 

V konečném důsledku tak reálný dopad na kapitálovou část rozpočtu bude mnohem nižší, 

než je výdajový podíl uvedený v tabulce 2.5. Rovněž charakter hospodaření v oblasti vodního 

hospodářství se podstatným způsobem liší; malé obce tyto služby převážně zajišťují ve své 

režii (příp. mohou být zřizovány soukromé čistírny odpadních vod) a kromě výdajů mají 

v této oblasti i příjmy, střední a velké obce a města zajišťují tyto služby převážně 

prostřednictvím externích subjektů. Neposlední důležitou skutečností je rovněž to, že podíl 

běžných výdajů je poměrně nízký. Na základě uvedeného lze konstatovat, že není nutné 

a rovněž ani reálné uvedené rozpočtové pododdíly dále analyzovat ve vztahu k rozpočtovému 

určení daní pro obce. Některé, zejména malé obce totiž mohou mít v daných oblastech příjmy 

stejné či dokonce vyšší než výdaje a navíc neexistuje žádné kritérium, které by jednoznačně 

zohlednilo určitá specifika v daných oblastech.  
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V případě výdajových oblastí 331 (Kultura) a 341 s 342 (Tělovýchova a zájmová činnost 

a rekreace) překročily výdaje dvouprocentní hranici u běžných i kapitálových výdajů. 

Kapitálové výdaje se skládají zejména z investic do nemovitostí, příp. investičních transferů 

příspěvkovým organizacím či jiným neziskovým organizacím. Vzhledem k tomu, že investice 

jsou hrazeny zejména z přijatých transferů od ostatních veřejných rozpočtů, bude skutečný 

dopad na kapitálovou část rozpočtu reálně nižší. Běžné výdaje naopak budou hrazeny 

převážně z rozpočtů obcí a předpoklad významnějších příjmů v dané oblasti není reálný. 

V této výdajové oblasti jsou zejména evidovány výdaje spojené se zabezpečováním 

volnočasových aktivit a současně služeb nadlokálního charakteru ze strany spíše středních 

a velkých obcí a měst pro vlastní obec či město, malé obce a v některých případech i ostatní 

střední a velké obce a města. Jedná se např. o divadla, plavecké bazény, muzea, galerie, 

sportovní zařízení, domy dětí a mládeže. Tyto služby jsou tedy poskytovány nejen 

obyvatelům určité obce či města, které služby reálně zajišťuje, ale rovněž obyvatelům 

určitého mikroregionu. U uvedených služeb je extrémně obtížné specifikovat spádovost 

obyvatel za těmito službami a spádovost územních obvodů obcí s pověřeným obecním 

úřadem či s úřadem s rozšířenou působností není odpovídající. Nelze tak jednoznačně stanovit 

faktor, který by příslušným obcím mohl zvýšené náklady zohlednit.  

Výdaje v rozpočtovém pododdílu 332 (Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní 

a historické povědomí) byly do výdajových oblastí zařazeny z důvodu jejich poměrně velkého 

výdajového podílu v kapitálových výdajích. Vzhledem k objemu daných investic ale nejsou 

obce schopné financovat ze svých rozpočtů a jsou odkázány na dotace z jiných veřejných 

rozpočtů. Rovněž nelze ani stanovit jednotný faktor, který by jednoznačně obcím zvýšené 

náklady v dané oblasti zohledňoval. Další důležitou skutečností je i poměrně malý podíl 

běžných výdajů.  

Podíl výdajové oblasti 339 (Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích 

prostředků) přesáhl dvouprocentní hranici pouze v případě kapitálových výdajů, které 

jsou často dotovány transfery a podíl běžných výdajů je nižší než dvouprocentní hranice 

a nelze u nich předpokládat významnější příjmy. Vzhledem k obdobnému charakteru činností 

(jejichž výdaje jsou v této výdajové oblasti evidovány) jako ve výdajové oblasti 331 (Kultura) 

nebude opět tato výdajová oblast do další analýzy zařazena.  

Výdajová oblast 361 (Rozvoj bydlení a bytového hospodářství) překročila dvouprocentní 

podílovou hranici v běžných i kapitálových výdajích. Investice jsou poměrně významné a jsou 

kryty převážně z přijatých dotací, příp. prodeje bytových a nebytových prostorů. Skutečný 
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dopad na kapitálovou část rozpočtu tak bude reálně mnohem nižší. I z hlediska běžných 

výdajů je tato oblast poměrně významná. Jsou s ní však spojeny i poměrně významné „běžné“ 

příjmy. Obce totiž bytové a nebytové prostory pronajímají a plynou jim tak příjmy ve formě 

nájemného, které výdaje přinejmenším z velké části pokryjí. Zatímco v případě stanovení 

nájmů nebytových prostor neměly obce nikdy žádná omezení, v případě stanovení nájmů bytů 

byly obce omezeny regulovaným nájemným, a to až do 31. 12. 2012; od 1. 1. 2013 došlo 

k plné deregulaci nájemného a obce již nejsou omezeny žádným limitem pro stanovení výše 

nájmů bytů – tržní nájemné se tak stanoví na základě dohody mezi pronajímatelem 

a nájemcem. Obce se v této oblasti chovají jako řádný hospodář a předpokládá se, že bytové 

a nebytové prostory, které nepřináší zisk, spíše prodají. Mohou sice existovat situace, 

kdy obce ze sociálních důvodů připustí nevýdělečný pronájem bytu, nicméně ve vztahu 

k existenci příspěvku a doplatku na bydlení a rovněž napjatosti rozpočtů obcí se nejedná 

o časté případy. Vzhledem k neutralitě dané oblasti53 na rozpočet nebude oblast bytového 

a nebytového hospodářství v této části práce dále zkoumána.  

Výdajová oblast 371, 373, 374 (Ochrana životního prostředí) překročila dvouprocentní 

podílovou hranici v případě běžných i kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje jsou převážně 

kryty z přijatých transferů (např. na změny technologií vytápění, na výstavbu nových areálů 

v zoologických zahradách). Běžné výdaje mohou být do určité míry snižovány neinvestičními 

transfery v oblasti ochrany životního prostředí, dalšími významnějšími příjmy však nejsou 

významným způsobem snižovány (s výjimkou vstupného do zoologických, botanických 

či ornitologických zahrad, které ale fungují jako příspěvkové organizace, a proto 

se v rozpočtech obcí příjmy ze vstupného neprojevují). Výdaje spojené s ochranou životního 

prostředí však nelze navázat na přesně kvantifikované faktory. Ochrana životního prostředí je 

totiž dána situací v obci (např. existencí průmyslových areálů či skládek odpadů, intenzitou 

dopravy, typem vytápění, starými ekologickými zátěžemi či přítomností velkých vodních 

ploch), a proto nebude tato výdajová oblast dále zkoumána.   

                                                 
53 S premisou vazby rozpočtových příjmů a výdajů určité výdajové oblasti je spojena otázka jejich skutečné 
účelovosti. Příjmy přijaté v rámci určitého účelu totiž nemusí být na daný účel následně skutečně vynaloženy. 
Ve chvíli, kdy jsou finanční prostředky skutečně přijaty a nejsou uloženy samostatně v návaznosti na účel, nikdy 
nemohou být skutečně účelové. Předpoklad účelovosti užitý v této výdajové oblasti lze chápat tak, že obce 
z krátkodobého hlediska skutečně vyhodnocují ziskovost držení bytového a nebytového fondu a v návaznosti 
na to rozhodují o dalším postupu. V delším období obce o svůj majetek pečují, provádějí opravy a údržbu. 
Ve chvíli, kdy dojde k prodeji majetku, získá obec určitý finanční obnos, který lze brát jako určitou formu 
kompenzace za vynaložené náklady spojené s opravami a údržbou majetku. Lze tak konstatovat, 
že i z dlouhodobého hlediska zde určitá vazba příjmů a výdajů existuje. 
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Výdajová oblast 372 (Nakládání s odpady) překročila dvouprocentní podílovou hranici 

v případě běžných i kapitálových výdajů. U kapitálových výdajů rovněž existuje předpoklad 

úhrady velké části investic z přijatých dotací a tudíž reálný nižší dopad na kapitálovou část 

rozpočtu. Významný podíl zaujímají i běžné výdaje. V rámci této oblasti však mají obce 

značné příjmy spojené s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebo poplatkem 

za komunální odpad, příp. poplatkem za uložení odpadů. Nejčastějším poplatkem v této 

oblasti je výše uvedený místní poplatek, který (vzhledem ke své maximální výši 500 Kč 

na osobu) do konce roku 2012 nemohl pokrýt veškeré náklady spojené se sběrem, odvozem 

a likvidací komunálních odpadů. S účinností od 1. 1. 2013 došlo k novelizaci zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a obce mohou stanovit výše uvedený místní poplatek 

až do výše 1 000 Kč na osobu, přičemž až 750 Kč z této částky může být stanoveno 

s ohledem na skutečné náklady za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu. Na základě 

uvedeného tak lze konstatovat, že u některých obcí mohlo v předchozích letech docházet 

k tomu, že místní poplatek nepokryl náklady na sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu 

a obce tak musely rozdíl hradit ze svého rozpočtu. Vzhledem k uvedené změně bude oblast 

nakládání s odpady v naprosté většině obcí neutrální ve vlivu na rozpočet. Na základě výše 

uvedených důvodů tak dále nebude oblast nakládání s odpady v této části práce zkoumána. 

Jeden z nejvyšších podílů na běžných výdajích zaujímá výdajová oblast 419 (Ostatní dávky 

povahy sociálního zabezpečení). V této výdajové oblasti byly do konce roku 2011 evidovány 

výdaje spojené s výplatou dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči, jejichž výše 

byla plně dotována ze státního rozpočtu. V konečném důsledku se tak podíl této výdajové 

oblasti bude silně blížit nule. Rovněž došlo ke změně ve vyplácení uvedených dávek 

a finanční prostředky přes obecní rozpočty již ve valné většině neprotékají. Na základě výše 

uvedeného tak nebude tato výdajová oblast dále zkoumána a analyzována.  

Výdajová oblast 431 až 439 (Sociální služby, sociální pomoc, sociální péče) překročila 

dvouprocentní podílovou hranici pouze v kapitálových výdajích. Vzhledem k tomu, 

že se jedná zejména o investice do nemovitého majetku, existuje předpoklad, že jsou 

opět z velké části kryty z přijatých nenárokových dotací; skutečný dopad na kapitálovou část 

rozpočtu je nižší než daný dvouprocentní podíl. Průměrný podíl běžných výdajů v této 

výdajové oblasti nepřekročil dvouprocentní podílovou hranici a je mimo jiné snižován 

poplatky za některé služby. Lze konstatovat, že výdaje v této oblasti jsou evidovány spíše 

v rozpočtech středních a velkých obcí a měst. Tyto střední a velké obce a města poskytují 
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uvedené služby nejen svým občanům, ale i občanům malých obcí a rovněž i středních 

a velkých obcí a měst, protože ne všechny střední a velké obce a města poskytují stejný 

rozsah sociálních služeb, sociální pomoci a sociální péče. Služby, jejichž výdaje jsou 

evidovány v této výdajové oblasti, jsou poskytovány určitým skupinám obyvatel, 

tzv. skupinám uživatelů. Skupiny uživatelů jsou dány věkem, zdravotním stavem, sociálním 

postavením, ekonomickými poměry či životní situací. Tyto skupiny uživatelů však 

není možné definovat, protože neexistuje žádná centrální a jednotná evidence, která by počet 

uživatelů sociálních služeb, sociální pomoci a sociální péče podle jednotlivých obcí 

evidovala; existuje tedy problém kvantifikace údajů za jednotlivé obce. Vzhledem k výše 

uvedenému nebude v rámci této části práce tato výdajová oblast dále analyzována.  

Podíl výdajové oblasti 611 (Zastupitelské orgány) je v běžných výdajích více 

než čtyřprocentní, kapitálové výdaje jsou velmi nízké. Převážnou část běžných výdajů tvoří 

odměny za výkon funkce členům zastupitelstev a příplatky k těmto odměnám. Podle nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev se výše těchto 

odměn, resp. příplatků k těmto odměnám odvíjí od počtu obyvatel obce. Vzhledem k tomu, 

že výše těchto výdajů je ve velké míře ovlivněna právě počtem obyvatel, nebude dále tato 

výdajová oblast v této práci dále analyzována a zkoumána.  

Podíl výdajové oblasti 639 (Ostatní finanční operace) v běžných výdajích je více 

než dvouprocentní. V této výdajové oblasti jsou evidovány zejména úhrady některých daní 

(např. DPH, daň z příjmů právnických osob převodem na vlastní účty) finančnímu úřadu. 

Jedná se tedy o výdaje, které jsou ze strany obcí těžce ovlivnitelné, a proto nebudou v rámci 

této práce dále analyzovány a zkoumány.  

Závěrem tak lze opravdu konstatovat, že ne všechny výdajové oblasti jsou vhodné k dalšímu 

zkoumání a analyzování. Důvodem je zejména nízký podíl běžných výdajů v určitých 

výdajových oblastech (běžné výdaje mají, na rozdíl od těch kapitálových výdajů, určitou 

vypovídací schopnost), nemožnost specifikovat konkrétní faktor, u kterého by existoval 

předpoklad ovlivnění výdajů v dané výdajové oblasti, přinejmenším neutrální vliv na rozpočet 

obce po započtení příjmů v dané výdajové oblasti či odlišný charakter hospodaření v dané 

výdajové oblasti v malých obcích a ve středních a velkých obcích a městech. Dalším 

argumentem je rovněž to, že ve většině výdajových oblastí, které nejsou pro další analýzu 

a zkoumání použity, jsou poskytovány smíšené veřejné statky. Neposledním oprávněným 

argumentem podporujícím nevhodnost či nemožnost dalšího zkoumání a analyzování všech 

výdajových oblastí v této práci je rovněž omezený rozsah samotné práce.    
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3 Analýza a zhodnocení výdajů obcí Zlínského kraje ve vybraných 

výdajových oblastech 

Na základě analýzy bylo stanoveno šest vybraných výdajových oblastí, které budou dále 

zkoumány a analyzovány. Tyto výdajové oblasti jsou vymezeny v  tabulce 3.1, kde je uveden 

jejich průměrný podíl na sumě jednotlivých druhů výdajů za roky 2007 až 2012, přičemž 

dohromady tvoří v průměru za uvedené období asi 45 % sumy jednotlivých druhů výdajů. 

V rámci příloh 7 až 9 (vždy tabulka 14) jsou vymezeny jejich podíly v jednotlivých letech 

sledovaného období.  

Tab. 3.1 Vybrané výdajové oblasti obcí Zlínského kraje (v %) 

Rozpočtový pododdíl  Název výdajové oblasti BV KV CV 
221 Pozemní komunikace 4,70 17,67 8,62 
222, 224, 227  Dopravní obslužnost 2,11 0,58 1,65 
311, 314 Vzdělávání  9,74 11,03 10,13 
363 Komunální služby a územní rozvoj 5,90 8,77 6,76 

521, 527, 529, 531, 539, 551, 552, 559 
Bezpečnost a ochrana území 
a obyvatel 

2,95 2,00 2,66 

617 Místní správa 20,57 4,22 15,64 
CELKEM  45,79 44,27 45,46 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2010, 2013 – vlastní zpracování. 

Konkrétní analýza jednotlivých vybraných výdajových oblastí a různých faktorů 

je pak provedena v následujících podkapitolách.  

V jednotlivých podkapitolách je vždy zkoumána závislost mezi stanovenými faktory 

či počtem obyvatel a v úvodu podkapitoly definovanými výdaji dané výdajové oblasti. Výdaje 

dané výdajové oblasti jsou vždy dány sumou výdajů a přepočtem výdajů na jednotku 

příslušného faktoru. Faktory jsou vždy dány počtem jednotek určitého faktoru, který byl 

pro danou výdajovou oblast zvolen jako typický a možný ovlivnit její výdaje; pro každou 

výdajovou oblast je stanoveno několik různých faktorů. Jsou tak vypočítány hodnoty 

koeficientů korelace (dále jen „KK“) mezi počtem jednotek faktoru a výdaji přepočtenými 

na počet jednotek faktoru i sumou výdajů; jsou rovněž vypočítány mezi počtem obyvatel obce 

a výdaji přepočtenými na počet jednotek faktoru i sumou výdajů. Pro úplnost je vypočítána 

hodnota koeficientu korelace mezi počtem obyvatel a počtem jednotek faktoru. To umožní 

zjistit míru závislosti. Za účelem ověření možnosti aplikace závěrů této analýzy na podmínky 

všech obcí České republiky jsou pro korelační koeficienty konstruovány intervaly 

spolehlivosti. Pro všechny koeficienty korelace jsou také vypočítány hodnoty koeficientů 

determinace (dále jen „KD“), které umožní lepší interpretaci výsledků než hodnota 
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koeficientu korelace; zjistí procento, ve kterém daný faktor ovlivňuje výsledné výdaje 

(či ve kterém daný faktor ovlivní počet obyvatel a naopak). Za účelem zjištění, jaký 

má změna počtu jednotek faktoru o 1 jednotku vliv na výdaje, jsou mezi uvedenými 

proměnnými vypočítány i hodnoty koeficientů regrese (dále jen „KR“). Koeficient regrese 

je pro úplnost vypočítán i mezi počtem obyvatel a počtem jednotek faktoru a naopak. 

Statistický význam uvedených koeficientů je ověřován na 5 % hladině významnosti 

a potvrzený statistický význam je pak dán označením „*“ u jednotlivých koeficientů. Tabulky 

obsahující všechna data, vč. grafů obsahující vývoj jednotkových výdajů, jsou z důvodu 

rozsahu práce uvedeny v přílohách a je na ně v rámci textu odkazováno.  Pro vyvození závěrů 

analýzy jsou pak následně využívány hodnoty koeficientů korelace a koeficientů determinace 

vypočítané mezi běžnými výdaji přepočtenými počtem jednotek faktorů a počtem jednotek 

faktorů, příp. počtem obyvatel.  

3.1 Výdaje obcí Zlínského kraje ve výdajové oblasti pozemní komunikace  

V rámci této výdajové oblasti jsou evidovány činnosti spojené se správou, údržbou (včetně 

zimní údržby), opravami, technickou obnovou a výstavbou pozemních komunikací a jejích 

součástí, tzn. samotných silnic vč. zpomalovacích pruhů a zábran, chodníků, odstavných 

ploch, parkovišť a cyklistických stezek.  

Obce samotnému hospodaření s pozemními komunikacemi přikládají značnou váhu, protože 

to je nejen jedna z finančně nejnákladnějších ale i nejvíce viditelných oblastí v obci. Finanční 

náročnost dokládá podíl této výdajové oblasti na běžných výdajích obcí, který dosahuje téměř 

pět procent. Mimo jiné právě oblast pozemních komunikací označily obce ve výzkumu 

Vysoké školy ekonomické z roku 2009 jako oblast, která je pro ně z hlediska kapacitní, 

časové a finanční náročnosti na provoz a údržbu jedna z nejvýznamnějších54.  

Oblast pozemních komunikací je rovněž významným prvkem ekonomického a sociálního 

rozvoje obce. Struktura silniční sítě a rozsah parkovacích ploch ovlivňuje rozhodování 

ekonomických subjektů o umístění sídla podnikání, rozsah chodníků, cyklistických stezek 

či různých účelových komunikací může zase ovlivnit chování jednotlivců. Důsledky chování 

a rozhodování ekonomických subjektů i jednotlivců jsou pak pro obec multiplikovány 

prostřednictvím nastavení motivačních prvků rozpočtového určení daní. Mimo systém 

rozpočtového určení daní pak může mít dobře nastavená a udržovaná síť např. cyklistických 

stezek i vliv na turistický ruch.  

                                                 
54 Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009. 
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Když byl s účinností od 1. 1. 2008 novelizován zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní a rozšířen o přerozdělovací kritérium výměry všech katastrálních území obce, bylo 

to mimo jiné zdůvodněno i tím, že zavedení kritéria výměry všech katastrálních území obce 

má kompenzovat zvýšené výdaje některých obcí spojené s opravami a údržbou pozemních 

komunikací na území obce.  

Výdajová oblast pozemní komunikace je vzhledem k charakteru činností dána pouze jediným 

rozpočtovým pododdílem 221. Z hlediska kapitálových výdajů je tato oblast významná, 

kapitálové výdaje dokonce tvoří více než 60 % celkových výdajů výdajové oblasti, ale je zde 

nutné počítat s přijatými transfery, které skutečnou nákladovost této výdajové oblasti 

významným způsobem snižují. Z hlediska běžných výdajů však nelze s významnými transfery 

ani dalšími podstatnými příjmy počítat. Vývoj výdajů v této výdajové oblasti odráží 

ekonomický vývoj a s ním spojenou finanční situaci obcí; do roku 2009 výrazně rostly 

kapitálové výdaje spojené s významnou investiční aktivitou obcí, od roku 2010 klesají 

a naopak rostou běžné výdaje spojené spíše se správou a menšími opravami a údržbou silniční 

sítě, i když v roce 2012 opět následuje jejich poměrně významný propad na úroveň roku 2009 

z důvodu nedostatečných finančních zdrojů obcí.  

V rámci této výdajové oblasti je zkoumán vliv šesti faktorů, a to délka pozemních komunikací 

na území obce, plocha pozemních komunikací na území obce, celková výměra všech 

katastrálních území obce, plocha intravilánu obce, počet budov na území obce a nadmořská 

výška obce.  

Důležitým aspektem je to, zda má rozsah pozemních komunikací vliv na výdaje v uvedené 

výdajové oblasti a jak je tento vliv velký. Definice rozsahu pozemních komunikací je značně 

obtížná. V současné době neexistuje žádná jednotná databáze, která by vymezila rozsah 

pozemních komunikací v obcích. K definici tak bude přistoupeno alternativně.  

V roce 2007 proběhlo šetření Českého statistického úřadu o rozsahu místních komunikací 

v jednotlivých obcích. V rámci tohoto šetření měly obce stanovit délku místních komunikací, 

přičemž místní komunikace vycházely z ustanovení § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Dle ustanovení těchto právních norem jsou do délky místních komunikací 

započteny délky místních komunikací ve městě, sběrné a obslužné místní komunikace 

a chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, zklidněné 
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komunikace, pěší zóny, apod. Pro stanovení délky pozemních komunikací v km se tak bude 

vycházet z této definice.  

Nicméně pro oblast pozemních komunikací není významná jen jejich délka, ale i jejich plošná 

výměra. Důvodem je to, že některé obce mohou mít dvouproudové komunikace a přestože 

z hlediska délky pozemních komunikací mohou být podobné s jinými obcemi, z hlediska 

jejich plošné výměry budou rozdílné. Běžné výdaje i investice do oblasti pozemních 

komunikací se pak mohou mezi těmito obcemi významným způsobem lišit. Nicméně 

při pokusu o získání údajů o plošné výměry pozemních komunikací v jednotlivých obcích 

(dle § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) 

bylo zjištěno, že tato data nejsou nikde vedena a nelze je tak získat. Při stanovení plochy 

pozemních komunikací tak bude alternativně vycházeno z údajů Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního. Tento úřad vede údaje o rozloze pozemků v obcích 

v souladu s tzv. katastrální vyhláškou č. 26/2007 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu 

č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákonu 

č. 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů). 

Rozdělení pozemků v katastru nemovitostí však neumožňuje samostatné vedení místních 

komunikací dle § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů a zavádí termín tzv. ostatní komunikace.  

Rozloha ostatních komunikací zahrnuje plochu místních komunikací dle § 6 zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a současně i plochu 

účelových komunikací dle § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. Účelová komunikace je dle § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů pozemní komunikace, která slouží ke spojení 

jednotlivých nemovitostí mezi sebou, s ostatními pozemními komunikacemi 

nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, přičemž katastrální vyhláška 

zdůrazňuje, že se jedná o zpevněné komunikace55 po celé své délce. Za účelovou komunikaci 

je rovněž považována i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží 

potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru56, přičemž může i nemusí být 

veřejně přístupná. Pro stanovení plochy pozemních komunikací v km2 tak je vycházeno z této 

definice.  

                                                 
55Za zpevněnou komunikaci se považuje komunikace zpevněná živičným, panelovým nebo dlážděným 
povrchem, někdy i v silniční kvalitě po celé své délce.  
56Dle vyjádření pracovníka katastrálního úřadu se nejedná o častý případ, protože se většinou jedná spíše 
o zastavěné plochy a nádvoří. 
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Pozemní komunikace, za které jsou obce zodpovědné, mají sloužit převážně místní přepravě 

na území obce. Rozloha území obce pak limituje rozsah pozemních komunikací a rozsah 

pozemních komunikací je limitován rozlohou území obce. Je pravděpodobné, že čím větší 

bude rozloha určitého území, tím větší bude rozsah pozemních komunikací, které budou dané 

území obsluhovat. Současně nadbytečný rozsah pozemních komunikací ve vztahu k určitému 

území bude pro obec neekonomický a vlastně i nepotřebný. Rozloha území tak může mít 

na výdaje ve výdajové oblasti pozemních komunikací vliv. Ve vztahu k uvedenému tak bude 

i zkoumána rozloha obce z hlediska součtu všech jejích katastrálních území, tzv. celková 

rozloha katastrálních území obce (resp. celková výměra všech katastrálních území obce). 

Jednotlivá katastrální území obce jsou vymezena rozlohou jednotlivých druhů pozemků 

stanovených v katastrální. Mezi druhy pozemků, které jsou v této vyhlášce vymezeny 

a ze kterých se tak skládají jednotlivá katastrální území (a z těch jsou pak ve formě jednoho 

či více katastrálních území tvořeny obce), se řadí zemědělská půda (orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty), lesní půda, zastavěné plochy a nádvoří, 

vodní plochy a ostatní plochy (plantáž dřevin, dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace, 

ostatní dopravní plocha, zeleň, sportoviště a rekreační plocha, hřbitov a urnový háj, kulturní 

a osvětová plocha, manipulační plocha, dobývací prostor, skládka, jiná plocha, neplodná 

půda). 

S ohledem na to, že do celkové rozlohy obce jsou započítány i rozlohy zemědělských, lesních 

či vodních pozemků, které rozhodně nebudou obsluhovány pozemními komunikacemi, 

za jejichž správu je zodpovědná obec, bude v této části práce zkoumána i plocha intravilánu 

obce. V současné době (2014) lze pojem intravilán nalézt v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, který v § 2 definuje intravilán jako zastavěné území 

vymezené územním plánem (§ 58 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů) nebo jako zastavěné území vymezené postupem podle zákona 

(§ 59 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů); pokud obec 

takto vymezené zastavěné území nemá, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená 

k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí. Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů v § 58 definuje, že se do zastavěného území zahrnují pozemky 

v intravilánu (s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených 

pro zahradnictví nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné 

půdy nebo do lesních pozemků) a pozemky vně intravilánu (zastavěné stavební pozemky, 

stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní 
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pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství57 a další pozemky, které jsou 

obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic 

a zahradnictví). Zastavěné území se pak vymezuje v územním plánu. Zákon č. 183/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů v § 59 definuje, že pokud nemá obec vydán územní plán, může 

obec požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování.58 Jak již bylo 

výše uvedeno, pokud obec nemá vymezeno zastavěné území, je zastavěným územím 

zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí, 

přičemž zde je nutné vyjít z ustanovení § 4 vyhlášky č. 97/1966 Sb., kterou se prováděla 

některá ustanovení zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů. Tato vyhláška již není účinná a pojem zastavěná část obce definovala 

jako „území souvisle zastavěné či jinak technicky upravené pro potřeby obce, přičemž 

do zastavěného území zahrnovala i zemědělské pozemky, které však nevytvářely 

se zemědělským půdním fondem souvislý celek (byly od něho odděleny souvislou zástavbou 

nebo zabíhaly do zastavěné části a byly tvarově i rozlohově nevhodné k zemědělskému 

obhospodařování mechanizačními prostředky)“.59 V současné době (2014) však neexistuje 

jednotná centrální evidence, která by samostatně za každou obec evidovala plochu intravilánu, 

a proto bude pro účely této práci přistoupeno k alternativnímu vymezení, resp. k vlastnímu 

pojetí plochy intravilánu obce. V souvislosti s uvedeným  tak je plocha intravilánu definována 

jako součet ploch zahrad, zastavěných ploch a nádvoří a ostatních ploch. Zemědělské a lesní 

plochy (viz definici intravilánu obce) nejsou do plochy intravilánu pro účely příspěvku 

započteny z toho důvodu, že v ostatních plochách jsou zahrnuty plochy zeleně, které zahrnují 

uliční a sídlištní zeleň, parky apod. Vodní plochy (viz definici intravilánu obce) rovněž nejsou 

zahrnuty, a to kvůli tomu, že rozsah vodní plochy s pozemními komunikacemi nesouvisí. 

Již výše bylo řečeno, že pozemní komunikace, za které jsou obce zodpovědné, mají sloužit 

převážně místní přepravě na území obce. Při bližším pohledu na uvedenou problematiku však 

lze konstatovat, že pozemní komunikace obsluhují nejen určité území, ale zejména budovy 

nacházející se v rámci tohoto území. Rozsah pozemních komunikací tak může být 

determinován počtem budov nacházejících se na území obce a počet budov nacházejících 

se na území obce do určité míry determinuje rozsah pozemních komunikací. Je logické, 

že pozemní komunikace se nebudou nacházet tam, kde nejsou budovy. Rovněž 

                                                 
57 Všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez 
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.  
58 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
59 Vyhláška č. 97/1966 Sb., kterou se prováděla některá ustanovení zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu. 
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ke zkolaudování budovy je nutné mít komunikaci zpevněnou po celé své délce. Počet budov 

nacházejících se na území obce tak může být v určitých ohledech jistou alternativou k rozsahu 

pozemních komunikací a je dán součtem počtu čísel popisných a čísel evidenčních, kterými 

jsou budovy označovány.    

Jako doplňkový faktor analyzovaný v této části práce je rovněž analyzována nadmořská výška 

obce. Obecně lze totiž konstatovat, že teplota s nadmořskou výškou klesá a nejnižší teploty 

se proto vyskytují především v horských oblastech a nejvyšší naopak v nížinách. Rovněž 

lze všeobecně konstatovat, že v případě srážkového režimu může platit, že vyšší srážkové 

úhrny lze očekávat ve vyšších, nižší úhrny v nižších polohách. Z uvedeného vyplývá, že obce 

ve vyšších nadmořských výškách mohou mít vyšší náklady spojené s úklidem a údržbou 

pozemních komunikací z důvodu nižších teplot působících na komunikace a vyšších srážek 

(zejména sněhových) dopadajících na povrch pozemních komunikací. Nadmořská výška obce 

tak může mít vliv na výdaje ve výdajové oblasti pozemních komunikací, a proto bude v rámci 

této části práce tento vliv rovněž zkoumán. 

Kapitálové výdaje v dané oblasti rovněž může ovlivnit intenzita dopravy a časové hledisko. 

Existuje totiž předpoklad, že v místech, kde je intenzita dopravy větší (tedy ve velkých obcích 

a městech) budou pravděpodobně investice do pozemních komunikací vyšší v důsledku jejich 

většího poškození. Na investice v oblasti pozemních komunikací rovněž může mít vliv 

i časové hledisko. Vzhledem k tomu, že se ale jedná převážně o kapitálové výdaje, které 

nevykazují určitý kontinuální vývoj, nebudou tyto faktory dále zkoumány.  

Data o uvedených faktorech byla čerpána na základě komunikace s pracovníky Českého 

statistického úřadu a Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního z  informačních systémů 

uvedených orgánů, příp. ručně stahovány z databáze Českého statistického úřadu. Na základě 

těchto údajů lze konstatovat, že se plocha pozemních komunikací za sledované období 

zvýšila, a to z více než 80 km2 na téměř 84 km2. Podle výše zmíněného šetření Českého 

statistického úřadu provedeného v roce 2007 bylo zjištěno, že k 1. 1. 2007 se na území obcí 

Zlínského kraje nacházelo přes 4 000 km místních komunikací. Tento výzkum byl však 

proveden pouze s účinnosti k uvedenému datu a od té doby žádný obdobný výzkum o délce 

pozemních komunikací v obcích nebyl proveden. Na základě dosavadního reálného vývoje 

však lze konstatovat, že délka pozemních komunikací na území obcí se zvětšuje; ne však 

primárně v důsledku významného budování a rozšiřování samotné sítě silnic, ale zejména 

z důvodu budování a rozšiřování cyklostezek a chodníků financovaných obcemi. Uvedený 

závěr ale není možné plně ověřit především v důsledku chybějících dat. Tato skutečnost 
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rovněž do určité míry zkresluje vypovídací schopnost vypočítaných ukazatelů za roky 2008 

až 2012, ať už se jedná o finanční náročnost 1 km pozemních komunikací či o koeficienty 

korelace, determinace a regrese. Z tohoto důvodu bude zejména průměrná hodnota 

koeficientů korelace, determinace a regrese vypočítána na základě váženého průměru, 

kde bude největší váha přiznána hodnotě z roku 2007 (100 %) a směrem k roku 2012 bude 

tato váha klesat (až na 50 % právě v roce 2012). Na základě údajů bylo rovněž zjištěno, 

že celková rozloha zlínských obcí se za sledované období velmi mírně snížila, a to z 3 963,58 

km2 v roce 2007 na 3 963,12 km2 v roce 2012, přičemž plocha intravilánu obcí Zlínského 

kraje se za sledované období zvýšila z téměř 488 km2 v roce 2007 na více než 498 km2 v roce 

2012. Na základě údajů z Registru sčítacích obvodů a budov bylo zjištěno, že na území 

Zlínského kraje existovalo k 1. 1. 2012 téměř 166 tis. budov. Data o počtu budov byla 

z uvedeného registru ručně získána pouze k 1. 1. 2012, z ostatních let nebylo možné data 

získat, přesto lze ale vzhledem k všeobecným a sumarizovaným údajům o počtu budov a bytů 

předpokládat, že od roku 2007 se počet budov zvýšil; uvedený závěr ale opět nelze ověřit 

s ohledem na jednotlivé obce. Tato skutečnost opět do určité míry zkresluje vypovídací 

schopnost vypočítaných ukazatelů za roky 2007 až 2011, ať už se jedná o „finanční náročnost 

1 budovy“ či o koeficienty korelace, determinace a regrese. Z tohoto důvodu bude zejména 

průměrná hodnota koeficientů korelace, determinace a regrese vypočítána na základě 

váženého průměru, kde bude největší váha přiznána hodnotě z roku 2012 (100 %) a směrem 

k roku 2007 bude tato váha klesat (až na 50 % právě v roce 2007). Nadmořská výška obcí 

se ve sledovaném období nezměnila, průměrná nadmořská výška obcí ve Zlínském kraji je asi 

314 m. n. m., přičemž se pohybuje v rozmezí od 177 m. n. m. po 610 m. n. m. 

3.1.1 Analýza výdajů ve výdajové oblasti pozemní komunikace 

Délka pozemních komunikací 

Běžné výdaje na 1 km pozemních komunikací dosáhly za sledované období v průměru 

90 tis. Kč, kapitálové výdaje v přepočtu na 1 km pozemních komunikací byly v průměru 

149 tis. Kč, celková nákladovost 1 km pozemních komunikací tak činila v průměru více 

než 239 tis. Kč. Vývoj těchto výdajů v jednotlivých letech je zobrazen v příloze 10, graf 1.  

Hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese jsou 

uvedeny v příloze 10, tabulka 1. 

Délka pozemních komunikací a výdaje přepočtené na 1 km pozemních komunikací jsou 

v podstatě nezávislé; potvrzuje to i statisticky nevýznamný koeficient korelace. Nezávislost 
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je také potvrzena statisticky nevýznamným koeficientem determinace, který dokládá to, 

že délka pozemních komunikací konečné výdaje přepočtené délkou pozemních komunikací 

vůbec neovlivňuje. Koeficient korelace je doplněn intervaly spolehlivosti, které naznačují, 

v jakých mezích se budou pohybovat koeficienty korelace pro všechny obce České republiky; 

závislost bude poměrně slabá, i když horní meze intervalů spolehlivosti pravděpodobně budou 

statisticky významné. Koeficienty regrese jsou rovněž statisticky nevýznamné a dokládají tak 

statisticky nevýznamné koeficienty korelace.  

 Počet obyvatel obce a výdaje přepočtené na 1 km pozemních komunikací vykazují statisticky 

významnou, ale slabou závislost. V tomto případě je již koeficient determinace statisticky 

významný, nicméně jeho hodnota naznačuje, že na výsledné výdaje přepočtené délkou 

pozemních komunikací má délka pozemních komunikací vliv ze 2, resp. 3 %. Interval 

spolehlivosti koeficientu korelace naznačuje hodnoty koeficientů korelace pro všechny obce 

České republiky, které se opět budou pohybovat převážně ve slabých závislostech, 

i když horní limity intervalu spolehlivosti v závislostech statisticky významných. Koeficienty 

regrese jsou statisticky významné a dokládají to, že změna počtu obyvatel o jednu osobu 

zapříčiní změnu výdajů na 1 km o 4 Kč u běžných výdajů, o 8 Kč v případě kapitálových 

výdajů a o 12 Kč u celkových výdajů.  

Závislost mezi počtem obyvatel a délkou pozemních komunikací je vysoká, koeficient 

korelace je statisticky významný a bude tomu stejné i v případě závislosti mezi počtem 

obyvatel a délkou pozemních komunikací pro všechny obce České republiky, která bude 

rovněž vysoká a statisticky významná. Počet obyvatel „ovlivňuje“ výslednou délku 

pozemních komunikací asi ze 70 % (a naopak). Statisticky významné jsou i koeficienty 

regrese a udávají, že změna délky pozemních komunikací o 1 km „zapříčiní“ změnu počtu 

obyvatel asi o 200 osob a změna počtu obyvatel o 1 osobu „zapříčiní“ změnu délky 

pozemních komunikací o  0,003 km pozemních komunikací.   

Závislost mezi délkou pozemních komunikací a sumou běžných a celkových výdajů je opět 

poměrně vysoká a mezi délkou pozemních komunikací a sumou kapitálových výdajů spíše 

střední; ve všech případech statisticky významné. Délka pozemních komunikací ovlivňuje 

výsledné sumy běžných a celkových výdajů přibližně ze 3/4, v případě sumy kapitálových 

výdajů to jsou necelé 2/3. Intervaly spolehlivosti opět dokládají rozmezí, ve kterém se bude 

pohybovat závislost u všech obcí České republiky, která se v případě běžných a celkových 

výdajů opět pohybuje v oblasti vysoké závislosti a v případě kapitálových výdajů ve střední 

závislosti; limity intervalů spolehlivosti budou opět statisticky významné. Statisticky 
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významné jsou i koeficienty regrese, kdy změna délky pozemních komunikací o 1 km 

průměrně zapříčiní změnu výdajů o necelých 164 tis. Kč u sumy běžných výdajů, 

o 189 tis. Kč u sumy kapitálových výdajů a 353 tis. Kč u sumy celkových výdajů.  

Závislost mezi počtem obyvatel a sumou běžných výdajů je velmi vysoká, závislost 

mezi počtem obyvatel a sumou kapitálových a sumou celkových výdajů je poměrně vysoká; 

všechny koeficienty korelace jsou statisticky významné. Statisticky významné budou i krajní 

hodnoty intervalů spolehlivosti pro všechny uvedené výdaje; jejich krajní hodnoty se budou 

pohybovat ve velmi vysokých hodnotách pro sumu běžných výdajů a převážně ve vysokých 

hodnotách v případě sumy kapitálových a sumy celkových výdajů. Na základě hodnot 

koeficientů determinace lze konstatovat, že v případě sumy běžných výdajů bude tyto výdaje 

ovlivňovat počet obyvatel z 95 %, v případě kapitálových výdajů je bude počet obyvatel 

ovlivňovat ze 70 % a v případě celkových výdajů je bude počet obyvatel ovlivňovat z 88 %. 

Koeficienty regrese jsou opět statisticky významné, změna počtu obyvatel o jednu osobu 

zapříčiní změnu o necelý 1 tis. Kč v případě sumy běžných výdajů, asi 1 tis. Kč v případě 

sumy kapitálových výdajů a o necelé 2 tis. Kč v případě sumy celkových výdajů. Vzhledem 

k tomu, že výsledky (a tedy i závěry) v případě počtu obyvatel a sum jednotlivých druhů 

výdajů budou stejné, nebudou u dalších faktorů této výdajové oblasti komentovány.  

Rozloha pozemních komunikací 

Průměrná výše běžných výdajů za sledované období přepočtených na 1 ha pozemních 

komunikací byla téměř 46 tis. Kč, investice přepočtené na 1 ha pozemních komunikací 

dosáhly v průměru za sledované období více než 75 tis. Kč; celková nákladovost 1 ha 

pozemních komunikací tak v průměru dosáhla více než 121 tis. Kč. Vývoj těchto výdajů 

v jednotlivých letech je zobrazen v příloze 10, graf 2.   

Hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese jsou 

uvedeny v příloze 10, tabulka 2. 

Závislost mezi rozlohou pozemních komunikací a výdaji přepočtenými na 1 ha pozemních 

komunikací je spíše nižší, i když stále ještě statisticky významná. Konečná výše výdajů 

přepočtených na 1 ha pozemních komunikací je ovlivněna jejich rozlohou do 10 %. Intervaly 

spolehlivosti opět ukazují, v jakých limitech se bude pohybovat závislost pro všechny obce 

České republiky; závislost se opět bude pohybovat převážně v mezích spíše nízké závislosti 

a i když některé spodní hodnoty intervalů spolehlivosti naznačují spíše slabou závislost, 

i nadále jsou statisticky významné. Koeficienty regrese jsou opět statisticky významné 
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a změna rozlohy pozemních komunikací o 1 ha zapříčiní změnu výdajů na 1 ha o 362 Kč 

u běžných výdajů, 716 Kč u kapitálových výdajů a asi o 1 tis. Kč u celkových výdajů. 

Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými na 1 ha pozemních komunikací je opět 

spíše nízká a statisticky významná. Intervaly spolehlivosti ověřují obdobnost výsledků 

pro všechny obce České republiky; závislost se bude pohybovat především v oblasti nižší 

závislosti a i když se některé spodní krajní hodnoty intervalů závislosti budou pohybovat spíše 

ve slabších závislostech, budou i nadále statisticky významné. Konečná výše výdajů 

přepočtených na 1 ha pozemních komunikací je ovlivněna počtem obyvatel maximálně 

z 10 %. Změna počtu obyvatel o jednu osobu zapříčiní průměrnou změnu výdajů na 1 ha 

pozemních komunikací o 3 Kč u běžných výdajů, o 5 Kč u kapitálových výdajů a o 7 Kč 

u celkových výdajů; tyto změny jsou statisticky významné.   

Závislost mezi rozlohou pozemních komunikací a počtem obyvatel je velmi vysoká, 

koeficient korelace je statisticky významný. Statisticky významný bude i koeficient korelace 

mezi rozlohou pozemních komunikací a počtem obyvatel pro všechny obce České republiky 

a bude ležet v intervalu spolehlivosti, jehož krajní hodnoty budou opět ležet v mezích velmi 

vysoké závislosti. Rozloha pozemních komunikací v obci je z 86 % „ovlivněna“ počtem 

obyvatel obce (a naopak). Změna rozlohy pozemních komunikací o 1 km zapříčiní změnu 

počtu obyvatel o průměrně 151 osob a změna počtu obyvatel o 1 osobu zapříčiní změnu 

rozlohy pozemních komunikací o 0,006 ha; i tyto průměrné změny jsou statisticky významné. 

Závislost mezi rozlohou pozemních komunikací a sumou výdajů je poměrně vysoká 

a koeficienty korelace jsou statisticky významné. Intervaly spolehlivosti pro koeficient 

korelace dokládající to, v jakých mezích se s pravděpodobností 95 % budou pohybovat 

koeficienty korelace pro všechny obce České republiky, dokládají to, že i tyto koeficienty 

korelace budou statisticky významné a budou se pohybovat v mezích vysoké závislosti, i když 

v případě kapitálových výdajů to bude závislost spíše střední. Na konečnou výši sumy výdajů 

má u běžných a kapitálových výdajů rozloha pozemních komunikací vliv přibližně ze 70 %, 

konečnou výši kapitálových výdajů ovlivňuje rozloha pozemních komunikací ze 48 %. 

Statisticky významné budou i změny sumy výdajů při změně rozlohy pozemních komunikací 

o 1 ha; v průměru se suma běžných výdajů průměrně změní o 125 tis. Kč, suma kapitálových 

výdajů o154 tis. Kč a suma celkových výdajů o 279 tis. Kč.  
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Celková rozloha katastrálních území obce 

Průměrné běžné výdaje za sledované období let 2007 až 2012 přepočtené na 1 ha celkové 

rozlohy obce dosáhly téměř 1 tis. Kč, investice přepočtené na 1 ha celkové rozlohy obce 

činily v průměru asi 2 tis. Kč a celkové výdaje přepočtené na 1 ha celkové rozlohy obce 

tak dosáhly v průměru asi 3 tis. Kč. Vývoj výdajů v jednotlivých letech je zobrazen v příloze 

10, graf 3.   

Hodnoty koeficientů korelace (včetně intervalů spolehlivosti) jsou zobrazeny v příloze 10, 

tabulka 3.  

Závislost mezi celkovou rozlohou obce a běžnými a celkovými výdaji přepočtenými na 1 ha 

celkové rozlohy se pohybuje na úrovni nízké závislosti, v případě kapitálových výdajů 

se jedná spíše o slabou závislost. Všechny koeficienty korelace jsou statisticky významné. 

V rámci tabulky jsou rovněž uvedeny intervaly spolehlivosti pro koeficienty korelace, které 

udávají meze, ve kterých s pravděpodobností 95 % budou ležet koeficienty korelace 

pro všechny obce České republiky. Krajní hodnoty těchto intervalů spolehlivosti leží převážně 

v mezích nízké závislosti, i když stále ještě statisticky významné. Výjimkou jsou dolní 

hodnoty intervalu spolehlivosti pro kapitálové výdaje, jejichž spodní hodnoty leží v mezích 

slabé závislost a jsou statisticky nevýznamné; vzhledem k tomu, že tyto výdaje nevykazují 

určitou tendenci a pravidelnost, ale jsou závislé na individuálních rozhodnutích zastupitelstev, 

to není nic překvapivého. Konečná výše výdajů přepočtených na 1 ha celkové rozlohy 

je, přestože jsou koeficienty determinace statisticky významné, celkovou rozlohou ovlivněna 

minimálně, maximálně 9 %. Přestože hodnoty koeficientu regrese vykazují nulové hodnoty, 

jsou statisticky významné; je to zapříčiněno tím, že změna celkové rozlohy obce o 1 ha 

zapříčiní poměrně malou změnu, nicméně ve vztahu k celkové rozloze obce a k výdajům 

na 1 ha je tato změna velká.  

Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými na 1 ha celkové rozlohy je střední, 

i když v případě kapitálových výdajů lze hovořit spíše o nižší závislosti. Všechny koeficienty 

korelace jsou statisticky významné. Statisticky významné budou i krajní hodnoty intervalů 

spolehlivosti pro koeficienty korelace všech obcí České republiky, které se budou pohybovat 

v mezích střední závislosti, v případě kapitálových výdajů to bude převážně nižší závislost. 

Vliv počtu obyvatel na konečnou výši výdajů přepočtených na 1 ha celkové rozlohy není 

příliš vysoký, nicméně lze konstatovat, že na běžné výdaje má počet obyvatel vliv z 29 %, 

na kapitálové výdaje má počet obyvatel vliv z 12 % a na celkové výdaje má počet obyvatel 
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vliv z 23 %. I v tomto případě jsou koeficienty regrese statisticky významné, i když jsou 

nulové, a to ze stejného důvodu jako v předešlém případě.  

Závislost mezi počtem obyvatel a celkovou rozlohou obce se pohybuje na pomezí mezi 

vysokou a velmi vysokou závislostí; koeficient korelace je statisticky významný. Statisticky 

významné budou i krajní hodnoty intervalu spolehlivosti koeficientu korelace, ve kterých 

se s 95 % pravděpodobností bude pohybovat koeficient korelace pro všechny obce České 

republiky; interval spolehlivosti se opět bude pohybovat na pomezí vysoké a velmi vysoké 

závislosti. Celková rozloha „ovlivňuje“ počet obyvatel obce přibližně z 50 % (a naopak). 

Změna celkové rozlohy o 1 ha „zapříčiní“ průměrně změnu asi o 3 obyvatele a změna počtu 

obyvatel o 1 osobu průměrně „zapříčiní“ změnu o necelé 0,02 ha; tyto změny jsou statisticky 

významné.  

Závislost celkové rozlohy a sumy výdajů je střední ve všech třech případech a koeficienty 

korelace jsou statisticky významné. V hranicích střední závislosti se pohybují i krajní hodnoty 

intervalů spolehlivosti, v jejichž mezích se bude s 95 % pravděpodobností nacházet koeficient 

korelace pro všechny obce České republiky; tyto hranice jsou rovněž statisticky významné. 

Celková rozloha ovlivňuje 41 % konečné výše sumy běžných výdajů, 25 % sumy 

kapitálových výdajů a 38 % sumy celkových výdajů. Koeficienty regrese jsou statisticky 

významné a značí průměrnou změnu sumy běžných výdajů o 3 tis. Kč, sumy kapitálových 

výdajů o 3 tis. Kč a sumy celkových výdajů o 6 tis. Kč při změně celkové rozlohy obce 

o 1 ha.  

Intravilán obce 

Průměrné běžné výdaje na 1 ha intravilánu obce dosáhly ve sledovaném období asi 8 tis. Kč, 

investice v dané výdajové oblasti v přepočtu na 1 ha intravilánu činily asi 13 tis. Kč; celková 

nákladovost této výdajové oblasti z pohledu intravilánu tak byla v průměru asi 21 tis. Kč 

na 1 ha intravilánu. Vývoj těchto výdajů v jednotlivých letech je zobrazen v příloze 10, graf 4.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 10, tabulka 4.  

Závislost mezi intravilánem obce a výdaji přepočteným na ha intravilánu obce je nízká, 

nejslabší je v případě kapitálových výdajů, jejichž závislost se pohybuje v mezích slabé 

závislosti. I tak jsou koeficienty korelace statisticky významné. Intervaly spolehlivosti 

zkonstruované za účelem ověření možnosti aplikace závěrů analýzy na podmínky všech obcí 

České republiky se pohybují na pomezí slabé a nízké závislosti, v případě kapitálových 
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výdajů je spodní limit intervalu spolehlivosti dokonce statisticky nevýznamný, což vzhledem 

k jejich nepravidelnosti a charakteru není překvapivé. Konečná výše výdajů přepočtených 

na 1 ha intravilánu je ovlivněna rozlohou intravilánu pouze minimálně, maximálně 7 % 

v případě celkových výdajů. Koeficienty regrese jsou statisticky významné, změna intravilánu 

obce o 1 ha průměrně změní běžné výdaje na 1 ha o 8 Kč, kapitálové výdaje na 1 ha o 15 Kč 

a celkové výdaje na 1 ha o 23 Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel obce a výdaji přepočtenými na 1 ha intravilánu je spíše nízká, 

v případě kapitálových výdajů je dokonce slabá. Všechny koeficienty korelace jsou statisticky 

významné. Statisticky významné budou i krajní hodnoty intervalů spolehlivosti 

pro koeficienty korelace pro všechny obce České republiky; tyto intervaly se budou 

pohybovat převážně v mezích nízké závislosti. Výjimkou jsou kapitálové výdaje, jejichž 

interval spolehlivosti se bude pohybovat převážně ve slabé závislosti a dolní limit bude 

statisticky nevýznamný. Konečnou výši výdajů přepočtených na 1 ha ovlivňuje počet 

obyvatel pouze minimálně, maximálně 7 % v případě celkových výdajů, i tak jsou 

ale koeficienty determinace statisticky významné. Přestože hodnoty koeficientů regrese 

vykazují nulové hodnoty, jsou statisticky významné. Je to zapříčiněno skutečností, že změna 

intravilánu obce o 1 ha zapříčiní poměrně malou změnu, nicméně ve vztahu k intravilánu 

a k výdajům na 1 ha intravilánu je tato změna poměrně velká.  

Závislost mezi intravilánem obce a počtem obyvatel je velmi vysoká, koeficient korelace 

je statisticky významný. Statisticky významný bude i koeficient korelace mezi rozlohou 

intravilánu a počtem obyvatel pro všechny obce České republiky a bude ležet v intervalu 

spolehlivosti, jehož krajní hodnoty budou opět ležet v mezích velmi vysoké závislosti. Počet 

obyvatel „ovlivňuje“ rozsah intravilánu z 90 % (a naopak). Změna intravilánu o 1 ha 

„zapříčiní“ změnu počtu obyvatel o průměrně necelých 23 osob a změna počtu obyvatel 

o 1 osobu „zapříčiní“ průměrnou změnu intravilánu obce o 0,04 ha, tyto změny jsou 

statisticky významné.  

Závislosti mezi rozlohou intravilánu obce a sumou výdajů je ve všech třech případech vysoká, 

což dokládají i statisticky významné koeficienty korelace. Intervaly spolehlivosti, v nichž 

budou s 95 % pravděpodobností ležet i koeficienty korelace pro všechny obce České 

republiky budou rovněž ležet v mezích vysoké závislosti, v případě kapitálových výdajů 

se interval spolehlivosti rovnoměrně nachází mezi střední a vysokou závislostí. Všechny 

krajní hodnoty intervalů spolehlivosti jsou statisticky významné. Konečná výše sumy běžných 

a celkových výdajů je rozlohou intravilánu ovlivněna z více než 70 %, konečná výše sumy 
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konečných výdajů je rozlohou intravilánu ovlivněna asi z 50 %. Statisticky významné jsou 

i průměrné změny sumy běžných výdajů asi o 19 tis. Kč, sumy kapitálových výdajů 

o 23 tis. Kč a sumy celkových výdajů asi o 42 tis. Kč při změně intravilánu o 1 ha.     

Počet budov nacházejících se v katastrálním území obce 

Běžné výdaje v této výdajové oblasti v přepočtu na 1 budovu dosáhly více 2 tis. Kč, 

kapitálové výdaje na 1 budovu v obci dosáhly v průměru asi 4 tis. Kč, průměrné celkové 

výdaje na 1 budovu tak dosáhly téměř 6 tis. Kč. Vývoj výdajů v jednotlivých letech 

je zobrazen v příloze 10, graf 5.  

Průměrné hodnoty koeficientu korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou zobrazeny v příloze 10, tabulka 5.  

Závislost mezi počtem budov v obci a výdaji přepočtenými na 1 budovu v obci je slabá 

a koeficienty korelace jsou s výjimkou celkových výdajů statisticky nevýznamné. V rámci 

tabulky jsou rovněž uvedeny intervaly spolehlivosti pro koeficienty korelace, které udávají 

hranice, ve kterých s pravděpodobností 95 % budou ležet koeficienty korelace pro všechny 

obce České republiky. Tyto intervaly spolehlivosti leží převážně v mezích slabé závislosti 

a převážná část hodnot koeficientů korelace v intervalu spolehlivosti bude statisticky 

nevýznamná. Výdaje přepočtené na 1 budovu v obci počtem budov v obci ovlivněny 

prakticky nejsou. Koeficienty regrese jsou nulové a s výjimkou celkových výdajů statisticky 

nevýznamné. Při změně počtu budov o 1 budovu se změní celkové výdaje v dané výdajové 

oblasti přepočtené na 1 budovu o 1 Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými na 1 budovu je opět slabá, nicméně 

koeficient korelace je statisticky nevýznamný pouze v případě kapitálových výdajů. I v tomto 

případě jsou konstruovány intervaly spolehlivosti pro koeficienty korelace, ve kterých budou 

ležet koeficienty korelace pro všechny obce České republiky. Tyto intervaly spolehlivosti leží 

převážně v mezích slabé závislosti a velká část hodnot koeficientů korelace v intervalech 

spolehlivosti bude statisticky nevýznamná. Výdaje přepočtené na 1 budovu v obci jsou 

(s výjimkou kapitálových výdajů) počtem obyvatel ovlivněny, nicméně, maximálně pouhými 

2 %. Přestože jsou koeficienty regrese nulové, s výjimkou kapitálových výdajů přepočtených 

na 1 budovu jsou statisticky významné, což je zapříčiněno tím, že průměrná změna výdajů 

přepočtených na jednu budovu při změně počtu budov o jednu je poměrně malá, nicméně 

ve vztahu k počtu domů je poměrně významná. 
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Závislost mezi počtem obyvatel a počtem budov v obci je téměř absolutní; koeficienty 

korelace jsou logicky statisticky významné. S pravděpodobností 95 % bude mít hodnota 

koeficientu korelace mezi počtem obyvatel obce a počtem budov v obci pro všechny obce 

České republiky stejnou hodnotu jako obce Zlínského kraje. Počet budov v obci je z 96 % 

„ovlivněn“ počtem obyvatel obce (a naopak). Koeficienty regrese jsou statisticky významné; 

při změně počtu budov o jednu budovu se průměrně „změní“ počet obyvatel asi o 4,5 osoby, 

při změně počtu obyvatel o jednu osobu se průměrně „změní“ počet budov o 0,2 budovy.  

Závislost mezi počtem budov a sumou výdajů je v případě sumy běžných výdajů velmi 

vysoká, v případě sumy celkových výdajů vysoká a v případě sumy kapitálových výdajů 

střední. Všechny koeficienty korelace jsou statisticky významné. Statisticky významné jsou 

i krajní hodnoty intervalů spolehlivosti; intervaly spolehlivosti pro sumu běžných výdajů leží 

v mezích velmi vysoké závislosti, pro sumu celkových výdajů leží v mezích vysoké závislosti 

a v případě sumy kapitálových výdajů leží převážně v mezích střední závislosti. Suma 

běžných výdajů je počtem budov v obci ovlivněna z 86 %, suma kapitálových výdajů 

je počtem budov ovlivněna z necelých 50 % a suma celkových výdajů je počtem budov 

ovlivněna ze 74 %. Koeficienty regrese jsou rovněž statisticky významné. Změna počtu 

budov o 1 budovu zapříčiní průměrnou změnu sumy běžných výdajů asi o 4 tis. Kč, sumy 

kapitálových výdajů o 4 tis. Kč a sumy celkových výdajů o 8 tis. Kč.  

Nadmořská výška obce 

Běžné výdaje v přepočtu na 1 m. n. m. ve sledovaném období činily v průměru asi 4 tis. Kč, 

investice na 1 m. n. m. dosáhly asi 7 tis. Kč; celkové výdaje 1 m. n. m. dosáhly v průměru 

11 tis. Kč. Vývoj výdajů v jednotlivých letech je zobrazen v příloze 10, graf 6.  

Průměrné hodnoty koeficientu korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 10, tabulka 6.  

Závislost mezi nadmořskou výškou a výdaji přepočtenými na 1 metr nadmořské výšky 

je slabá, v případě běžných výdajů není koeficient korelace statisticky významný a závislost 

tak nelze považovat za prokázanou; v případě kapitálových a celkových výdajů je koeficient 

korelace statisticky významný. Intervaly spolehlivosti pro jednotlivé koeficienty korelace 

ukazují hranice, ve kterých budou s 95 % pravděpodobností ležet koeficienty korelace 

pro všechny obce České republiky. Intervaly spolehlivosti leží převážně v mezích slabé 

závislosti a velká část hodnot koeficientu korelace v intervalu pro běžné výdaje bude 

statisticky nevýznamná, pro kapitálové a celkové výdaje spíše statisticky významná. 
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Koeficient regrese pro běžné výdaje je rovněž statisticky nevýznamný, pro kapitálové 

a celkové výdaje jsou statisticky významné. Na výdaje přepočtené nadmořskou výškou obce 

má nadmořská výška obce minimální vliv, ovlivňuje je maximálně ze 3 %. Změna (růst) 

nadmořské výšky o 1 m. n. m. zapříčiní změnu (pokles) kapitálových výdajů přepočtených 

na 1 m. n. m. asi o 60 Kč, v případě celkových výdajů přepočtených na 1 m. n. m. asi o 80 Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými na 1 metr nadmořské výšky 

je v případě běžných výdajů velmi vysoká, v případě celkových výdajů vysoká a v případě 

kapitálových výdajů střední. Intervaly spolehlivosti naznačují, v jakých hranicích budou ležet 

koeficienty korelace pro všechny obce České republiky. Intervaly spolehlivosti pro běžné 

výdaje budou ležet v mezích velmi vysoké závislosti, pro celkové výdaje budou ležet 

v mezích vysoké závislosti a v případě kapitálových výdajů budou ležet převážně v mezích 

střední závislosti. Krajní hodnoty všech intervalů spolehlivosti jsou statisticky významné. 

Počet obyvatel ovlivňuje běžné výdaje přepočtené nadmořskou výškou obce poměrně 

intenzivně (z 90 %), kapitálové výdaje přepočtené nadmořskou výškou obce asi z poloviny 

a celkové výdaje přepočtené nadmořskou výškou obce asi ze 75 %. Koeficienty regrese jsou 

rovněž statisticky významné. Změna nadmořské výšky o 1 m. n. m. zapříčiní průměrnou 

změnu výdajů v přepočtu na 1 m. n. m. o 3 Kč v případě běžných výdajů, o 4 Kč na 1 m. n. m. 

v případě kapitálových výdajů a o 7 Kč v případě celkových výdajů.  

Závislost mezi počtem obyvatel a nadmořskou výškou je slabá a koeficienty korelace jsou 

statisticky nevýznamné. I interval spolehlivosti pro koeficient korelace pro všechny obce 

České republiky bude převážně ležet v mezích slabé závislosti, přičemž převážná většina 

hodnot koeficientů korelace bude statisticky nevýznamná. Nadmořská výška obce počet 

obyvatel obce prakticky neovlivňuje. Koeficient regrese je rovněž statisticky nevýznamný.  

Závislost mezi nadmořskou výškou a sumou výdajů je slabá a koeficient korelace 

je statisticky nevýznamný. Intervaly spolehlivosti pro koeficient korelace opět naznačují, 

v jakých hranicích budou ležet koeficienty korelace pro všechny obce České republiky. 

Intervaly spolehlivosti leží v mezích slabé závislosti a převážná většina intervalu leží 

v hodnotách, které naznačují statisticky nevýznamné koeficienty korelace. Na základě 

hodnoty koeficientu determinace lze konstatovat, že nadmořská výška nemá na sumy 

jednotlivých druhů výdajů vůbec žádný vliv. I koeficienty regrese jsou statisticky 

nevýznamné. 
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3.1.2 Dílčí závěry výdajové oblasti pozemní komunikace 

Délka pozemních komunikací má vliv na sumu výdajů, nikoliv na výdaje přepočtené na 1 km 

pozemních komunikací. Uvedené tvrzení je na první pohled nelogické, nicméně 

lze konstatovat, že s rostoucí délkou pozemních komunikací bude růst suma výdajů, které jsou 

na tyto pozemní komunikace v souhrnu vynakládány, nicméně výdaje přepočtené délkou 

pozemních komunikací se nemění. Počet obyvatel obce má vliv na sumu výdajů a současně 

i na výdaje přepočtené na 1 km pozemních komunikací. S rostoucím počtem obyvatel obce 

roste suma výdajů i výdaje přepočtené na 1 km pozemních komunikací. Lze konstatovat, 

délka pozemních komunikací neovlivňuje výdaje přepočtené na 1 km pozemních 

komunikací, počet obyvatel ano; vliv počtu obyvatel tak je významnější než délka 

pozemních komunikací. Počet obyvatel obce rovněž ve větší míře ovlivňuje sumu výdajů než 

délka pozemních komunikací. Závislost mezi délkou pozemních komunikací a počtem 

obyvatel je vysoká.  

Rozloha pozemních komunikací v obci má určitý vliv na sumu výdajů i na výdaje přepočtené 

na 1 ha pozemních komunikací. S rostoucí rozlohou pozemních komunikací tak rostou 

i výdaje obce bez ohledu na to, zda se jedná o sumu výdajů či výdaje přepočtené rozlohou 

pozemních komunikací. I počet obyvatel obce ovlivňuje sumu výdajů i výdaje přepočtené 

rozlohou pozemních komunikací. S rostoucím počtem obyvatel rostou oba typy výdajů. 

Závěrem lze konstatovat, že rozloha pozemních komunikací má na výdaje vliv, nicméně 

tento vliv není významnější než vliv počtu obyvatel obce. Závislost mezi rozlohou pozemních 

komunikací a počtem obyvatel je velmi vysoká. 

Celková výměra katastrálních území obce ovlivňuje sumu výdajů i výdaje přepočtené 

celkovou výměrou katastrálních území obce; s rostoucí celkovou rozlohou obce rostou 

i výdaje obce. Počet obyvatel obce rovněž ovlivňuje sumu výdajů i výdaje přepočtené 

celkovou výměrou katastrálních území obce; s rostoucím počtem obyvatel obce rostou 

i výdaje obce. Celková výměra všech katastrálních území obce má na výdaje obcí vliv, 

nicméně významnější vliv na výdaje obcí má počet obyvatel. Závislost mezi počtem obyvatel 

a celkovou rozlohou obce je střední.  

Intravilán obce má vliv na sumu výdajů i na výdaje přepočtené rozlohou intravilánu. 

S rostoucí rozlohou intravilánu tak budou růst i uvedené výdaje. Počet obyvatel obce 

má na sumu výdajů i na výdaje přepočtené rozlohou intravilánu rovněž vliv; s rostoucím 

počtem obyvatel obce tak budou oba typy výdajů růst. Závěrem lze konstatovat, že intravilán 



 

80 
 

obce má na výdaje obcí vliv, ale tento vliv je stejně významný jako v případě počtu obyvatel 

obce. Závislost mezi počtem obyvatel a intravilánem obce je velmi vysoká.  

Počet budov nacházejících se v katastrálním území obce má na sumu výdajů velký vliv; 

v podstatě žádný vliv ale nemá počet budov na výdaje přepočtené počtem budov. S rostoucím 

počtem budov nacházejících se v katastrálním území obce se bude zvyšovat suma výdajů, 

ale výdaje přepočtené na 1 budovu stoupající tendenci mít nebudou. Opět může být uvedené 

konstatování do určité míry nelogické, lze jej však chápat tak, že s rostoucím počtem budov 

v obci roste suma výdajů do oblasti pozemních komunikací, nicméně výdaje přepočtené 

počtem budov v obci se nemění. Počet obyvatel obce poměrně významným způsobem 

ovlivňuje sumu výdajů, výdaje přepočtené počtem budov nacházejících se v obci ovlivňuje 

minimálně. S rostoucím počtem obyvatel obce tedy bude růst suma výdajů, i výdaje 

přepočtené na budovu určitou rostoucí tendenci budou vykazovat, ale velmi mírnou. Závěrem 

lze konstatovat, že počet budov neovlivňuje výdaje přepočtené na budovu, počet obyvatel 

však ano; vliv počtu obyvatel tak je významnější než počet budov v obci. Počet obyvatel obce 

i počet budov ovlivňuje sumu výdajů ve stejné míře. Závislost mezi počtem obyvatel 

a počtem budov nacházejících se na území obce je velmi vysoká.  

Nadmořská výška obce nemá na výdaje přepočtené na 1 metr nadmořské výšky ani na sumu 

výdajů žádný vliv. S rostoucí nadmořskou výškou se tedy výdaje měnit nebudou. Poměrně 

výrazný vliv má na výdaje přepočtené nadmořskou výškou i sumou výdajů počet obyvatel 

obce; s rostoucím počtem obyvatel budou uvedené výdaje růst. Lze tedy konstatovat, 

že na sumu výdajů i výdaje přepočtené nadmořskou výškou má vliv pouze počet obyvatel. 

Závislost mezi počtem obyvatel v obci (a tedy velikostí obce) a nadmořskou výškou obce 

prakticky neexistuje.  

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že na velikost výdajů obcí ve výdajové oblasti 

pozemní komunikace mají určitý vliv tři faktory, a to rozloha pozemních komunikací 

na území obce, celková výměra všech katastrálních území obce a rozloha intravilánu obce. 

Při bližším pohledu však lze vidět, že na výdaje ve výdajové oblasti pozemní komunikace 

má  stejný, příp. i větší vliv počet obyvatel obce.    

3.2 Výdaje obcí Zlínského kraje ve výdajové oblasti dopravní obslužnost  

V rámci této výdajové oblasti jsou evidovány zejména činnosti spojené se zabezpečením 

dopravní obslužnosti území dané obce, tj. zabezpečení veřejné hromadné dopravy 

pro obyvatele samotné obce či občany v dané obci se nacházející a do ní dojíždějící.  
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Přestože podíl této výdajové oblasti na sumě výdajů není příliš vysoký (podíl běžných výdajů 

výdajové oblasti na jejich sumě přesahuje 2 %) a ani samotné obce nepřikládají této výdajové 

oblasti velký význam (dle výsledků výzkumu provedeného v roce 2009 Vysokou školou 

ekonomickou v Praze),60 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 

o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici zdůrazňuje z hlediska 

obecného hospodářského zájmu význam a nezbytnost pozemní přepravy cestujících a nutnost 

zavést bezpečné, účinné a vysoce kvalitní služby v přepravě cestujících.  

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších 

předpisů dokonce zdůrazňuje povinnost obce v samostatné působnosti dopravní obslužnost 

obce zajistit. Dopravní obslužností tento zákon rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny 

v týdnu především do škol, zaměstnání, zdravotnických zařízení poskytující základní 

zdravotní péči, k orgánům veřejné moci či k uspokojení kulturních, zájmových, rekreačních, 

sportovních či společenských potřeb.61 Dopravní obslužnost může být svým charakterem 

silniční (autobusy, trolejbusy), po kolejích (tramvaje, vlaky) či jejich kombinace. 

Dopravní obslužnost přispívá k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu i k určitému 

sociálnímu, resp. společenskému rozvoji obce a jejích obyvatel, zejména sociálně slabších 

skupin. Pro tyto občany je často veřejná hromadná doprava jediným a tedy důležitým 

prostředkem, jak se přepravovat za výše uvedenými činnostmi a přispívá tak k omezení jejich 

sociálního vyloučení. Nesporným prvkem je i to, že fungující, bezpečný, účinný a kvalitní 

systém dopravní obslužnosti může rovněž do určité míry ovlivnit rozhodování společností 

o umístění místa podnikání ale zejména jednotlivce k volbě o trvalém bydlišti. Nezřídka 

se totiž stává, že mimo jiné v důsledku nedostatečné dopravní obslužnosti dochází k odlivu 

obyvatel, podnikatelů i zaměstnavatelů z malých obcí, což se prostřednictvím rozpočtového 

určení daní a jeho motivačních prvků projeví v daňových příjmech obcí. Dopravní obslužnost 

tak může mít vliv i na ekonomický rozvoj obce.  

Výdajová oblast dopravní obslužnosti je vzhledem k charakteru zabezpečování dopravní 

obslužnosti tvořena třemi rozpočtovými pododdíly, 222, 224 a 227, ve kterých jsou evidovány 

výdaje spojené se silniční dopravou, dopravou po kolejích a jejich kombinací. Jak již bylo 

výše řečeno, tato výdajová oblast není z hlediska podílu běžných výdajů příliš významná, 

ale není reálně snižována započtením příjmů, protože v této oblasti obce nemohou 

s významnými příjmy počítat. Obce totiž tuto formu veřejných služeb nezajišťují samotné, 

                                                 
60 Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009. 
61 Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.  
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ale prostřednictvím svých zřízených organizací a zejména prostřednictvím soukromých 

dopravců a příjmy ve formě uživatelských poplatků za služby jsou příjmem uvedených 

organizací. Uvedené organizace pak od obce obdrží dotace či finanční kompenzace podle 

smluv o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřených právě podle uvedeného zákona 

č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů. 

Druhým podstatným běžným výdajem jsou pak dotace krajům, kterými obce „financují“ 

hromadnou dopravu nad rámec dopravní obslužnosti svého území. Běžné výdaje tak jsou 

reálné výdaje, které obce do dopravní obslužnosti skutečně vynaloží. Běžné výdaje v této 

výdajové oblasti z 90 % převažují a jsou ve sledovaném období s výjimkou roku 2011 

rostoucí. Kapitálové výdaje, které mohou být do určité míry kompenzovány transfery z jiných 

veřejných zdrojů, jsou v této výdajové oblasti poměrně malé a jejich tendence rostoucí, i když 

v roce 2010 došlo v důsledku omezení peněžních zdrojů k poklesu, přičemž na úroveň 

před poklesem (resp. vyšší) se dostaly až v roce 2012. 

V rámci této výdajové oblasti je zkoumán vliv čtyř faktorů, a to počet přítomných osob 

v obci, celková výměra všech katastrálních území obce, plocha intravilánu obce a počet budov 

na území obce.  

Z výše uvedeného vyplývá, že faktor, který by umožnil jednoznačnou analýzu této výdajové 

oblasti, je počet uživatelů služeb veřejné hromadné dopravy z jednotlivých obcí, 

příp. v jednotlivých obcích. Žádný registr, který by jednotným způsobem vedl data 

o celkovém počtu obyvatel z jednotlivých obcí užívajících služby veřejné hromadné dopravy, 

příp. o celkovém počtu obyvatel užívajících veřejnou dopravu v jednotlivých obcích, 

neexistuje. K vymezení určitých faktorů, které mohou mít na tuto výdajovou oblast vliv, 

tak bude přistoupeno alternativně.  

Vlivem mobility dochází k přesunu obyvatel. Důvodem pro mobilitu může být zejména 

pravidelný, v podstatě každodenní pohyb obyvatel, jehož četnost lze identifikovat počtem 

zaměstnanců, žáků a studentů. Dalším důvodem pro mobilitu může být rovněž i určitý 

nepravidelný pohyb za statky a službami (např. zdravotnictví, kultura, sport, zájmová činnost, 

veřejná správa) či další příčiny (např. nákupy, návštěvy rodiny, rekreace). Nepravidelný 

pohyb je založen na neidentifikovatelném počtu osob, který se výrazně mění v obci i v čase. 

Výjimečné setrvání určitých osob v dané obci zakládá sice vyšší výdaje spojené s mobilitou, 

příp. i dalšími službami (např. kultura, sport, rekreace), ale zase na druhé straně je doprovázen 

určitými příjmy (např. vstupné, jízdné, místní poplatky, daň z nemovitostí), jejich vyšší 

efektivností či zvýšením zaměstnanosti, takže na hospodaření obce to nemá dopad. 
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Na základě uvedeného tak není pro další analýzu vybrána nepravidelná mobilita, ale pouze 

pravidelná mobilita, která je daná počtem žáků mateřských a základních škol nacházejících 

se v obci, počtem studentů učilišť, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol 

a vysokých škol nacházejících se v obci a počtem zaměstnanců v obci; tzv. přítomné osoby.  

Počet přítomných osob má však určité omezení spočívající ve skutečnosti, že ne všechny 

přítomné osoby mohou využívat služeb veřejné hromadné dopravy. Spousta lidí dojíždí 

zejména do zaměstnání automobilem a z hlediska výdajové oblasti dopravní obslužnosti 

tak nemají vliv. S ohledem na to, že zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících, ve znění pozdějších předpisů hovoří o zajištění dopravní obslužnosti v územním 

obvodu obce, lze také uvažovat o tom, že vliv na výdaje v oblasti dopravní obslužnosti může 

mít i území ve formě celkové rozlohy katastrálních území obce. Celková rozloha 

katastrálních území obce je zvolena kvůli tomu, že při přepravě cestujících mezi obcemi 

nejsou prostředky hromadné přepravy omezeny na dopravní cesty nacházející se pouze 

v intravilánu, ale na dopravní cesty, které se nachází i v rámci extravilánu obce, který pak 

určitým způsobem ovlivňuje délku komunikací, na kterých je dopravní obslužnost 

zajišťována.  

V některých obcích je však převládající část dopravní obslužnosti zajišťována v oblasti 

intravilánu, a to prostřednictvím městské hromadné dopravy v důsledku rozlohy území dané 

obce. Proto bude v této části práce rovněž zkoumán vliv intravilánu obce.  

Jako možný faktor, který by mohl mít rovněž vliv na výdaje ve výdajové oblasti dopravní 

obslužnosti, lze označit i počet domů, které se na území dané obce nachází. Dopravní 

obslužnost totiž bude zajišťována pouze v rámci území, kde se nachází budovy s lidmi, kteří 

by služeb dopravní obslužnosti využívali. Z tohoto důvodu bude rovněž analyzován počet 

budov nacházejících se na území obce. 

Údaje o faktoru počet přítomných obyvatel byly čerpány z informačních systémů Ústavu 

pro informace ve vzdělávání, vyhlášek Ministerstva financí České republiky týkajících 

se podílu jednotlivých obcí České republiky na stanovených procentních částech celostátního 

hrubého výnosu DPH a daní z příjmů, výročních zpráv jednotlivých univerzit 

a z Informačního a vzdělávacího portálu Zlínského kraje. V rámci sledovaného období 

se počet přítomných obyvatel nejdříve mezi lety 2007 a 2008 zvýšil, poté se do roku 2010 

prudce snižoval, přičemž od roku 2011 zase mírně roste. 
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3.2.1 Analýza výdajů ve výdajové oblasti dopravní obslužnost  

Přítomné osoby 

Běžné výdaje dané výdaje oblasti v přepočtu na 1 přítomnou osobu dosáhly ve sledovaném 

období v průměru téměř 500 Kč, investice v dané výdaje oblasti v přepočtu na 1 přítomnou 

osobu činily jen 56 Kč; celková nákladovost 1 přítomné osoby v obci je v dané výdajové 

oblasti něco málo přes 500 Kč. Vývoj výdajů v jednotlivých letech sledovaného období 

je zobrazen v příloze 11, graf 1.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 11, tabulka 1.   

Počet přítomných osob v obci a výdaje přepočtené na 1 přítomnou osobu v obci jsou naprosto 

nezávislé, což dokládá i statisticky nevýznamný koeficient korelace. Intervaly spolehlivosti 

pro jednotlivé koeficienty ukazují hranice, ve kterých se budou s 95 % pravděpodobností 

pohybovat koeficienty korelace pro všechny obce České republiky; tyto intervaly se pohybují 

ve slabé závislosti a v mezích hodnot koeficientů korelace, které jsou statisticky nevýznamné. 

Hodnoty koeficientů determinace rovněž prokázaly, že počet přítomných osob výši výdajů 

přepočtených na 1 přítomnou osobu v podstatě vůbec neovlivňuje. Nezávislost počtu 

přítomných osob v obci a výdajů přepočtených na 1 přítomnou osobu v obci je doložena 

i statisticky nevýznamnými koeficienty regrese.  

Závislost mezi počtem obyvatel v obci a výdaji přepočtenými na 1 přítomnou osobu je také 

velmi slabá, což podporují i statisticky nevýznamné koeficienty korelace. V mezích slabé 

závislosti se rovněž pohybují i intervaly spolehlivosti udávající hranice, ve kterých se budou 

nacházet koeficienty korelace pro všechny obce České republiky; převážná část hodnot 

koeficientů korelace nacházejících se v těchto mezích bude rovněž statisticky nevýznamná. 

Hodnoty koeficientů determinace rovněž podpořily tvrzení, že počet obyvatel výši výdajů 

přepočtených na 1 přítomnou osobu v podstatě vůbec neovlivňuje. Nezávislost počtu obyvatel 

a výdajů přepočtených na 1 přítomnou osobu v obci je potvrzena statisticky nevýznamnými 

koeficienty regrese.  

Téměř absolutní závislost lze vidět mezi počtem přítomných osob v obci a počtem obyvatel 

obce; koeficienty korelace jsou statisticky významné. Stejnou hodnotu bude 

s pravděpodobností 95 % vykazovat i koeficient korelace pro všechny obce České republiky. 

Počet obyvatel v obci „ovlivňuje“ počet přítomných osob z 98 % (a naopak). Koeficienty 

regrese jsou rovněž statisticky významné a ukazují to, že při změně počtu přítomných osob 
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v obci o 1 přítomnou osobu se „změní“ počet obyvatel v obci o 1,069 osob a při změně počtu 

obyvatel v obci o 1 osobu se „změní“ počet přítomných osob v obci o 0,910 přítomných osob.  

Závislost mezi počtem přítomných osob a sumou výdajů je v případě sumy běžných výdajů 

vysoká a v případě sumy kapitálových a celkových výdajů spíše střední; hodnoty všech 

koeficientů korelace jsou statisticky významné. V uvedené tabulce jsou uvedeny intervaly 

spolehlivosti, ve kterých budou s 95 % pravděpodobností ležet hodnoty koeficientů korelace; 

pro sumu běžných výdajů budou intervaly spolehlivosti ležet v mezích vysoké závislosti 

a pro sumu kapitálových a celkových výdajů budou ležet v mezích střední závislosti. Všechny 

jejich krajní hodnoty budou statisticky významné. Na základě analýzy bylo také zjištěno, 

že konečná výše sumy běžných výdajů je ovlivněna počtem přítomných osob ze 77 %, 

v případě kapitálových a celkových výdajů to je 42 %. I regresní koeficienty jsou statisticky 

významné a ukazují, že se změnou počtu přítomných osob o jednu přítomnou osobu 

se v průměru změní suma běžných výdajů o 0,9 tis. Kč, suma kapitálových výdajů 

o 0,1 tis. Kč a suma celkových výdajů asi o 1 tis. Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a sumou výdajů je v případě sumy běžných výdajů vysoká 

a v případě sumy kapitálových a sumy celkových výdajů střední; hodnoty koeficientů 

korelace jsou statisticky významné. Pro tyto koeficienty korelace jsou sestrojeny intervaly 

spolehlivosti pro všechny obce České republiky. Koeficienty korelace pro všechny obce 

budou ležet v případě sumy běžných výdajů v mezích vysoké závislosti, v případě sumy 

kapitálových výdajů a celkových výdajů v mezích střední závislosti, přičemž jejich krajní 

hodnoty budou všechny statisticky významné. Konečná výše sumy běžných výdajů je ze 72 % 

ovlivněna počtem obyvatel obce, v případě konečné výše sumy kapitálových a celkových 

výdajů to je 38 %. Vypočítané hodnoty koeficienty regrese budou statisticky významné, 

což znamená, že změna počtu obyvatel o 1 osobu zapříčiní statisticky významnou změnu 

sumy běžných výdajů v průměru o 0,8 tis. Kč, sumy kapitálových výdajů průměrně 

asi o 80 Kč a sumy celkových výdajů průměrně o 0,9 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že výsledky 

(a tedy i závěry) v případě počtu obyvatel a sum jednotlivých druhů výdajů budou stejné, 

nebudou u dalších faktorů této výdajové oblasti komentovány. 

Velikost celkové rozlohy katastrálních území obce 

Běžné výdaje na dopravní obslužnost přepočtené 1 ha celkové rozlohy obce činily 

ve sledovaném období v průměru asi 400 Kč, investice na dopravní obslužnost přepočtené 

1 ha celkové rozlohy v průměru dosáhly asi 50 Kč; celková nákladovost dopravní obslužnosti 
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vztažená k 1 ha celkové rozlohy tak činila asi 450 Kč. Vývoj výdajů v jednotlivých letech 

je zobrazen v příloze 11, graf 2. 

Průměrné hodnoty koeficientu korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 11, tabulka 2.  

Závislost mezi celkovou rozlohou obce a výdaji přepočtenými na 1 ha celkové rozlohy obce 

je v případě běžných a celkových výdajů spíše střední, v případě kapitálových výdajů 

je závislost nízká; hodnoty koeficientů korelace jsou statisticky významné. Celková rozloha 

ovlivňuje konečnou výši běžných a celkových výdajů přepočtených na 1 ha celkové rozlohy 

pouze z 18 %, v případě kapitálových výdajů to jsou pouhá 3 %. Intervaly spolehlivosti 

dokládají hranice, ve kterých budou ležet hodnoty koeficientů korelace pro všechny obce 

České republiky; pro běžné a celkové výdaje se budou intervaly spolehlivosti pohybovat 

v mezích střední závislosti, v případě kapitálových výdajů se bude pohybovat převážně 

v mezích slabé závislosti, jejíž dolní hranice je statisticky nevýznamná. Koeficienty regrese 

jsou nulové a přesto statisticky významné. Důvodem je to, že průměrná změna výdajů 

přepočtených na 1 ha celkové rozlohy při změně celkové rozlohy o 1 ha je poměrně malá, 

nicméně vzhledem k celkové rozloze obce je tato změna významná.  

Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými na 1 ha celkové rozlohy se liší 

v závislosti na tom, o jaký druh výdajů se jedná. V případě běžných a celkových výdajů 

je závislost vysoká, v případě kapitálových výdajů je závislost nízká. Konečnou výši běžných 

a celkových výdajů přepočtených na 1 ha celkové rozlohy ovlivňuje počet obyvatel z více 

než 60 %, v případě konečné výše kapitálových výdajů přepočtených na 1 ha celkové rozlohy 

je počet obyvatel ovlivňuje pouze z 9 %. Intervaly spolehlivosti ukazují hranice, ve kterých 

se budou pohybovat hodnoty koeficientů korelace pro všechny obce České republiky; tyto 

intervaly se budou pohybovat v mezích vysoké závislosti běžných a kapitálových výdajů 

a v mezích nízké závislosti v případě kapitálových výdajů. Krajní hodnoty koeficientů 

korelace budou statisticky významné. Přestože jsou koeficienty regrese statisticky významné, 

jsou nulové. Důvodem je to, že průměrná změna výdajů přepočtených na 1 ha celkové 

rozlohy při změně počtu obyvatel o 1 osobu je poměrně malá, nicméně vzhledem k celkové 

rozloze obce je tato změna významná. 

Koeficient korelace pro celkovou rozlohu obce a počet obyvatel obce je statisticky významný 

a pohybuje se na úrovni střední závislosti; na stejné úrovni se bude pohybovat i koeficient 

korelace vypočítaný pro všechny obce České republiky. Celková rozloha obce a počet 

obyvatel obce se „ovlivňují“ pouze ze 48 %. Při změně celkové rozlohy obce o 1 ha 
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se v průměru „změní“ počet obyvatel obce o více než 3 osoby, při změně počtu obyvatel 

o 1 osobu se v průměru „změnila“ výměra obce o 0,2 ha celkové rozlohy obce   

Závislost mezi celkovou rozlohou obce a sumou výdajů je střední, koeficienty korelace jsou 

statisticky významné. Koeficienty determinace dokládají to, že na konečnou výši sumy 

běžných a kapitálových výdajů má celková rozloha vliv pouze ze 25 %, v případě konečné 

výše sumy kapitálových výdajů to je 18 %. Intervaly spolehlivosti dokládají to, že i v případě 

všech obcí České republiky se závislost mezi celkovou rozlohou obce a sumami výdajů bude 

rovněž pohybovat v mezích střední závislosti se statisticky významnými koeficienty korelace. 

Koeficienty regrese udávají statisticky významnou průměrnou změnu sumy běžných výdajů 

o 2 tis. Kč, sumy kapitálových výdajů o více než 0,2 tis. Kč a sumy celkových výdajů více 

než 2 tis. Kč při změně celkové rozlohy o 1 ha.  

Velikost intravilánu obce 

Běžné výdaje v oblasti dopravní obslužnosti dosáhly v průměru na 1 ha intravilánu více 

než 3 tis. Kč, investice spojené s dopravní obslužností přepočtené na 1 ha intravilánu činily 

asi 400 Kč; celková nákladovost dané výdajové oblasti v přepočtu na 1 ha intravilánu tak činí 

téměř 4 tis. Kč. V příloze 11, graf 3 je zobrazen vývoj výdajů v jednotlivých letech.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

je uveden v příloze 11, tabulka 3.  

Závislost mezi intravilánem obce a výdaji přepočtenými na 1 ha intravilánu obce se liší 

s ohledem na druh výdaje, v případě běžných výdajů je závislost vysoká, v případě 

kapitálových výdajů je závislost slabá a v případě kapitálových výdajů je závislost střední. 

Koeficienty korelace jsou statisticky významné, což znamená, že lze závislost považovat 

za prokázanou. Rozloha intravilánu se na výsledné výši výdajů přepočtených na 1 ha 

v případě běžných výdajů podílí asi 50 %, v případě celkových výdajů asi 40 %, v případě 

kapitálových výdajů to jsou však pouze 3 %. Intervaly spolehlivosti opět ukazují, v jakých 

hranicích se s pravděpodobností 95 % budou pohybovat koeficienty korelace pro všechny 

obce České republiky. Tyto intervaly spolehlivosti naznačují, že koeficienty korelace 

pro všechny obce České republiky se budou pro běžné výdaje pohybovat převážně v mezích 

vysoké závislosti, pro kapitálové výdaje převážně v mezích slabé závislosti (v některých 

případech až statisticky nevýznamné) a pro celkové výdaje v mezích střední závislosti. 

Koeficienty regrese jsou statisticky významné, což znamená, že změna intravilánu obce o 1 ha 
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zapříčiní průměrnou a statisticky významnou změnu výdajů na 1 ha intravilánu o 7 Kč 

u běžných výdajů, o 1 Kč u kapitálových výdajů a o 8 Kč u celkových výdajů.  

I v případě zkoumání závislosti mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými na 1 ha 

intravilánu záleží na tom, o jaký druh výdaje se jedná. V případě běžných a kapitálových 

výdajů je závislost vysoká, v případě kapitálových výdajů opět slabá. Všechny koeficienty 

korelace jsou statisticky významné, což značí prokázanou závislost. Počet obyvatel ovlivňuje 

výslednou výši výdajů přepočtených na 1 ha; v případě běžných výdajů to je asi ze 70 %, 

v případě celkových výdajů více než polovinou, v případě kapitálových výdajů to jsou ale 

pouhá 3 %. Intervaly spolehlivosti opět naznačují hranice, ve kterých se budou pohybovat 

koeficienty korelace pro všechny obce České republiky. Tyto intervaly spolehlivosti 

naznačují, že koeficienty korelace pro všechny obce České republiky se budou pro běžné 

a celkové výdaje pohybovat v mezích vysoké závislosti, pro kapitálové výdaje převážně 

v mezích slabé závislosti; až na výjimky lze předpokládat, že koeficienty budou statisticky 

významné a tedy i na úrovni všech obcí České republiky bude závislost prokázaná. Přestože 

jsou koeficienty korelace nulové, jsou statisticky významné, což je zapříčiněno tím, že změna 

výdajů v přepočtu na 1 ha intravilánu zapříčiní sice malou změnu, která je ale vzhledem 

k ploše intravilánu a počtu obyvatel významná.  

Vysoká závislost existuje mezi počtem obyvatel a intravilánem obce; tato závislost byla 

prokázána. Stejnou závislost bude rovněž vykazovat i koeficient korelace pro všechny obce 

České republiky a vzhledem k hranicím intervalu spolehlivosti lze předpokládat, že bude 

statisticky významná a tedy prokázaná. Výslednou rozlohu intravilánu obce „ovlivňuje“ počet 

obyvatel z 90 % (a naopak). Statisticky významnou změnu počtu obyvatel o téměř 23 osob 

zapříčiní změna intravilánu o 1 ha a statisticky významnou změnu rozlohy intravilánu 

o 0,040 ha zapříčiní změna počtu obyvatel o jednu osobu. 

Prokázanou a vysokou závislost lze rovněž spatřovat mezi sumou běžných a sumou celkových 

výdajů a intravilánem obce. Stále ještě prokázanou a střední závislost lze spatřovat v případě 

sumy kapitálových výdajů a intravilánu obce. Výslednou výši běžných a celkových výdajů 

ovlivňuje intravilán z více než 50 %, v případě kapitálových výdajů to je pouze 29 %. Interval 

spolehlivosti pro sumu kapitálových výdajů a velikost intravilánu pro všechny obce České 

republiky se bude pohybovat i nadále v mezích střední (a prokázané) závislosti, interval 

spolehlivosti pro sumu běžných a celkových výdajů a velikost intravilánu pro všechny obce 

České republiky se bude pohybovat na rozmezí střední a vysoké závislosti. Změna intravilánu 
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obce o 1 ha zapříčiní průměrnou a statisticky významnou změnu sumy běžných výdajů 

o 17 tis. Kč, sumy kapitálových výdajů o 2 tis. Kč a sumy celkových výdajů 19 tis. Kč.  

Počet budov v obci 

Běžné výdaje přepočtené na 1 budovu v obci se v oblasti dopravní obslužnosti pohybovaly 

na úrovni necelého 1 tis. Kč; investice v přepočtu na 1 budovu v obci dosáhly pouze 100 Kč, 

celková nákladovost 1 budovy v obci z pohledu dopravní obslužnosti tak převýšila 

ve sledovaném období v průměru 1 tis. Kč. Vývoj výdajů v jednotlivých letech sledovaného 

období je zobrazen v příloze 11, graf 4.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou zobrazeny v příloze 11, tabulka 4.  

Závislost mezi počtem budov nacházejících se na území obce a výdaji přepočtenými na tuto 

budovu se liší s ohledem na to, o které výdaje se jedná. V případě běžných výdajů je závislost 

vysoká, v případě kapitálových výdajů je závislost slabá a v případě celkových výdajů 

je závislost spíše střední. S výjimkou kapitálových výdajů jsou koeficienty korelace 

statisticky významné, což naznačuje, že závislost lze považovat za prokázanou. Na základě 

koeficientů determinace lze konstatovat, že počet budov nacházejících se na území obce 

ovlivňuje výši výdajů přepočtených na 1 budovu v obci asi ze 70 % v případě běžných výdajů 

a v případě celkových výdajů asi 27 %, zbytek připadá na ostatní faktory. Zkonstruované 

intervaly spolehlivosti naznačují, v jakých hranicích budou ležet koeficienty korelace 

spočítané pro všechny obce České republiky. Pro běžné výdaje bude koeficient korelace ležet 

na pomezí střední a vysoké závislosti, v případě kapitálových výdajů bude ležet převážně 

v mezích slabé (a neprokazatelné) závislosti, v případě celkových výdajů lze předpokládat 

spíše střední závislost. Koeficient regrese je statisticky významný, ale nulový. Je to 

zapříčiněno tím, že změna počtu budov o 1 dům zapříčiní sice malou, ale ve vztahu k počtu 

budov poměrně významnou změnu běžných a celkových výdajů přepočtených na budovu.  

 V případě počtu obyvatel a výdajů přepočtených na 1 budovu nacházející se na území obce 

lze konstatovat, že opět záleží na tom, o který výdaj se jedná. Závislost je pak v případě 

běžných výdajů vysoká, v případě kapitálových výdajů slabá a v případě celkových výdajů 

střední; tyto závislosti lze s výjimkou kapitálových výdajů považovat za prokázané. Podle 

koeficientu determinace lze vidět, že počet obyvatel v obci má na výdaje přepočtené 

1 budovou nacházející se na území obce v případě běžných výdajů vliv z 56 %, na celkové 

výdaje téměř z třetiny; zbytek výdajů je ovlivněn jinými faktory. Koeficient korelace 
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pro všechny obce České republiky bude s 95 % pravděpodobností ležet v případě běžných 

výdajů v mezích vysoké závislosti, v případě kapitálových výdajů v mezích slabé (a převážně 

neprokázané) závislosti a v případě celkových výdajů v mezích střední závislosti. Změna 

počtu obyvatel o 1 osobu zapříčiní změnu pouze běžných a celkových výdajů, jejichž změna, 

přestože je malá, je statisticky významná.  

Prokázanou a velmi vysokou závislost lze vidět mezi počtem obyvatel a počtem budov 

nacházejících se na území obce. Počet obyvatel „ovlivňuje“ výsledný počet budov 

nacházejících se na území obce z 96 % (a naopak), 4 % jsou ovlivněny jinými, 

zde neuvedenými, faktory. Stejně vysokou a prokázanou závislost pak bude možné pozorovat 

i v případě všech obcí České republiky. Pokud se změní počet budov o jednu budovu, 

„zapříčiní“ to průměrnou a statisticky významnou změnu počtu obyvatel téměř o 4,5 osoby. 

Změna počtu obyvatel o 1 osobu „zapříčiní“ průměrnou a statisticky významnou změnu počtu 

budov o 0,2 budovy.  

Závislost mezi počtem budov nacházejících se na území obce a sumy výdajů je v případě 

sumy běžných a sumy celkových výdajů prokázaná a vysoká, v případě sumy kapitálových 

výdajů je závislost střední a prokázaná. 76 % konečné sumy běžných a celkových výdajů 

a 41 % sumy kapitálových výdajů je ovlivněno počtem budov nacházejících se na území 

obce; zbylá část uvedených výdajů je ovlivněna jinými faktory. Koeficienty korelace 

vypočítané pro všechny obce České republiky a pro sumu běžných a sumu celkových výdajů 

budou ležet v mezích vysoké závislosti, pro sumu kapitálových výdajů budou ležet v mezích 

střední závislosti. I zde budou koeficienty korelace statisticky významné. Změna počtu budov 

v příslušné obci zapříčiní statisticky významnou změnu sumy běžných výdajů o 4 tis. Kč, 

sumu kapitálových výdajů o necelých 400 Kč a sumu celkových výdajů o více než 4 tis. Kč.  

3.2.2 Dílčí závěry výdajové oblasti dopravní obslužnost 

Počet přítomných osob v obci nemá na výdaje přepočtené počtem přítomných osob v obci 

žádný vliv. Naopak velký vliv je vidět v případě sumy výdajů, kdy je tento vliv poměrně 

velký. S růstem počtu přítomných osob v obci tak budou růst výdaje do oblasti dopravní 

obslužnosti, ale výdaje přepočtené na přítomnou osobu v obci se měnit nebudou. Počet 

obyvatel obce rovněž neovlivňuje výdaje přepočtené na přítomnou osobu v obci, ale poměrně 

významným způsobem ovlivní sumu výdajů. Opět tak s růstem počtu obyvatel bude sice růst 

suma výdajů, ale výdaje přepočtené na přítomnou osobu v obci růst nebudou. Závěrem lze 

konstatovat, že přítomné osoby stejně jako počet obyvatel mají vliv pouze na sumu výdajů, 
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přičemž tento vliv je stejně významný; přítomné osoby stejně jako počet obyvatel nemají vliv 

na výdaje přepočtené počtem přítomných osob.  

Celková výměra katastrálních území obce má na sumu výdajů i na výdaje přepočtené 

celkovou výměrou katastrálních území obce určitý vliv; s růstem celkové výměry 

katastrálních území obce budou růst oba typy výdajů. Počet obyvatel obce má opět na sumu 

výdajů i na výdaje přepočtené celkovou výměrou katastrálních území obce určitý vliv; 

s růstem počtu obyvatel opět oba typy výdajů porostou. Lze tak konstatovat, že celková 

výměra všech katastrálních území obce má na oba typy výdajů vliv, nicméně tento vliv je  

menší než je vliv počtu obyvatel obce. Závislost mezi počtem obyvatel a celkovou výměrou 

katastrálních území obce není příliš vysoká.  

Intravilán obce má na sumu výdajů i na výdaje přepočtené intravilánem obce poměrně velký 

vliv, což znamená, že s růstem intravilánu budou růst výdaje v přepočtu na intravilán 

i nepřepočtené výdaje. Počet obyvatel obce má na výdaje přepočtené intravilánem obce 

i na jejich nepřepočtenou výši opět velký vliv, což znamená, že s růstem počtu obyvatel 

budou růst jednotkové výdaje i suma výdajů. Lze tedy konstatovat, že oba faktory mají 

na výdaje v této výdajové oblasti vliv, který je stejně významný pro oba faktory. Závislost 

mezi počtem obyvatel a intravilánem obce je velmi vysoká.  

Počet budov v obci má na sumu výdajů i na výdaje přepočtené počtem budov v obci poměrně 

velký vliv; s růstem počtu budov v obci tak budou růst výdaje přepočtené počtem budov 

v obci i jejich suma. Počet obyvatel obce má opět na výdaje přepočtené počtem obyvatel 

i na jejich sumu poměrně velký vliv; s růstem počtu obyvatel v obci budou růst oba typy 

výdajů. Současně lze konstatovat, že počet budov v obci i počet obyvatel v obci má na výdaje 

v dané výdajové oblasti podobný vliv. Závislost mezi počtem obyvatel a počtem budov 

na území obce je velmi vysoká, téměř absolutní.  

Na základě analýzy bylo zjištěno, že na velikost výdajů obcí ve výdajové oblasti dopravní 

obslužnost mají vliv tři faktory, a to celková výměra všech katastrálních území obce, 

intravilán obce a počet budov nacházejících se v katastrálním území obce. I přesto lze ale 

konstatovat, že u všech těchto faktorů je vliv na vymezené výdaje stejný nebo dokonce i nižší 

než v případě počtu obyvatel obce.  

3.3 Výdaje obcí Zlínského kraje ve výdajové oblasti vzdělávání 

V rámci této výdajové oblasti jsou evidovány činnosti obcí spojené se zřizováním a provozem 

mateřských a základních škol, včetně školních jídelen a školních družin, které jsou součástí 
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mateřských a základních škol, příp. i těch, které jsou zřízeny jako samostatné organizace. 

Obce mohou v rámci výdajové oblasti vzdělávání zabezpečovat i širší rozsah činností (např. 

být zřizovatelem i středních škol), nicméně pro účely této práce je rozsah činností redukován 

na výše uvedenou zákonnou povinnost.    

Obce ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů plní hlavně funkci zřizovatele 

a následně i finančního zajišťovatele fungování mateřských a základních škol. Samotnému 

hospodaření v této oblasti však přikládají různou váhu v závislosti na typu školy. Deklaroval 

to výzkum Vysoké školy ekonomické z roku 2009. Obce hodnotily kapacitní a časovou zátěž 

provozu a údržby mateřských škol, které nejsou součástí základních škol, jako relativně 

malou. Kapacitní a časovou zátěž provozu a údržby základních škol obce naopak hodnotily 

jako relativně velkou ve vztahu k provozu a údržbě předškolních zařízení. Tato hodnocení 

se nicméně lišila v závislosti na velikosti obce, kdy zejména velké obce hodnotily zátěž jako 

velmi malou a jako relativně velkou ji hodnotily spíše malé a střední obce a města, které již 

tato zařízení zřizují a provozují, nicméně vzhledem k objemu jejich rozpočtů (a tím pádem 

i časových a kapacitních možností) jsou pro ně nákladné.62 V průměru se podíl běžných 

výdajů této výdajové oblasti na jejich sumě pohybuje na úrovni necelých 70 %, jedná se tedy 

o významnou část běžných výdajů obcí. Mateřské a základní školy jsou rovněž poměrně 

významné ve vztahu k sociálnímu, kulturně společenskému a ekonomickému rozvoji dané 

obce. Existence mateřské, resp. i základní školy v obci do určité míry ovlivňuje rozhodování 

o bydlení mladých, pro obec perspektivních, rodin s dětmi, mateřské a základní školy jsou 

přirozeným kulturním centrem aktivit pro rodiny s dětmi a podporují společenský život 

v obci.  

Rovněž lze konstatovat, že oblast školství je pro obce poměrně problematická a rozporuplná. 

Obce se však k otázkám optimalizace škol staví velmi negativně, neboť je tato oblast velmi 

palčivá nejen pro zastupitele obce, kteří o případném zřízení, sloučení či zrušení a tím i výši 

výdajů rozhodují, ale také pro samotné děti a jejich rodiče, které důsledky toto rozhodnutí 

významně ovlivní. Často je tohoto tématu také hojně využíváno při politickém boji stran 

o umístění se ve volbách či při argumentaci pro oddělení části obce; typickým příkladem 

je oddělení místních částí Poličná a Krhová od města Valašského Meziříčí v roce 2013, které 

bylo podníceno právě rozhodnutím zastupitelstva obce o zrušení mateřských a základních škol 

v uvedených částech.  

                                                 
62 Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009. 
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Výdajová oblast vzdělávání je dána zejména rozpočtovým pododdílem 311, kde jsou 

evidovány výdaje spojené provozem a investicemi mateřských a základních škol. Součástí 

škol je téměř vždy školní jídelna, součástí základních škol je navíc často ještě školní družina. 

Školní jídelny a školní družiny však mohou být zřízeny jako samostatné organizace 

a v té chvíli tak nejsou výdaje na jejich fungování evidovány v rozpočtovém pododdílu 311, 

ale v rozpočtových paragrafech 3141 a 3143. Mateřské a základní školy rovněž často 

organizují tzv. školy v přírodě a některé obce evidují výdaje spojené s těmito aktivitami 

samostatně, a to na samostatném rozpočtovém paragrafu 3144. Výdajová oblast vzdělávání 

tak je dána součtem výdajů v rozpočtovém pododdílu 311 a rozpočtových paragrafů 3141, 

3143 a 3144. Poměrně důležitým faktem v oblasti běžných výdajů je skutečnost, že obce 

až na výjimky nefinancují mzdové náklady pracovníků uvedených organizací, protože ty jsou 

hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

školám jsou rozdělovány prostřednictvím rozpočtů krajských úřadů a tvoří přibližně 2/3 všech 

výdajů mateřských a základních škol. Běžné výdaje této výdajové oblasti mohly být 

ve sledovaném období do určité míry ovlivněny příjmy obcí ve formě příspěvku na školství 

odvíjející se od přepočteného počtu žáků, nicméně od roku 2013 jsou tyto příspěvky 

v důsledku novelizace zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní zrušeny a částka 

původně na ně určená byla přesunuta do systému rozpočtového určení daní. Rovněž 

je od roku 2013 v souvislosti s novelizací zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 

novelizován zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, kterým byla zrušena povinnost obce, 

ve které má žák sice místo trvalého pobytu, ale plní docházku ve škole zřízené jinou obcí, 

zaplatit této obci částku odpovídající neinvestičním výdajům příslušné školy připadající 

na jednoho jejího žáka. Od roku 2013 tedy nelze s většími běžnými příjmy v oblasti školství 

počítat a nákladovost oblasti tak nebude těmito příjmy zkreslována; běžné výdaje obcí 

do vzdělávání budou obdobné. Kapitálové výdaje pak mohou být do určité míry zkreslovány 

přijatými kapitálovými transfery na investice do školských budov, které „administrují“ obce. 

Běžné výdaje tvoří v průměru 2/3 celkových výdajů a s výjimkou roku 2012 jsou rostoucí; 

na běžné výdaje v oblasti školství tak neměl útlum finančních zdrojů obcí na počátku 

ekonomického poklesu významný vliv, a to z důvodu rostoucího počtu žáků navštěvujících 

zejména mateřské školy, s tím související rozšiřování počtu tříd a tak nárůst výdajů 

souvisejících s jejich zařizováním. Naopak kapitálové výdaje jsou od roku 2010 klesající 

v důsledku omezování transferů z ostatních veřejných zdrojů a také nižších příjmů obcí; obce 

se při rozšiřování počtu tříd primárně snaží o využití stávajících prostor místo výstavby 

nových.  
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V rámci této kapitoly je zkoumáno šest potenciálních faktorů, u kterých existuje předpoklad 

ovlivnění uvedených výdajů, a to počet žáků mateřských a základních škol zřízených obcí, 

počet tříd mateřských a základních škol zřízených obcí, průměrná velikost mateřské 

a základní školy zřízené obcí, maximální kapacita mateřské a základní školy zřízené obcí 

a počet dětí ve věku 3 až 15 let s trvalým pobytem v obci a nadmořská výška obce.  

Tím nejlogičtějším faktorem a současně kritériem pro přerozdělování daní dle zákona 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní s účinností od 1. 1. 2013 je počet žáků 

navštěvující mateřskou a základní školu zřízenou obcí. Proto je prvním faktorem zkoumaným 

v této části práce počet žáků v mateřské a základní škole zřízené obcí.  

Skutečný počet žáků v mateřské a základní škole však není jediný ukazatel, který by uvedené 

výdaje mohl ovlivnit. Předpokládá se, že existují výdaje, na které samotné zařízení nemá vliv 

a které ve vztahu k provozu musí nutně vynaložit (změna počtu dětí či žáků automaticky 

neznamená změnu budovy a tím snížení výdajů). Jedná se zejména o velikost mateřské 

či základní školy a s tím spojené náklady na úklid, vytápění, elektrickou energii, vodné, 

stočné, opravy, udržování a s tím případné související mzdové náklady nad nedostačující limit 

mzdových prostředků stanovený krajským úřadem odvíjející se od počtu dětí či žáků ve škole 

a ne od velikosti školy. Mezi výdaje, na které nemá samotná škola vliv a musí je vynaložit, 

lze zařadit rovněž investice do školských budov. Z tohoto úhlu pohledu se jako nejvhodnější 

zkoumaný ukazatel jeví počet m2 zastavěné plochy budovy či m3 obestavěného prostoru 

budovy. Pro tato data však neexistuje souhrnná evidence, a proto musí být tento ukazatel 

substituován jiným faktorem. Tím může být počet tříd v mateřských a základních školách. 

Počet tříd totiž limituje velikost budovy, a to tím způsobem, že větší počet učeben, než je limit 

budovy, není reálný a poměrně malý počet učeben ve vztahu k velikosti budovy je zase 

extrémně neekonomický a klade velké nároky na finanční prostředky poskytované 

zřizovatelem. Z důvodu neexistence evidence počtu učeben v jednotlivých školách je faktor 

počet tříd v mateřských a základních školách determinován počtem „tříd žáků“. 

Malý počet tříd v případě srovnatelného počtu dětí či žáků však může znamenat i poměrně 

ekonomické fungování školy, a to v důsledku menší budovy a větší naplněnosti tříd v rámci 

této budovy. V těchto třídách je pak nákladovost jednoho žáka menší než ve třídách s malým 

počtem žáků. Otázkou je, co je vhodné i z hlediska výuky, protože čím je menší počet žáků, 

tím může být výuka kvalitnější. Počet žáků ve třídách se však nemůže měnit (zvyšovat 

či snižovat) neomezeně, protože je dán vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
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náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů; 

i když zřizovatelé mohou v mezích školským zákonem vymezených limitů povolit výjimku 

z počtu žáků ve třídě (za předpokladu, že to není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy 

a že zřizovatel uhradí zvýšené náklady na vzdělávání), ani tyto výjimky nejsou neomezené. 

Z uvedených důvodů je rovněž v následující části práce zkoumána průměrná velikost třídy 

mateřské a základní školy daná průměrným počtem dětí a žáků navštěvující třídu 

v příslušné mateřské či základní škole.  

V důsledku výše uvedeného lze tvrdit, že ani v případě, kdy každá místnost ve škole bude 

představovat jednu třídu, neznamená, že budova je z hlediska počtu žáků maximálně využita. 

Proto bude rovněž analyzována maximální kapacita mateřských a základních škol, která 

je daná maximálním počtem žáků, kteří mohou příslušnou mateřskou či základní školu 

navštěvovat. Maximální kapacita se rovněž nemůže zvyšovat donekonečna, protože 

je omezena souhlasem hygienických stanic.  

Jak již bylo výše řečeno, obce bez zařízení preprimárního či primárního zdělávání měly 

do konce roku 2012 povinnost hradit obci, která mateřskou či základní školu zřizuje a dítě 

s trvalým bydlištěm v obci bez tohoto zařízení mateřskou či základní školu navštěvuje, 

příspěvek ve výši neinvestičních nákladů na jedno dítě. Všechny obce Zlínského kraje 

tak měly do konce uvedeného roku výdaje na školství, aniž by byly v postavení zřizovatele 

školy. Z tohoto důvodu je posledním, doplňkovým faktorem počet dětí ve věku 3 až 15 let, 

což je věk, kdy děti navštěvují mateřskou školu a věk povinné školní docházky. 

V rámci slovenského systému rozpočtového určení daní je pro přerozdělování daní mezi obce 

užito kritérium nadmořské výšky obce, a to v důsledku toho, že obce ve vyšších nadmořských 

výškách mají vyšší náklady spojené s vytápěním budov; zejména školských zařízení. Z tohoto 

důvodu bude premisa ovlivnění výdajů ve výdajové oblasti vzdělávání ze strany nadmořské 

výšky zkoumána rovněž; faktor je nazván nadmořská výška obce.  

Údaje o uvedených faktorech byly na základě komunikace s pracovníky Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ústavu pro informace ve vzdělání, Krajského úřadu Zlínského kraje 

čerpány z příslušných informačních systémů uvedených orgánů. Další informace 

o ukazatelích byly čerpány od Českého statistického úřadu a z Informačního a vzdělávacího 

portálu Zlínského kraje. Na základě těchto údajů lze konstatovat, že počet mateřských 

a základních škol se ve sledovaném období nezměnil. Významným způsobem se však změnil 

počet žáků a tříd v uvedených školách. Počet žáků a tříd v mateřských školách ve sledovaném 

období trvale rostl, počet žáků a tříd v základních školách naopak ve sledovaném období 
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trvale klesal (i když se zpomalující tendencí); v konečném důsledku tak celkový počet žáků 

a tříd nejdříve klesal, od roku 2010 rostl. Průměrná velikost tříd se ve sledovaném období 

nezměnila, v průměru se u mateřských škol pohyboval na úrovni průměrně 20 žáků v jedné 

třídě mateřské školy, v případě základních škol na úrovni 22 žáků. Maximální kapacita škol 

ve sledovaném období s výjimkou roku 2012 rostla; tento trend je patrný zejména u malých 

škol. Počet dětí ve věku 3 až 6 let ve sledovaném období rostl, počet dětí ve věku 7 až 15 let 

klesal; v konečném důsledku tak celkový počet dětí ve věku 3 až 15 let nejdříve rostl, od roku 

2010 klesal. 

3.3.1 Analýza výdajů ve výdajové oblasti vzdělávání 

Počet žáků v mateřských a základních školách zřízených obcí 

Běžné výdaje v oblasti školství přepočtené na počet žáků ve školách se pohybovaly 

ve sledovaném období v průměru na úrovni asi 12 tis. Kč, investice v přepočtu na 1 žáka 

dosáhly více než 6 tis. Kč; celková nákladovost 1 žáka pro obec tak byla ve sledovaném 

období asi 18 tis. Kč. Vývoj výdajů v jednotlivých letech je zobrazen v příloze 12, graf 1.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 12, tabulka 1.  

Závislost mezi počtem žáků v mateřských a základních školách je patrná pouze v případě 

běžných výdajů přepočtených na jednoho žáka, nicméně i tak je nízká. V případě 

kapitálových a celkových výdajů přepočtených na jednoho žáka není statisticky významná 

závislost prokázána. Zkonstruované intervaly spolehlivosti ukazují, v jakých hranicích 

se s pravděpodobností 95 % budou pohybovat koeficienty korelace pro všechny obce České 

republiky. V případě běžných výdajů přepočtených na 1 žáka mateřské či základní školy 

budou koeficienty korelace opět nízké a převážně statisticky významné. V případě 

kapitálových výdajů přepočtených na žáka bude závislost slabá a statisticky nevýznamná, 

v případě celkových výdajů na žáka bude koeficient korelace ležet v mezích slabé závislosti 

a převážně statisticky nevýznamné. Koeficienty determinace naznačují, že počet žáků 

má na konečné výdaje přepočtené na žáka vliv pouze u běžných výdajů, a i v tomto případě 

se jedná o 4 %. Potvrzuje to i průměrná změna běžných výdajů přepočtených na žáka o 3 Kč 

při změně počtu žáků o jednoho.  

Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými na žáka je slabá, i když stále ještě 

statisticky významná. Mezi počtem obyvatel a kapitálovými a celkovými výdaji přepočtenými 

na žáka závislost neexistuje. S pravděpodobností 95 % bude koeficient korelace mezi počtem 
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obyvatel a běžnými výdaji přepočtenými na žáka pro všechny obce České republiky ležet 

v mezích slabé, i když stále ještě statisticky významné závislosti. V případě kapitálových 

výdajů na žáka a počtu obyvatel nebude závislost prokázána ani v případě všech obcí České 

republiky a v případě celkových výdajů bude závislost slabá a spíše statisticky nevýznamná. 

Počet obyvatel ovlivňuje konečnou výši běžných výdajů přepočtených na žáka ze 3 %. 

Koeficient regrese pro běžné výdaje přepočtené na žáka je nulový a přesto statisticky 

významný, což je způsobeno tím, že průměrná změna, kterou vyvolá změna počtu obyvatel 

o 1 osobu, je menší než 1 Kč, ale ve vztahu k výši běžných výdajů na žáka je nenulová. 

Závislost mezi počtem obyvatel obce a počtem žáků v mateřských a základních školách 

zřízených obcí je téměř absolutní, což bude s 95 % pravděpodobností platit i pro všechny 

obce České republiky. Počet žáků v mateřských a základních školách je z 98 % „ovlivněn“ 

počtem obyvatel obce (a naopak). Na 1 žáka v mateřské či základní škole „připadá“ 

asi 9 obyvatel obce a na 1 obyvatele obce „připadá“ 0,1 žáka v mateřské či základní škole.  

Závislost mezi počtem žáků v mateřské a základní škole a sumou běžných a celkových výdajů 

je velmi vysoká a statisticky významná. V případě sumy kapitálových výdajů je závislost 

střední a rovněž statisticky významná. S 95 % pravděpodobností budou koeficienty korelace 

pro všechny obce České republiky pro sumu běžných a celkových výdajů ležet v mezích 

velmi vysoké závislosti a v případě sumy kapitálových výdajů v mezích střední závislosti; 

koeficienty korelace budou statisticky významné. Na konečnou výši sumy běžných výdajů 

má počet žáků v mateřských a základních školách vliv z 96 %, sumy kapitálových výdajů 

ze 41 % a v případě sumy celkových výdajů z 86 %. Při změně počtu žáků o 1 žáka se změní 

běžné výdaje na 1 žáka asi o 10 tis. Kč, kapitálové výdaje na žáka asi o 5 tis. Kč a celkové 

výdaje na žáka asi o 15 tis. Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a sumou běžných a celkových je opět vysoká a statisticky 

významná a v případě sumy kapitálových výdajů je opět střední a rovněž statisticky 

významná. S pravděpodobností 95 % budou koeficienty korelace mezi počtem obyvatel 

a sumou běžných a celkových výdajů všech obcí České republiky ležet v mezích velmi 

vysoké závislosti a v případě sumy kapitálových výdajů v mezích střední závislosti. Počet 

obyvatel ovlivňuje sumu běžných výdajů z 94 %, sumu kapitálových výdajů ze 40 % a sumu 

celkových výdajů z 86 %. V průměru změna počtu obyvatel o 1 osobu zapříčiní v případě 

sumy běžných výdajů změnu o více než 1 tis. Kč, v případě sumy kapitálových výdajů 

o 0,5 tis. Kč a v případě sumy celkových výdajů o necelé 2 tis. Kč. Vzhledem k tomu, 
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že výsledky (a tedy i závěry) v případě počtu obyvatel a sum jednotlivých druhů výdajů 

budou stejné, nebudou u dalších faktorů této výdajové oblasti komentovány. 

Počet tříd v mateřských a základních školách zřízených obcí 

Běžné výdaje v přepočtu na 1 třídu dosáhly ve sledované výdajové oblasti v průměru téměř 

255 tis. Kč, investice na 1 třídu činily v průměru asi 127 tis. Kč; celková nákladovost 1 třídy 

v mateřské či základní škole činila v průměru pro obec asi 382 tis. Kč. Vývoj výdajů 

v jednotlivých letech je zobrazen v příloze 12, graf 2.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou zobrazeny v příloze 12, tabulka 2. 

Počet tříd má na výdaje přepočtené počtem tříd vliv pouze v případě běžných výdajů, tento 

vliv je slabý a statisticky významný. Koeficienty korelace pro kapitálové a celkové výdaje 

přepočtené na 1 třídu jsou statisticky nevýznamné. Obdobné závěry lze vyvodit i na základě 

intervalů spolehlivosti, které naznačují, že koeficienty korelace mezi celkovými 

a kapitálovými výdaji přepočtenými na počet tříd a počtem tříd pro všechny obce České 

republiky budou ležet spíše v mezích slabé a statisticky nevýznamné závislosti, v případě 

běžných výdajů přepočtených na počet tříd lze předpokládat, že koeficient korelace 

pro všechny obce České republiky bude ležet v mezích statisticky významné (i když slabé) 

závislosti. V podstatě lze konstatovat, že počet tříd nemá na kapitálové a celkové výdaje 

přepočtené na 1 třídu žádný vliv a v případě běžných výdajů přepočtených na 1 třídu 

je ovlivňují ze 2 %. Při změně počtu tříd o 1 třídu se v průměru změní běžné výdaje na tuto 

1 třídu asi o 900 Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými na 1 třídu v podstatě neexistuje, 

což dokládají statisticky nevýznamné koeficienty korelace, regrese i determinace. Obdobné 

závěry lze odvodit i pro všechny obce České republiky.  

Závislost mezi počtem obyvatel a počtem tříd je velmi vysoká pro obce Zlínského kraje 

i pro všechny obce České republiky (s 95 % pravděpodobností). Počet obyvatel „ovlivňuje“ 

počet tříd z 98 % (a naopak). Při změně počtu třídu o 1 se v průměru „změní“ počet obyvatel 

asi o 207 osob, při změně počtu obyvatel o 1 osobu se v průměru „změní“ počet tříd 

o 0,005 třídy.   

Závislost mezi počtem tříd a sumou běžných a celkových výdajů je velmi vysoká, v případě 

sumy kapitálových výdajů je závislost spíše střední; koeficienty korelace jsou statisticky 

významné. Ve stejných a statisticky významných závislostech se budou pohybovat 
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i koeficienty korelace pro všechny obce České republiky. V průměru ovlivňuje počet tříd 

výslednou sumu běžných výdajů z 96 %, sumu kapitálových výdajů ze 41 % a sumu 

celkových výdajů z 86 %. Při změně počtu tříd o 1 třídu se změní běžné výdaje 

asi o 235 tis. Kč, kapitálové výdaje asi o 105 tis. Kč a celkové výdaje asi o 341 tis. Kč.    

Průměrná velikost třídy mateřské a základní školy zřízené obcí  

Běžné výdaje v přepočtu na 1 průměrně velikou třídu dosáhly ve sledovaném období 

v průměru asi 29 mil. Kč, investice v přepočtu na 1 průměrně velikou třídu činily 

asi 14 mil. Kč; jedna průměrně veliká třída tak vyšla ve sledovaném období obce v průměru 

na 43 mil. Kč. Vývoj výdajů v jednotlivých letech sledovaného období je zobrazen v příloze 

12, graf 3.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 12, tabulka 4.  

Nízká, resp. slabá závislost je vidět v případě, kdy jsou výdaje přepočteny na průměrnou 

velikost třídy; koeficienty korelace jsou statisticky významné. Intervaly spolehlivosti 

naznačují hranice, ve kterých budou koeficienty korelace pro jednotlivé druhy výdajů 

pro všechny obce České republiky s 95 % pravděpodobností ležet; lze očekávat, že jednotlivé 

druhy koeficientů budou ležet na pomezí nízké a slabé závislosti. Průměrná velikost třídy 

však ovlivňuje konečné výdaje na 1 průměrně velikou třídy maximálně 4 %. Při změně 

průměrné velikosti třídy o 1 jednotku se změní běžné výdaje na 1 průměrně velikou třídu 

o 18 tis. Kč, kapitálové výdaje na 1 průměrně velikou třídu o 10 tis. Kč a celkové výdaje 

na 1 průměrně velikou třídu o 28 tis. Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými na 1 průměrně velikou třídu je velmi 

vysoká u běžných a celkových výdajů a u kapitálových výdajů je střední; koeficienty korelace 

jsou statisticky významné. Obdobných závislostí budou dosahovat i koeficienty korelace 

pro jednotlivé druhy výdajů pro všechny obce České republiky. Počet obyvatel ovlivňuje 

běžné výdaje přepočtené na 1 průměrně velikou třídu z 96 %, kapitálové výdaje přepočtené 

na 1 průměrně velikou třídu ze 37 % a celkové výdaje přepočtené na 1 průměrně velikou třídu 

z 85 %. Při změně počtu obyvatel o 1 osobu se v průměru změní běžné výdaje přepočtené 

na 1 průměrně velikou třídu o 47 Kč, kapitálové výdaje přepočtené na 1 průměrně velikou 

třídu o 21 Kč a celkové výdaje přepočtené na 1 průměrně velikou třídu o 68 Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a průměrně velikou třídou je poměrně nízká, nicméně stále 

ještě statisticky významná. Na pomezí slabé a nízké závislosti se bude pohybovat i koeficient 
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korelace mezi počtem obyvatel a průměrně velikou třídou pro všechny obce České republiky. 

Počet obyvatel obce „ovlivňuje“ velikost průměrné třídy pouze z 5 % (a naopak). Při změně 

průměrné velikosti třídy o 1 jednotku se v průměru „změní“ počet obyvatel asi o 379 osob, 

při změně počtu obyvatel o 1 osobu se průměrná velikost třídy sice změní, nicméně změna 

je malá, i když statisticky významná.  

Závislost mezi průměrně velikou třídou a sumou výdajů je ve všech případech spíše nízká, 

nicméně stále ještě statisticky významná. Na pomezí nízké a slabé závislosti (a stále ještě 

statisticky významné) se budou rovněž pohybovat i koeficienty korelace pro sumu 

jednotlivých druhů výdajů a průměrnou velikost třídy pro všechny obce České republiky. 

Průměrná velikost třídy má však na konečnou výši sumy výdajů vliv z pouhých 6 %. 

Při změně průměrné velikosti třídy o 1 jednotku se změní běžné výdaje asi o 481 tis. Kč, 

kapitálové výdaje o 252 tis. Kč a celkové výdaje o 733 tis. Kč.  

Maximální kapacita mateřských a základních škol zřízených obcí 

Běžné výdaje přepočtené na 1 žáka z hlediska maximálního počtu žáků ve školách 

se ve sledovaném období v průměru pohybovaly na úrovni asi 8 tis. Kč, investice na 1 žáka 

z hlediska maximálního počtu žáků ve školách dosáhly asi 4 tis. Kč; v průměru se tak 

nákladovost 1 žáka z hlediska maximální kapacity škol ve sledovaném období pohybovala 

na úrovni 12 tis. Kč. Výdaje v jednotlivých letech jsou zobrazeny v příloze 12, graf 4.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 12, tabulka 4.  

Závislost mezi maximální kapacitou školy a výdaji přepočtenými na tuto kapacitu existuje 

jen v případě běžných výdajů, kdy je závislost negativní, nízká, ale stále ještě statisticky 

významná; s růstem maximální kapacity školy klesají běžné výdaje obcí přepočtené 

na maximální kapacitu školy. Závislost mezi kapitálovými a celkovými výdaji přepočtenými 

na maximální kapacitu škol nebyla prokázána. Intervaly spolehlivosti naznačují, 

že s pravděpodobností 95 % budou koeficienty korelace v případě běžných výdajů 

přepočtených na maximální kapacitu a počtem obyvatel pro všechny obce České republiky 

korelace ležet na pomezí slabé a nízké závislosti. Na konečné běžné výdaje přepočtené 

na maximální kapacitu základní školy má maximální kapacita vliv pouze ze 4 %. Při změně 

o 1 žáka (vzhledem k maximální kapacitě školy) se změní běžné výdaje na maximální 

kapacitu o 2 Kč; na ostatní výdaje nemá tato změna vliv.  
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Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými na maximální kapacitu je statisticky 

významná pouze v případě běžných výdajů, v případě kapitálových a celkových výdajů opět 

nebyla prokázána. I v případě běžných výdajů je však závislost slabá. Intervaly spolehlivosti 

opět naznačují, v jakých hranicích se s pravděpodobností 95 % budou pohybovat koeficienty 

korelace pro všechny obce České republiky; v případě běžných výdajů přepočtených 

na maximální kapacitu a počtem obyvatel bude koeficient korelace ležet spíše ve slabších 

závislostech, ale stále ještě statisticky významných, v případě kapitálových a celkových 

výdajů přepočtených na maximální kapacitu škol a počtu obyvatel budou oba koeficienty 

korelace ležet ve slabých závislostech a spíše budou statisticky nevýznamné. Počet obyvatel 

ovlivňuje běžné výdaje přepočtené na maximální kapacitu školy ze 2 %. Změna počtu 

obyvatel o 1 osobu způsobí pouze minimální změnu běžných výdajů přepočtených 

na maximální kapacitu školy, ale stále ještě statisticky významnou.  

Závislost mezi maximální kapacitou škol a počtem obyvatel obce je velmi vysoká, počet 

obyvatel „ovlivňuje“ maximální kapacitu školy z 98 % (a naopak). Obdobné výsledky 

lze odvodit i pro všechny obce České republiky. Na 1 obyvatele „připadá“ asi 0,15 žáka 

z hlediska maximální kapacity školy a na 1 žáka z hlediska maximální kapacity školy 

„připadá“ asi 6,5 obyvatele.  

Závislost mezi maximální kapacitou škol a sumou výdajů je v případě sumy běžných 

a celkových výdajů velmi vysoká, v případě sumy kapitálových výdajů je spíše střední. 

Intervaly spolehlivosti naznačují, že hodnota koeficientu korelace v případě sumy běžných 

a celkových výdajů pro všechny obce České republiky bude ležet v mezích velmi vysoké 

a statisticky významné závislosti, v případě sumy kapitálových výdajů v mezích střední 

a statisticky významné závislosti. Maximální kapacita základní školy ovlivňuje výslednou 

sumu běžných výdajů z 96 %, sumu kapitálových výdajů ze 40 % a sumu celkových výdajů 

z 86 %. Při změně o 1 žáka vzhledem k maximální kapacitě základní školy se změní běžné 

výdaje v průměru o 8 tis. Kč, kapitálové výdaje o 3 tis. Kč a celkové výdaje o 11 tis. Kč.  

Počet dětí ve věku 3 až 15 let s trvalým pobytem v obcích  

Běžné výdaje v přepočtu na dítě ve věku 3 až 15 let dosáhly téměř 11 tis. Kč, průměrná výše 

investic v přepočtu na dítě ve věku 3 až 15 let dosáhla asi 5 tis. Kč; celková nákladovost 

1 dítěte ve věku 3 až 15 let tak pro obce ve sledovaném období v průměru činila asi 16 tis. Kč. 

Vývoj výdajů v jednotlivých letech je zobrazen v příloze 12, graf 5.  
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Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 12, tabulka 5.  

Závislost mezi počtem dětí ve věku 3 až 15 let a výdaji přepočtenými na 1 dítě ve věku 

3 až 15 let prakticky neexistuje, přičemž obdobné výsledky lze s 95 % pravděpodobností 

očekávat u všech obcí České republiky.  

Závislost rovněž neexistuje ani v případě počtu obyvatel a výdajů přepočtených na 1 dítě 

ve věku 3 až 15 let. Podobné výsledky je rovněž možné očekávat i v případě všech obcí České 

republiky. 

Závislost mezi počtem dětí ve věku 3 až 15 let a počtu obyvatel je naopak absolutní. Počet 

obyvatel je v plné míře „ovlivněn“ počtem dětí ve věku 3 až 15 let a počet dětí ve věku 

3 až 15 let je v plné míře „ovlivněn“ počtem obyvatel. Plnou závislost lze s 95 % 

pravděpodobností očekávat i u všech obcí České republiky. Na jedno dítě ve věku 3 až 15 let 

„připadá“ v průměru téměř 9 obyvatel obce a na 1 obyvatele v průměru „připadá“ 

asi 0,1 dítěte ve věku 3 až 15 let.  

Závislost mezi počtem dětí ve věku 3 až 15 let a sumou běžných a celkových výdajů je velmi 

vysoká, v případě sumy kapitálových výdajů je závislost vysoká. Na základě intervalů 

spolehlivosti lze konstatovat, že koeficienty korelace mezi sumou běžných a celkových 

výdajů a počtem dětí ve věku 3 až 15 let budou pro všechny obce v mezích velmi vysoké 

závislosti, v případě kapitálových výdajů se bude pohybovat v mezích vysoké a střední 

závislosti. Suma běžných výdajů je 96 % ovlivněna počtem dětí ve věku 3 až 15 let, suma 

kapitálových výdajů ze 49 % a suma celkových výdajů z 90 %. Při změně počtu dětí ve věku 

3 až 15 let o 1 dítě se v průměru změní běžné výdaje o 10 tis. Kč, kapitálové výdaje 

o 5 tis. Kč a celkové výdaje o 15 tis. Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a sumou výdajů v této výdajové oblasti je v případě běžných 

a celkových výdajů velmi vysoká, v případě investic spíše střední. Velmi vysokou závislost 

v případě běžných a celkových výdajů, resp. střední závislost v případě sumy investice lze 

s pravděpodobností 95 % očekávat i v případě všech obcí České republiky. Počet obyvatel 

ovlivňuje sumu běžných a celkových výdajů asi z 90 %, sumu investic asi z poloviny. 

Při změně počtu obyvatel o 1 osobu se v průměru změní suma běžných výdajů 

asi o 1,1 tis. Kč, suma investic o 0,5 tis. Kč a suma celkových výdajů o 1,6 tis. Kč. Vzhledem 

k tomu, že výsledky (a tedy i závěry) v případě počtu obyvatel a sum jednotlivých druhů 

výdajů budou stejné, nebudou u dalšího faktoru této výdajové oblasti komentovány. 
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Nadmořská výška obce 

Běžné výdaje přepočtené nadmořskou výškou v průměru dosáhly více než 8 tis. Kč, investice 

přepočtené nadmořskou výškou v průměru dosáhly 4 tis. Kč; celková nákladovost v přepočtu 

nadmořské výšky průměrně činila více než 12 tis. Kč. Vývoj výdajů v jednotlivých letech je 

zobrazen v příloze 12, graf 6.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 12, tabulka 6. 

Závislost mezi nadmořskou výškou a výdaji přepočtenými nadmořskou výškou je v případě 

běžných a kapitálových výdajů slabá a stále ještě statisticky významná (s růstem nadmořské 

výšky klesají běžné a celkové výdaje), v případě investic nebyla závislost prokázána. 

Intervaly spolehlivosti naznačují, že s pravděpodobností 95 % budou koeficienty korelace 

v případě běžných a celkových výdajů přepočtených nadmořskou výškou ležet v mezích slabé 

a stále ještě statisticky významné závislosti, v případě investic budou opět ležet v mezích 

neprokázané závislosti. Nadmořská výška ovlivňuje běžné a celkové výdaje přepočtené 

nadmořskou výškou maximálně ze 3 %. S růstem nadmořské výšky o 1 metr nad mořem 

klesnou běžné výdaje přepočtené nadmořskou výškou v průměru o 54 Kč, celkové výdaje 

přepočtené nadmořskou výškou v průměru o 72 Kč.  

 Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými nadmořskou výškou je v případě 

běžných a celkových výdajů velmi vysoká, v případě kapitálových výdajů vysoká; závislosti 

jsou statisticky významné. Intervaly spolehlivosti opět naznačují, v jakých hranicích 

se s pravděpodobností 95 % budou pohybovat koeficienty korelace pro všechny obce České 

republiky; v případě běžných a celkových výdajů přepočtených nadmořskou výškou se budou 

pohybovat v mezích velmi vysoké závislosti, v případě investic přepočtených nadmořskou 

výškou v mezích vysoké závislosti. Počet obyvatel ovlivňuje běžné a celkové výdaje 

přepočtené nadmořskou výškou z 92 %, investice přepočtené nadmořskou výškou ovlivňuje 

z téměř 60 %. Při změně počtu obyvatel o 1 obyvatel se změní běžné výdaje přepočtené 

nadmořskou výškou obce v průměru o 5 Kč, investice přepočtené nadmořskou výškou o 2 Kč 

a celkové výdaje přepočtené nadmořskou výškou o 7 Kč.  

Závislost mezi nadmořskou výškou a počtem obyvatel nebyla prokázána, což lze 

s pravděpodobností 95 % předpokládat i v případě všech obcí České republiky.  

I závislost mezi nadmořskou výškou a sumou výdajů nebyla prokázána, což lze opět 

s pravděpodobností 95 % předpokládat i v případě všech obcí České republiky. 
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3.3.2 Dílčí závěry výdajové oblasti vzdělávání 

Počet žáků mateřských a základních škol zřízených obcí má na sumu výdajů obcí ve výdajové 

oblasti vzdělávání i na výdaje přepočtené na žáka vliv. S rostoucím počtem žáků 

v mateřských a základních školách budou klesat výdaje přepočtené na 1 žáka, suma výdajů 

bude naopak růst. Počet obyvatel obce rovněž ovlivní výdaje přepočtené na žáka i sumu 

výdajů. Lze tak opět konstatovat, že s rostoucím počtem obyvatel budou klesat výdaje 

přepočtené na žáka a suma výdajů bude naopak růst. Současně lze konstatovat, že počet žáků 

mateřských a základních škol zřízených obcí a počet obyvatel v obci mají na výdaje 

ve výdajové oblasti vzdělávání stejný vliv. Závislost mezi počtem obyvatel a počtem žáků 

mateřských a základních škol je velmi vysoká, téměř absolutní.  

Počet tříd ve školách zřízených obcí má na sumu výdajů velmi vysoký vliv, u výdajů 

přepočtených počtem tříd lze určitý vliv rovněž očekávat, nicméně ne tak vysoký 

jako v případě sumy výdajů. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že s růstem počtu tříd 

v uvedených školách se bude suma výdajů zvyšovat, výdaje přepočtené na třídu snižovat. 

Počet obyvatel obce má na sumu výdajů rovněž velmi velký vliv, nicméně výdaje přepočtené 

počtem tříd neovlivní. S rostoucím počtem obyvatel se tak bude zvyšovat suma výdajů, 

nicméně výdaje přepočtené na třídu se měnit nebudou. Závěrem tak lze konstatovat, že počet 

tříd v mateřských a základních školách ovlivňuje výdaje přepočtené na třídu, počet obyvatel 

však ne; větší vliv tedy má počet tříd v mateřských a základních školách. Sumu výdajů 

ovlivňuje počet tříd i počet obyvatel, a to ve stejné míře. Závislost mezi počtem tříd a počtem 

obyvatel je velmi vysoká.  

Průměrná velikost třídy má na sumu výdajů i na výdaje přepočtené průměrnou velikostí třídy 

určitý vliv. S růstem průměrné velikosti třídy budou oba typy výdajů růst. Počet obyvatel 

obce má na sumu výdajů i na výdaje přepočtené průměrnou velikostí třídy poměrně velký 

vliv. S růstem počtu obyvatel tak budou poměrně rychle růst i výdaje přepočtené na průměrně 

velikou třídu i suma výdajů ve výdajové oblasti vzdělávání. S ohledem na zjištěné skutečnosti 

lze říci, že průměrná velikost třídy má sice na výdaje ve výdajové oblasti vzdělávání určitý 

vliv, nicméně významnější vliv lze spatřit v případě počtu obyvatel obce. Závislost mezi 

počtem obyvatel a průměrnou velikostí třídy není příliš významná.  

Maximální kapacita mateřské či základní školy má na výdaje přepočtené maximální kapacitou 

školy určitý vliv, na sumu výdajů poměrně velký vliv. S rostoucí maximální kapacitou školy 

tak bude logicky růst suma výdajů, ale výdaje přepočtené maximální kapacitou základní školy 

budou klesat – čím větší tak je škola, tím méně nákladnější bude pro obec potenciální žák, 
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který zde bude studovat. Počet obyvatel obce má na výdaje přepočtené maximální kapacitou 

určitý vliv, na sumu výdajů má poměrně velký vliv. S rostoucím počtem obyvatel tak poroste 

suma výdajů, nicméně výdaje přepočtené maximální kapacitou školy poklesnou. S ohledem 

na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že vliv maximální kapacity škol a počtu obyvatel je  

stejný. Závislost mezi počtem obyvatel obce a maximální kapacitou školy je velmi vysoká, 

téměř absolutní.  

Počet dětí ve věku 3 až 15 let má na sumu výdajů obce velmi velký, téměř absolutní vliv. 

Při přepočtu výdajů na 1 dítě však vliv v podstatě neexistuje. S rostoucím počtem dětí ve věku 

3 až 15 let tak bude suma výdajů ve výdajové oblasti vzdělávání růst, nicméně v přepočtu 

na 1 dítě se prakticky měnit nebude. Obdobné výsledky lze spatřit i v případě počtu obyvatel 

obce. S rostoucím počtem obyvatel poroste suma výdajů ve výdajové oblasti vzdělávání, 

nicméně výdaje přepočtené na dítě ve věku 3 až 15 let se prakticky měnit nebudou. S ohledem 

na uvedená konstatování lze říci, že počet dětí ve věku 3 až 15 let a počet obyvatel neovlivní 

výdaje přepočtené počtem dětí ve věku 3 až 15 let, nicméně oba tyto faktory ovlivní sumy 

výdajů, přičemž tento vliv je stejný. Závislost mezi počtem obyvatel obce a maximální 

kapacitou školy je absolutní. 

Nadmořská výška obce určitým způsobem ovlivňuje výdaje přepočtené nadmořskou výškou 

obce, nicméně sumu výdajů neovlivňuje. S rostoucí nadmořskou výškou tedy budou výdaje 

přepočtené nadmořskou výškou klesat, nicméně suma výdajů obdobnou závislost vykazovat 

nebude. Počet obyvatel obce má velký vliv na výdaje přepočtené nadmořskou výškou obce 

i na sumu výdajů. S růstem počtu obyvatel tedy budou růst výdaje přepočtené nadmořskou 

výškou obce i suma výdajů. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že nadmořská výška 

obce a počet obyvatel obce ovlivní výdaje přepočtené nadmořskou výškou, nicméně vliv 

počtu obyvatel je větší; počet obyvatel ovlivní sumu výdajů, nicméně nadmořská výška 

nikoliv. Závislost mezi počtem obyvatel a nadmořskou výškou v podstatě neexistuje. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že na velikost výdajů obcí ve sledované výdajové 

oblasti vzdělávání má vliv pět faktorů, a to počet žáků v mateřských a základních školách 

zřízených obcí, počet tříd v mateřských a základních školách zřízených obcí, maximální 

kapacita mateřských a základních škol zřízených obcí, průměrná velikost tříd v mateřských 

a základních školách a nadmořská výška obce. Lze rovněž konstatovat, že, až na výjimku 

faktoru počet tříd v mateřských a základních školách zřízených obcí, na výdaje v uvedené 

výdajové oblasti má počet obyvatel v obci stejný, příp. větší vliv než uvedené faktory.  
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3.4 Výdaje obcí Zlínského kraje ve výdajové oblasti komunální služby a územní rozvoj 

V této výdajové oblasti jsou evidovány činnosti obcí spojené zejména se zajištěním veřejného 

osvětlení a provozu technických služeb obcí; dále jsou zde evidovány činnosti související 

a pohřebnictvím, místními inženýrskými sítěmi, zásobováním teplem, územním plánováním 

a územním rozvojem.  

Obce jsou ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů povinny pečovat 

o všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanů a zachování a rozvoj svého 

majetku. Činnosti evidované v této výdajové oblasti lze označit jako ty, které právě k rozvoji 

a zachování obce i jejího majetku přispívají. Výdajová oblast je tak poměrně významná, 

protože rozvoj a zachování obce i jejího majetku je jeden z nejzákladnějších 

a nejprimárnějších úkolů obcí. Tomu odpovídá i názor samotných obcí, které hospodaření 

v této oblasti přikládají mimořádně vysokou váhu. Hodnocení závažnosti se lišila v závislosti 

na velikosti obce, kdy významnou zátěž pociťovaly malé a střední obce a města a nejmenší 

zátěž na provoz pociťovaly spíše obce v největších velikostních kategoriích. Hodnocení 

se ale rovněž lišila i v závislosti na nadmořské výšce obce, kdy větší zátěž pociťovaly obce 

ve vyšších nadmořských výškách.63 Význam této oblasti pro obce dokládá i průměrný podíl 

běžných výdajů této výdajové oblasti na jejich sumě, který se pohybuje na úrovni necelých 

8 %. Z hlediska praktického života je zajištění čistoty obce, opravy a údržby majetku, údržby 

zeleně, správy pohřebišť, osvětlení ulic v noci za účelem zaručení bezpečnosti a omezení 

kriminality pro obec a její obyvatele i návštěvníky velmi důležité. Také důraz na územní 

plánování a rozvoj svědčí o zájmu představitelů obce na dalším rozvoji obce. Do určité míry 

to může vypovídat o přístupu a aktivitě radnic ke správě obce.  

Výdajová oblast komunálních služeb a územního rozvoje je daná jediným rozpočtovým 

pododdílem 363, kde jsou evidovány výdaje spojené zejména s provozem technických služeb, 

zabezpečením veřejného osvětlení a správou pohřebišť. Další výdaje jsou spojeny s provozem 

místních inženýrských sítí, lokálním zásobováním teplem a územním plánováním a rozvojem. 

Oblast kapitálových výdajů této výdajové oblasti je do určité míry zkreslena přijatými 

transfery, které podporují investiční aktivitu obcí zejména v oblasti nemovitého majetku 

a strojů potřebných pro výkon činností v uvedené oblasti. Žádná obec v současné době totiž 

nerealizuje větší investiční akci zcela ze svých zdrojů, ale za přispění jiných veřejných 

rozpočtů. V oblasti běžných výdajů nelze očekávat jejich kompenzaci ze strany určitých 

významných příjmů. Běžné výdaje tvoří průměrně 60 % výdajů v dané výdajové oblasti 
                                                 
63 Vysoká škola ekonomická, 2009. 
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a jejich podíl s výjimkou roku 2008 ve sledovaném období rostl. Lze konstatovat, 

že ve sledovaném období běžné výdaje opisovaly trend charakteristický pro všechny výdaje, 

nicméně lze vidět určité odlišnosti; běžné výdaje se v roce 2008 oproti roku 2007 a 2009 

téměř zdvojnásobily a pokles od roku 2009 byl na rozdíl od ostatních rozpočtových pododdílů 

mnohem pozvolnější. Vývoj kapitálových výdajů v této oblasti je typický jako ostatní 

kapitálové výdaje, do roku 2009 nárůst, poté kontinuální pokles; jejich podíl s výjimkou roku 

2009 klesal.  

V rámci této kapitoly jsou zkoumány dva, resp. tři faktory, u kterých je analyzováno, zda mají 

na výši výdajů vliv, a to nadmořská výška obce, celková výměra všech katastrálních území 

obce a plocha intravilánu obce.  

Jak je již výše uvedeno, prvním z nich je samotná nadmořská výška obce. Vyšší srážkovost 

a nižší teploty obecně spojené s vyšší nadmořskou výškou mohou mít vliv na výdaje této 

výdajové oblasti.  

Vzhledem k charakteru činností evidovaných v této výdajové oblasti a vztahujících 

se k určitému území bude rovněž zkoumán vliv celkové výměry katastrálních území obce.  

Naprostá většina činností vztahujících se k této výdajové oblasti jsou však činnosti 

odehrávající se v rámci intravilánu obce.  

3.4.1 Analýza výdajů ve výdajové oblasti komunální služby a územní rozvoj 

Nadmořská výška obce 

Běžné výdaje této výdajové oblasti přepočtené na 1 m. n. m. dosáhly ve sledovaném období 

v průměru téměř 5 tis. Kč, investice dané výdajové oblasti přepočtené na 1 m. n. m. činily 

v průměru více než 3 tis. Kč; celkové výdaje v dané výdajové oblasti přepočtené na 1 m. n. m. 

tak ve sledovaném období dosáhly asi 8 tis. Kč. Vývoj výdajů v jednotlivých letech 

je zobrazen v příloze 13, graf 1.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 13, tabulka 1.  

Závislost mezi nadmořskou výškou obce a výdaji přepočtenými na 1 m. n. m. je slabá, i když 

statisticky významná. S růstem nadmořské výšky obce však výdaje přepočtené nadmořskou 

výškou klesají; nelze tak jednoznačně potvrdit předpoklad, že obce ve vyšších nadmořských 

výškách mají v této výdajové oblasti větší výdaje. Nadmořská výška však ovlivňuje výdaje 

v dané výdajové oblasti pouze ze 3 %. Obdobné výsledky lze očekávat i pro všechny obce 
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České republiky, kdy budou koeficienty korelace pro jednotlivé druhy výdajů s 95 % 

pravděpodobností ležet spíše v hranicích slabé závislosti, ale převážně ještě statisticky 

významné. Při změně nadmořské výšky obce o 1 m. n. m. „se změní“ běžné výdaje v přepočtu 

na 1 m. n. m. o 34 Kč, kapitálové výdaje o 20 Kč a celkové výdaje o 54 Kč.   

Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými nadmořskou výškou je v případě 

běžných a celkových výdajů vysoká, v případě kapitálových výdajů se bude jednat o závislost 

střední. Obdobné výsledky lze s 95 % pravděpodobností očekávat i u koeficientů korelace 

vypočítaných pro všechny obce České republiky. Počet obyvatel ovlivňuje výdaje přepočtené 

nadmořskou výškou v případě běžných výdajů ze 71 %, kapitálových výdajů ze 26 % 

a celkových výdajů ze 61 %. Při změně počtu obyvatel o 1 osobu se výdaje přepočtené 

nadmořskou výškou změní v průměru o 3 Kč v případě běžných výdajů, o 1 Kč v případě 

kapitálových výdajů a o 4 Kč v případě celkových výdajů.  

Nadmořská výška a počet obyvatel jsou na sobě vzájemně lineárně nezávislé a obdobné 

výsledky lze s pravděpodobností 95 % očekávat v případě závislosti u všech obcí České 

republiky, kdy budou koeficienty korelace ležet spíše v mezích statisticky nevýznamné 

závislosti. 

Závislost mezi nadmořskou výškou obce a sumou jednotlivých druhů výdajů rovněž 

neexistuje. I v tomto případě lze opět očekávat podobné výsledky u koeficientů korelace 

všech obcí České republiky; ty budou ležet převážně v mezích slabé a statisticky nevýznamné 

závislosti.  

Závislost mezi počtem obyvatel a sumou výdajů ve výdajové oblasti pozemní komunikace 

je v případě běžných a celkových výdajů vysoká, v případě sumy kapitálových výdajů 

je závislost spíše střední; koeficienty korelace jsou statisticky významné. Obdobné výsledky 

lze s 95 % pravděpodobností očekávat i v případě koeficientů korelace všech obcí České 

republiky, kdy v případě sumy běžných a celkových výdajů budou ležet převážně v mezích 

vysoké závislosti, v případě sumy kapitálových výdajů v mezích střední závislosti. Počet 

obyvatel ovlivňuje sumu běžných výdajů ze 72 %, sumu kapitálových výdajů z 22 % a sumu 

celkových výdajů z 62 %. Změna počtu obyvatel 1 osobu změní běžné výdaje o 800 Kč, 

kapitálové výdaje o 300 Kč a celkové výdaje o více než 1 tis. Kč. Vzhledem k tomu, 

že výsledky (a tedy i závěry) v případě počtu obyvatel a sum jednotlivých druhů výdajů 

budou stejné, nebudou u dalších faktorů této výdajové oblasti komentovány. 
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Celková výměra katastrálních území obce 

Běžné výdaje přepočtené 1 ha celkové rozlohy se ve sledovaném období pohybovaly 

na úrovni asi 1 tis. Kč, investice činily téměř 1 tis. Kč; celková nákladovost 1 ha z hlediska 

celkové rozlohy byla ve sledovaném období v průměru asi 2 tis. Kč. Vývoj výdajů 

v jednotlivých letech zobrazuje příloha 13, graf 2.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 13, tabulka 2. 

Závislost mezi výdaji přepočtenými na 1 ha celkové rozlohy obce a celkovou rozlohou obce 

je v případě kapitálových a celkových výdajů slabá, v případě kapitálových výdajů dokonce 

statisticky nezávislá; v případě běžných výdajů je závislost nízká a statisticky významná. Vliv 

celkové rozlohy obce na jednotlivé druhy výdajů přepočtených celkovou rozlohou není velký, 

8 % v případě běžných výdajů, 2 % v případě celkových výdajů, kapitálové výdaje v podstatě 

celková rozloha neovlivňuje vůbec. Koeficienty korelace pro všechny obce České republiky 

mezi kapitálovými a celkovými výdaji přepočtenými na 1 ha celkové rozlohy a celkovou 

rozlohou obce budou opět ležet spíše v mezích slabé závislosti, v případě kapitálových výdajů 

dokonce převážně v mezích statisticky nevýznamné závislosti; v případě běžných výdajů bude 

hodnota koeficientu korelace ležet v mezích nízké a statisticky významné závislosti. Hodnoty 

koeficientu regrese jsou, nulové i když s výjimkou kapitálových výdajů statisticky významné. 

Je to způsobeno tím, že změna výdajů přepočtená na 1 ha celkové rozlohy je sice menší 

jak 1 Kč, nicméně vzhledem k ostatním skutečnostem je stále ještě poměrně velká.   

 Závislost mezi výdaji přepočtenými celkovou rozlohou obce a počtem obyvatel je v případě 

běžných výdajů střední, v případě kapitálových výdajů slabá (i když stále ještě statisticky 

významná) a v případě celkových výdajů nízká. Hodnoty koeficientů korelace vypočítané 

pro jednotlivé druhy výdajů pro všechny obce České republiky budou s pravděpodobností 

95 % ležet ve stejných závislostech jako pro vzorek obcí. Výdaje přepočtené celkovou 

rozlohou obce ovlivňuje počet obyvatel pouze do určité míry, běžné výdaje ze 24 %, celkové 

výdaje z 10 % a investice pouze ze 2 %. Hodnoty koeficientu regrese jsou nulové, i když 

statisticky významné. Je to způsobeno tím, že změna výdajů přepočtená na 1 ha celkové 

rozlohy při změně počtu obyvatel o 1 osobu je sice menší jak 1 Kč, nicméně vzhledem 

k ostatním skutečnostem je stále ještě poměrně významná.   

Závislost mezi počtem obyvatel a celkovou rozlohou je střední. Celková rozloha „ovlivní“ 

počet obyvatel z necelých 50 % (a naopak), přičemž obdobné výsledky lze očekávat 
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s pravděpodobností 95 % i u všech obcí České republiky. Na 1 ha celkové rozlohy „připadá“ 

v průměru asi 3,1 osob, na 1 osobu pak v průměru „připadá“ asi 0,2 ha celkové rozlohy obce.  

Závislost mezi celkovou rozlohou a sumou výdajů ve výdajové oblasti komunální služby 

a územní rozvoj je v případě běžných a celkových výdajů střední, v případě kapitálových 

výdajů je na úrovni nízké závislosti. Celková rozloha ovlivňuje konečnou výši běžných 

výdajů ze 43 %, kapitálových výdajů z 15 % a sumu celkových výdajů z 38 %. Intervaly 

spolehlivosti opět naznačují hranice, ve kterých budou hodnoty koeficientů korelace 

pro všechny obce České republiky s 95 % pravděpodobností ležet; v hranicích střední 

závislosti bude ležet koeficient korelace mezi celkovou rozlohou a sumou běžných 

a celkových výdajů, v hranicích nízké závislosti bude ležet i koeficient korelace mezi 

celkovou rozlohou a sumou investic. Při změně celkové rozlohy o 1 ha se změní běžné výdaje 

v průměru o 3 tis. Kč, investice o 1 tis. Kč a celkové výdaje o 4 tis. Kč.   

Intravilán obce 

Běžné výdaje v přepočtu na 1 ha intravilánu činily ve sledovaném období v průměru 

asi 10 tis. Kč, investice v přepočtu na 1 ha intravilánu přesáhly 6 tis. Kč; celková nákladovost 

výdajové oblasti komunálních služeb a územního rozvoje tak dosáhla ve sledovaném období 

v průměru více než 16 tis. Kč. Konkrétní vývoj těchto výdajů v jednotlivých letech 

je zobrazen v příloze 13, graf 3.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 13, tabulka 3. 

Závislost mezi intravilánem obce a kapitálovými a celkovými výdaji dané výdajové oblasti 

přepočtené rozlohou intravilánu je slabá, v případě běžných výdajů je již v mezích nízké 

závislosti; s výjimkou kapitálových výdajů je závislost statisticky významná. Intravilán 

ovlivňuje výdaje přepočtené intravilánem pouze 5 %, v případě celkových výdajů to jsou 

pouhá 2 %, vliv na investice přepočtené intravilánem vůbec nemá. Intervaly spolehlivosti 

naznačují, že hodnota koeficientu korelace mezi intravilánem a běžnými výdaji přepočtenými 

na 1 ha intravilánu pro všechny obce České republiky padne spíše do mezí nízké závislosti, 

v případě investic přepočtených na 1 ha intravilánu bude ležet v mezích slabé a spíše 

statisticky nevýznamné závislosti; v případě celkových výdajů přepočtených na 1 ha 

intravilánu a intravilánem lze opět předpokládat, že hodnota padne do hranic slabé závislosti. 

Při změně rozlohy intravilánu o 1 ha se změní běžné výdaje přepočtené intravilánem o 8 Kč, 

celkové výdaje na 1 ha intravilánu se změní o 10 Kč.  
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Závislost mezi počtem obyvatel obce a běžnými výdaji přepočtenými na 1 ha intravilánu je 

nízká, v případě celkových výdajů přepočtených na 1 ha intravilánu je slabá; oba koeficienty 

korelace jsou statisticky významné. Závislost mezi počtem obyvatel a investicemi 

přepočtenými na 1 ha intravilánu je slabá a statisticky nevýznamná. Počet obyvatel ovlivňuje 

běžné výdaje přepočtené 1 ha intravilánu ze 4 %, celkové výdaje přepočtené na 1 ha 

intravilánu ze 2 %. Obdobné výsledky lze s pravděpodobností 95 % očekávat i v případě 

všech obcí České republiky. Koeficienty regrese jsou nulové a přesto statisticky významné, 

změna počtu obyvatel o 1 osobu zapříčiní ve vztahu k rozloze intravilánu a výdajům sice 

malou, ale významnou změnu.  

Závislost mezi intravilánem a počtem obyvatel je velmi vysoká, intravilán „ovlivňuje“ počet 

obyvatel z téměř 90 %. Obdobné výsledky lze s pravděpodobností 95 % očekávat i u všech 

obcí České republiky. Při změně rozlohy intravilánu o 1 ha se „změní“ počet obyvatel o téměř 

23 obyvatel, změně počtu obyvatel o 1 osobu „připadne“ v průměru asi 0,04 ha intravilánu.  

Závislost mezi intravilánem obce a sumou běžných a celkových výdajů se pohybuje na úrovni 

vysoké závislosti, v případě sumy investic je závislost spíše střední. Intravilán ovlivňuje sumu 

běžných a celkových výdajů přibližně ze 70 %, investice asi ze 40 %. Obdobné závěry lze 

učinit i pro všechny obce České republiky; závislost mezi sumou běžných a celkových výdajů 

bude vysoká a v případě sumy investic bude spíše střední. Při změně intravilánu o 1 ha 

se změní v průměru běžné výdaje o 17 tis. Kč, investice o 7 tis. Kč a celkové výdaje se tak 

změní o 24 tis. Kč.  

3.4.2 Dílčí závěry výdajové oblasti komunální služby a územní rozvoj 

Nadmořská výška obce má na výdaje obcí ve výdajové oblasti komunální služby a územní 

rozvoj vliv pouze v případě výdajů přepočtených nadmořskou výškou, na sumu výdajů však 

vliv nemá. S rostoucí nadmořskou výškou tak budou klesat výdaje přepočtené na 1 metr 

nad mořem, nicméně suma výdajů podobnou tendenci vykazovat nebude. Počet obyvatel obce 

má na sumu výdajů i na výdaje přepočtené nadmořskou výškou obce poměrně velký vliv; 

s rostoucím počtem obyvatel obce tak budou růst výdaje přepočtené nadmořskou výškou obce 

i suma těchto výdajů. Rovněž lze konstatovat, že počet obyvatel má na výdaje větší vliv 

než nadmořská výška obce. Závislost mezi nadmořskou výškou obce a počtem obyvatel 

v podstatě neexistuje.  

Celková výměra všech katastrálních území obce má vliv jak na sumu výdajů, tak na výdaje 

přepočtené celkovou rozlohou. S růstem celkové rozlohy obce tak budou růst výdaje 
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přepočtené celkovou rozlohou i suma výdajů. Obdobnou tendenci lze vypozorovat i v případě 

počtu obyvatel obce. S růstem počtu obyvatel rostou výdaje přepočtené celkovou rozlohou 

i suma výdajů. S ohledem na výsledky analýzy lze konstatovat, že významnější je závislost 

v případě počtu obyvatel než celkové výměry všech katastrálních území obce. Závislost mezi 

celkovou rozlohou obce a počtem obyvatel je není příliš významná.    

Intravilán obce má na výdaje přepočtené intravilánem i na sumu výdajů vliv. S rostoucím 

intravilánem bude růst suma výdajů i výdaje přepočtené na intravilán. Obdobné závěry lze 

konstatovat i počet obyvatel obce. S rostoucím počtem obyvatel bude růst suma výdajů 

i výdaje přepočtené intravilánem. Lze konstatovat, že intravilán obce i počet obyvatel obce 

mají na výdaje stejný vliv. Je to mimo jiné důsledkem toho, že závislost mezi intravilánem 

a počet obyvatel je velmi vysoká, téměř absolutní.  

V rámci výdajové oblasti komunální služby a územní rozvoj byl zkoumán vliv tří faktorů 

na výdaje obcí, konkrétně nadmořská výška obce, celková výměra všech katastrálních 

území obce a rozloha intravilánu obce, přičemž bylo zjištěno, že všechny mají na výdaje 

ve výdajové oblasti komunální služby a území rozvoj vliv. I v případě této výdajové oblasti 

lze ale konstatovat, že počet obyvatel má na výdaje v dané výdajové oblasti stejný či dokonce 

větší vliv než uvedené tři faktory.    

3.5 Výdaje obcí Zlínského kraje ve výdajové oblasti bezpečnost a ochrana území 

a obyvatel 

V této výdajové oblasti jsou evidovány činnosti obcí spojené s bezpečností a ochranou 

obyvatelstva obce a území obce, tzn. činnost civilní ochrany, krizového řízení, obecní policie, 

prevence kriminality, požární ochrany, integrovaného záchranného systému, a to včetně 

mezinárodního aspektu těchto činností.  

Ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů nepřímo vyplývá, že je 

obec zodpovědná za ochranu a bezpečnost svého území a obyvatel. Obce však této výdajové 

oblasti nepřikládají významnou váhu, což je důsledkem zejména toho, že tyto činnosti lze 

zajistit ve spojitosti se státní policií, profesionálním hasičským sborem, příp. s dalšími 

neziskovými organizacemi.64 V podstatě ani pro samotné obyvatele při jejich rozhodování 

není daná výdajová oblast primárně důležitá, protože služby poskytované v rámci této 

výdajové oblasti převážně nepotřebují každý den, ale pouze v nečekaných situacích, kdy jsou 

naopak vyžadovány významným způsobem. Vzhledem k jejich podílu na běžných výdajích 

                                                 
64 Vysoká škola ekonomická, 2009. 
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lze však konstatovat, že oblast je poměrně významná, průměrný podíl běžných výdajů 

dosahuje téměř 3 %.  

Výdajová oblast bezpečnosti a ochrany území a obyvatel je daná několika rozpočtovými 

pododdíly, a to 521 (kde jsou evidovány výdaje spojené s ochranou obyvatel), 527 (zde jsou 

evidovány výdaje spojené s eliminací bezpečnostních rizik), 529 (kde jsou evidovány výdaje 

spojené s mezinárodním aspektem), 531 (zde jsou evidovány výdaje na obecní policii), 539 

(výdaje na mezinárodní spolupráci obecní policie), 551 (zde jsou evidovány výdaje obcí 

na hasičské sbory), 552 (výdaje obcí na integrovaný záchranný systém) a 559 (kde jsou 

evidované výdaje na dobrovolné hasičské sbory a integrovaný záchranný systém 

s mezinárodním aspektem). Oblast běžných výdajů není kompenzována žádnými velkými 

příjmy, naopak v případě kapitálových výdajů lze tradičně očekávat přijaté transfery 

na podporu investic v dané oblasti. Běžné výdaje tvoří v průměru téměř 80 % výdajů dané 

výdajové oblasti, v rámci sledovaného období nejdříve do roku 2010 klesaly a poté rostly, 

přičemž se s výjimkou roku 2009, kdy jejich podíl prudce klesl, pohybovaly právě na úrovni 

80 % podílu výdajové oblasti. Kapitálové výdaje jsou charakteristické spíše určitým poklesem 

s výjimkou roku 2009, kdy se oproti roku 2008 a 2010 investice zdvojnásobily; v rámci 

sledovaného období jejich podíl na této výdajové oblasti spíše stagnoval (opět s výjimkou 

roku 2009), a to na úrovni 20 %.  

V této výdajové oblasti je zkoumán potenciální vliv na výdaje u dvou faktorů, a to celková 

výměra všech katastrálních území obce a plocha intravilánu obce.  

Jak již bylo výše řečeno, tato výdajová oblast je navázána na bezpečnost a ochranu území. 

Na základě toho tak bude zkoumána celková výměra všech katastrálních území obce.  

Vzhledem k tomu, že se však převážná většina činností bude vztahovat spíše k obydlenému 

a zalidněnému území, bude zkoumán vliv i intravilánu obce.  

3.5.1 Analýza výdajů ve výdajové oblasti bezpečnost a ochrana území a obyvatel 

Celková výměra všech katastrálních území obce 

Běžné výdaje v přepočtu na 1 ha celkové rozlohy obce ve sledovaném období dosáhly 

v průměru téměř 600 Kč, investice v této výdajové oblasti v přepočtu na 1 ha celkové rozlohy 

činily v průměru necelých 200 Kč; celková nákladovost bezpečnosti a ochrany území 

a obyvatel ve vztahu k 1 ha celkové rozlohy tak byla ve sledovaném období v průměru 

asi 800 Kč. Vývoj výdajů v jednotlivých letech je zobrazen příloze 14, graf 1.  
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Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 14, tabulka 1. 

Závislost mezi celkovou rozlohou a výdaji přepočtenými na 1 ha celkové rozlohy obce 

je v případě běžných výdajů střední, v případě celkových výdajů nízká; závislost mezi 

celkovou rozlohou obce a investicemi přepočtenými na 1 ha celkové rozlohy je slabá 

a statisticky nevýznamná. S obdobnými výsledky lze s pravděpodobností 95 % počítat 

i v případě, že by byly počítány hodnoty koeficientu korelace pro všechny obce České 

republiky; v případě běžných výdajů by koeficient korelace ležel spíše v mezích střední 

závislosti, v případě kapitálových výdajů v mezích slabé a převážně statisticky nevýznamné 

závislosti a v případě celkových výdajů spíše v mezích nízké závislosti. Celková rozloha má 

ve výdajové oblasti bezpečnost a ochrana území a obyvatel na běžné výdaje přepočtené 

celkovou rozlohou vliv z 20 % a na celkové výdaje přepočtené celkovou rozlohou obce vliv 

ze 13 %. Co se týče koeficientů regrese, jsou všechny v podstatě nulové, ale jen v případě 

investic je statisticky nevýznamný. Při změně celkové rozlohy o 1 ha je změna běžných 

a celkových výdajů přepočtených na 1 ha celkové rozlohy menší než 1 Kč, nicméně vzhledem 

k celkové rozloze a výši výdajů na 1 ha celkové rozlohy statisticky významná.  

Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými na 1 ha celkové rozlohy obce 

je v případě běžných výdajů vysoká, v případě investic slabá (a stále statisticky významná) 

a v případě celkových výdajů je závislost spíše střední. Na základě vypočítaných intervalů 

spolehlivosti lze konstatovat, že s pravděpodobností 95 % budou hodnoty koeficientů 

korelace pro všechny obce České republiky ležet v mezích vysoké závislosti pro běžné 

výdaje, v mezích slabé a statisticky nevýznamné závislosti v případě investic a v mezích 

střední závislosti v případě celkových výdajů. Počet obyvatel ovlivňuje běžné výdaje 

přepočtené celkovou rozlohou téměř ze dvou třetin, investice přepočtené celkovou rozlohou 

obce z pouhých 3 % a celkové výdaje přepočtené celkovou rozlohou obce asi ze 40 %. 

Při změně počtu obyvatel o 1 osobu je změna všech výdajů přepočtených na 1 ha celkové 

rozlohy menší než 1 Kč, nicméně vzhledem k celkové rozloze a výši výdajů na 1 ha celkové 

rozlohy je tato změna statisticky významná. 

Závislost mezi celkovou rozlohou obce a počtem obyvatel obce je spíše střední a v případě, 

že by se počítala hodnota koeficientu korelace pro všechny obce České republiky, pohybovala 

by se na úrovni střední, resp. vyšší závislosti. Celková rozloha obce „ovlivňuje“ počet 

obyvatel obce téměř z poloviny (a naopak). Při zvětšení celkové rozlohy obce o 1 ha 
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se v průměru „navýšil“ počet obyvatel asi o 3 osoby, při zvýšení počtu obyvatel o 1 osobu 

se v průměru „zvětšil“ intravilán o necelé 0,2 ha.  

Závislost mezi celkovou rozlohou a sumou výdajů je v případě sumy běžných, kapitálových 

i celkových výdajů střední. Převážně v mezích střední závislosti by s 95 % pravděpodobností 

rovněž ležely i hodnoty koeficientů korelace pro všechny obce České republiky. Celková 

rozloha ovlivňuje sumu běžných a celkových výdajů téměř ze 40 %, sumu investic 

asi ze 20 %. Při změně celkové rozlohy o 1 ha se změnily v průměru ve sledovaném období 

běžné výdaje o téměř 2 tis. Kč, investice o necelých 400 Kč, celkové výdaje se tak v průměru 

změnily asi o 2,4 tis. Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a sumou běžných a celkových výdajů je velmi vysoká, 

v případě sumy investic je závislost střední. V mezích stejných závislostí budou s 95 % 

pravděpodobností ležet i koeficienty korelace mezi uvedenými veličinami vypočítanými 

pro všechny obce České republiky. Na sumu běžných a celkových výdajů má počet obyvatel 

vliv z více než 90 %, sumu investic ovlivňuje počet obyvatel asi ze třetiny. Při změně počtu 

obyvatel o 1 osobu se v průměru ve sledovaném období změnily běžné výdaje o necelých 

700 Kč, investice asi o 100 Kč; průměrná změna celkových výdajů při změně počtu obyvatel 

o 1 osobu tak ve sledovaném období byla asi 800 Kč. Vzhledem k tomu, že výsledky (a tedy 

i závěry) v případě počtu obyvatel a sum jednotlivých druhů výdajů budou stejné, nebudou 

u dalšího faktor této výdajové oblasti komentovány. 

Intravilán obce 

Běžné výdaje v přepočtu na 1 ha intravilánu obce ve sledovaném období dosáhly v průměru 

téměř 5 tis. Kč; investice s ohledem na 1 ha intravilánu činily asi 1 tis. Kč; celková 

nákladovost bezpečnosti a ochrany území a obyvatel přepočtená na 1 ha intravilánu 

ve sledovaném období v průměru činila asi 6 tis. Kč. Vývoj výdajů v jednotlivých letech 

sledovaného období je zobrazen příloze 14, graf 2.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 14, tabulka 2. 

Závislost mezi intravilánem obce a výdaji přepočtenými intravilánem obce je střední 

v případě běžných a celkových výdajů; v případě investic je závislost slabá a statisticky 

nevýznamná. S pravděpodobností 95 % lze očekávat, že hodnoty koeficientů korelace 

vypočítané pro všechny obce České republiky budou ležet v mezích obdobných závislostí. 

Intravilán ovlivňuje běžné výdaje přepočtené intravilánem obce téměř z 50 %, celkové výdaje 
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přepočtené intravilánem jsou intravilánem ovlivněny ze 20 %. Při změně intravilánu obce 

o 1 ha se v průměru běžné výdaje přepočtené o 1 ha změnily ve sledovaném období o 9 Kč, 

celkové výdaje o 10 Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými na 1 ha intravilánu je v případě 

běžných výdajů spíše vysoká, v případě celkových výdajů spíše střední; závislost 

mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými na intravilán je slabá a statisticky nevýznamná. 

S pravděpodobností 95 % lze očekávat, že hodnoty koeficientů korelace vypočítané 

pro všechny obce České republiky budou ležet v mezích podobných závislostí. Počet obyvatel 

ovlivnily běžné výdaje z více než poloviny, celkové výdaje asi ze čtvrtiny. Všechny 

koeficienty regrese jsou v podstatě nulové, nicméně jen v případě investic je statisticky 

nevýznamný. V případě běžných a celkových výdajů přepočtených na 1 ha celkové rozlohy 

je změna menší než 1 Kč, nicméně vzhledem k počtu obyvatel obce a výši výdajů na 1 ha 

celkové rozlohy statisticky významná.   

Závislost mezi počtem obyvatel a intravilánem je velmi vysoká a velmi vysoká bude 

i v případě, kdy bude hodnota koeficientu korelace počítána pro všechny obce České 

republiky. Intravilán obce tedy „ovlivnil“ ve sledovaném období počet obyvatel z 90 % 

(a naopak). Při změně intravilánu o 1 ha se v průměru „změnil“ počet obyvatel asi o 23 osob, 

při změně počtu obyvatel o 1 osobu „se změní“ intravilán asi o 0,04 ha.  

Závislost mezi intravilánem a sumou běžných a celkových výdajů je vysoká, v případě sumy 

investic je závislost spíše střední. Hodnoty koeficientů korelace vypočítané pro všechny obce 

České republiky by s pravděpodobností 95 % padly do mezí stejných závislostí. Intravilán 

ovlivnil sumu běžných a celkových výdajů z téměř 90 %, sumu investic asi ze 30 %. 

Při změně intravilánu o 1 ha se změní suma běžných výdajů o 15 tis. Kč, suma investic 

o 3 tis. Kč; celkové výdaje se tak v průměru změní o 18 tis. Kč.  

3.5.2 Dílčí závěry výdajové oblasti bezpečnost a ochrana území a obyvatel 

Celková výměra katastrálních území obce ovlivňuje výdaje přepočtené celkovou rozlohou 

i sumu výdajů. S růstem celkové rozlohy obce tak budou růst výdaje přepočtené celkovou 

rozlohou a poměrně silně i suma výdajů. Počet obyvatel obce výdaje přepočtené celkovou 

rozlohou i sumu výdajů rovněž ovlivňuje; opět obdobným způsobem. S růstem počtu obyvatel 

rostou výdaje přepočtené celkovou rozlohou a velmi výrazně roste i suma výdajů. S ohledem 

na výsledky analýzy lze konstatovat, že závislost v případě počtu obyvatel je významnější než 
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v případě celkové výměry všech katastrálních území obce. Závislost mezi počtem obyvatel 

a celkovou výměrou všech katastrálních území obce není příliš významná.  

Intravilán obce výdaje přepočtené intravilánem i sumu výdajů rovněž ovlivňuje. S růstem 

rozlohy intravilánu tak výdaje přepočtené intravilánem i suma výdajů rostou. Počet obyvatel 

obce má rovněž vliv na výdaje přepočtené intravilánem obce i na sumu výdajů. S růstem 

počtu obyvatel tak budou růst výdaje přepočtené na 1 ha intravilánu obce i sumu výdajů. 

Současně lze ale konstatovat, že závislost v případě počtu obyvatel i rozlohy intravilánu obce 

je stejně významná. I zde to je mimo jiné důsledkem skutečnosti, že závislost mezi počtem 

obyvatel a intravilánem je velmi vysoká, téměř absolutní.  

Na základě analýzy bylo zjištěno, že oba zkoumané faktory – celková výměra všech 

katastrálních území obce a rozloha intravilánu obce – má na výdaje ve výdajové oblasti 

bezpečnost a ochrana území a obyvatel vliv. Současně však lze konstatovat, že vliv počtu 

obyvatel na výdaje v této výdajové oblasti je stejně významný či dokonce větší než dva výše 

uvedené faktory.  

3.6 Výdaje obcí Zlínského kraje ve výdajové oblasti místní správa 

V rámci výdajové oblasti místní správa jsou evidovány činnosti spojené s vlastní správní 

funkcí obcí, tzn. činnosti spojené s výkonem územní samosprávy a přenesené státní správy. 

Tato výdajová oblast tvoří samotný základ existence a fungování obcí. Z hlediska pohledu 

občana však zůstává do určité míry skryta. To spočívá v tom, že samotné výsledky činnosti 

územní samosprávy i přenesené státní správy jsou vidět, nicméně jejich zabezpečení ze strany 

obcí na první pohled převážně viditelné není. Typickým příkladem jsou určité projekty 

(investiční i neinvestiční) – projekt musí někdo navrhnout, schválit, administrovat, vyúčtovat, 

kontrolovat. Rovněž typické je úřední ověřování listin – pracovník obecního úřadu musí mít 

k dispozici prostředky výpočetní techniky, elektrickou energii, budovu, kde bude svou činnost 

provádět, tato budova musí být určitým způsobem udržována a opravována. Zabezpečení 

fungování místní správy je tedy velmi náročná činnost, a to z hlediska personálního, 

kapacitního, materiálního i finančního. Finanční náročnost dokládá podíl této výdajové 

oblasti; podíl celkových výdajů na jejich sumě je téměř 16 %, podíl běžných výdajů na jejich 

sumě je dokonce téměř 21 %.  

Ve výdajové oblasti místní správy jsou evidovány zejména výdaje spojené s personálním 

zabezpečením (mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění), materiálním 

zabezpečením (nákup materiálu a dlouhodobého majetku vč. drobného dlouhodobého 
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majetku), zabezpečením služeb (dodávky vody, tepla, plynu, elektrické energie; služby 

telekomunikací, pošty, peněžních ústavů vč. úroků; opravy a udržování; školení 

pro zaměstnance) či zabezpečením dalších záležitostí.  

Výdajová oblast místní správy je dána vzhledem k charakteru činností pouze jediným 

rozpočtovým pododdílem 617 (Regionální a místní správa). Kapitálové výdaje tvořily 

ve sledovaném období v průměru pouhých 8 %. Ve skutečnosti však kapitálové výdaje 

snižovaly přijaté dotace, takže v konečném důsledku jsou reálné kapitálové výdaje obcí 

mnohem nižší. Běžné výdaje naproti tomu tvoří 92 % výdajů této výdajové oblasti. I v případě 

běžných výdajů však lze počítat s významnými příjmy, které skutečnou nákladovost 

této výdajové oblasti v běžné části snižují. Jedná se zejména o příspěvek na výkon státní 

správy, který je určen přinejmenším na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní 

správy. Obcím je tento příspěvek přidělován s ohledem na stupeň přeneseného výkonu státní 

správy. Výše tohoto příspěvku byla v letech 2007 až 2009 stanovena s ohledem na velikost 

správního obvodu obce pro jednotlivé stupně přeneseného výkonu státní správy kumulativně; 

tzn., že pokud obec vykonávala přenesený výkon státní správy v základním rozsahu, 

v rozsahu matričního úřadu a v rozsahu stavebního úřadu, příspěvky se vypočítaly samostatně 

s ohledem na velikost správního obvodu každého stupně přeneseného výkonu státní správy 

a poté se sečetly. V letech 2010 až 2012 se do výpočtu příspěvku započítávala pouze velikost 

správního obvodu s nejvyšším stupněm přeneseného výkonu státní správy. 

To ale neumožňovalo identifikovat náklady na přenesený výkon státní správy v jednotlivých 

stupních. Rovněž kumulovaný způsob výpočtu příspěvku (užívaný v letech 2007 až 2009) 

je transparentnější a spravedlivější, protože umožňuje postihovat změny ve velikosti 

správních obvodů úřadů s nižší správní funkcí. Proto se tento kumulovaný způsob opět 

od roku 2013 používá.65 Dalším příjmem reálně snižujícím nákladovost této výdajové oblasti 

v běžné části jsou správní poplatky. Správní poplatky stanovuje zákon č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jejich účelem je v podstatě 

přinejmenším částečná úhrada nákladů spojená se správním řízením či dalšími činnostmi 

správního úřadu souvisejícími s výkonem státní správy. Tyto dva uvedené příjmy jsou příjmy 

přeneseného výkonu státní správy. V této výdajové oblasti jsou totiž evidovány výdaje bez 

rozlišení na to, které výdaje jsou vynaloženy na územní samosprávu a které výdaje jsou 

vynaloženy na přenesený výkon státní správy. Zahrnutí oblasti přeneseného výkonu státní 

správy však ve vztahu k analýze může zkreslit konečné výdaje. Z tohoto důvodu bude 

                                                 
65 Krajský úřad Zlínského kraje, 2013. 
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pro účely další analýzy v této práci od výdajů odečtena výše správních poplatků a výše 

příspěvků na přenesený výkon státní správy. Mnoho obcí totiž ve skutečnosti není schopno 

formálně, materiálně, personálně ani finančně výkon samostatné a přenesené působnosti 

přesně rozlišit. Existují sice určité odhady Ministerstva vnitra České republiky či různé 

výzkumy, které odhadují skutečnou nákladovost přeneseného výkonu státní správy 

po jednotlivých stupních, nicméně i tak lze konstatovat, že se jedná pouze o odhady 

a skutečná nákladovost přeneseného výkonu státní správy může být u jednotlivých obcí 

se stejným stupněm přeneseného výkonu státní správy výrazným způsobem odlišná. Obce pak 

na přenesený výkon státní správy „doplácí“ ze svého rozpočtu a tyto výdaje se pak bohužel 

de facto stávají jakýmsi pseudovýdajem územní samosprávy. Vzhledem k výše uvedenému 

budou pro účely této práce brány jako výdaje výdajové oblasti místní správy výdaje 

rozpočtového pododdílu 617 (Regionální a místní správa), od nichž je odečtena výše 

příspěvku na výkon státní správy a výše správních poplatků. Takto vymezené běžné nejdříve 

do roku 2009 rostly, poté následoval pokles a následně kolísavý nárůst (což bylo způsobeno 

hlavně výší příspěvku na přenesený výkon státní správy). Kapitálové výdaje naopak do roku 

2010 mírně klesaly, poté mírně vzrostly, příp. stagnovaly. 

V rámci této výdajové oblasti je zkoumán vliv čtyř faktorů, u kterých existuje předpoklad, 

že by mohly výdaje této výdajové oblasti ovlivnit, a to celková výměra všech katastrálních 

území obce, celková výměra všech katastrálních území obce, plocha intravilánu obce, hustota 

zalidnění vypočítaná z hlediska celkové výměry všech katastrálních území obce a hustota 

zalidnění vypočítaná z hlediska plochy intravilánu obce.  

Obec při výkonu územní samosprávy postihuje své území. Přitom zaměstnanci řeší nejen 

jakýsi vnitřní okruh obce, kde obec provádí správu parků, osvětlení, sportovních aktivit, 

vzdělávání apod., ale i do určité míry o zemědělských a hlavně lesních pozemků ve svém 

vlastnictví. Pro účely dalšího zkoumání proto budou zařazeny dva základní faktory, 

a to celková výměra katastrálních území obce a intravilán obce.  

Na základě novelizace zákona o rozpočtovém určení daní s účinností od 1. 1. 2013 

se projevily tendence propojit počet obyvatel a celkovou výměru katastrálních území obce. 

Celková výměra katastrálních území obce je s účinností od uvedeného data omezena 

maximálně 10 ha na obyvatele. Důvodem pro tuto změnu byla dlouhodobá kritika existujících 

neopodstatněných extrémů v daňových příjmech některých obcí způsobených mimořádně 
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velkým extravilánem.66 V původním návrhu zákona však bylo navrženo omezení na úrovni 

3 ha na obyvatele, což by v konečném důsledku mělo na přerozdělení daňových příjmů 

mnohem větší vliv než omezení na úrovni 10 ha na obyvatele. Na základě výzkumu 

provedeném autorkou bylo totiž zjištěno, že omezení na úrovni 10 ha na obyvatele prakticky 

vliv na přerozdělení daňových příjmů nemá vliv. Toto kritérium jako takové nebylo věcně 

blíže charakterizováno, stírá specifika obce daná její rozlohou a v podstatě tak potlačuje 

důvod zavedení i samotné uplatnění rozlohy obce v rámci systému rozpočtového určení daní. 

Rovněž lze konstatovat, že ukazatel celkové rozlohy obce omezený na úroveň 10 ha 

na obyvatele nemá žádnou vypovídací schopnost. Mnohem větší vypovídací schopnost 

určitého ukazatele zahrnujícího počet obyvatel a rozlohu obce má ukazatel hustoty zalidnění 

obce. Variabilita hustoty zalidnění jednotlivých obcí v České republice je velmi vysoká, 

což má dopad na různě veliké obce (z hlediska počtu obyvatel) i obce s podobným počtem 

obyvatel ale výrazně odlišnou rozlohou. Otázkou však je, zda hustota zalidnění obce má 

na výdaje této rozpočtové skupiny vliv. Z tohoto důvodu bude v rámci této části práce 

analyzována hustota zalidnění v jednotlivých obcích vypočítaná ze dvou hledisek, a to hustota 

zalidnění vypočítaná z hlediska celkové výměry katastrálních území obce a hustota zalidnění 

vypočítaná z hlediska intravilánu obce. 

Data týkající se hustoty zalidnění byla vypočítána z dat, která poskytnul Český úřad 

zeměměřičský a katastrální (údaje o celkové výměře katastrálních území obce a o intravilánu 

obce) a pak z dat, která jsou k dispozici ve vyhláškách Ministerstva financí České republiky, 

které stanovují podíl jednotlivých obcí na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty a daní 

z příjmů (počet obyvatel v jednotlivých letech). Hustota zalidnění vypočítaná z hlediska 

celkové výměry katastrálních území obce se ve sledovaném období víceméně nezměnila, 

oscilovala kolem 149 obyvatel na 1 km2 celkové rozlohy obce. Hustota zalidnění vypočítaná 

z hlediska intravilánu obce se ve sledovaném období snížila, a to z 1 209 obyvatel na 1 km2 

intravilánu obce v roce 2007 na 1 182 obyvatel na 1 km2 intravilánu obce. 

3.6.1 Analýza výdajů ve výdajové oblasti místní správa 

Celková výměra katastrálních území obce 

Běžné výdaje na místní správu v přepočtu na 1 ha celkové rozlohy dosáhly v průměru 

asi 2,6 tis. Kč, investice v oblasti místní správy v přepočtu na 1 ha činily ve sledovaném 

období v průměru asi 0,4 tis. Kč; celková nákladovost ve výdajové oblasti místní správa 

                                                 
66 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2012. 



 

121 
 

na 1 ha z hlediska celkové rozlohy tak v průměru ve sledovaném období byla asi 3 tis. Kč. 

Vývoj výdajů ve výdajové oblasti místní správa v přepočtu na 1 ha z hlediska celkové výměry 

katastrálních území obce je zobrazen v příloze 15, graf 1.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 15, tabulka 1. 

Závislost mezi běžnými a celkovými výdaji přepočtenými na 1 ha celkové rozlohy obce 

a celkovou rozlohou obce je nízká a statisticky významná, v případě kapitálových výdajů 

přepočtených na 1 ha celkové rozlohy obce je závislost slabá a statisticky nevýznamná. 

Obdobné výsledky lze očekávat i s ohledem na všechny obce České republiky. Celková 

rozloha má na výdaje této výdajové oblasti přepočtené 1 ha celkové rozlohy vliv maximálně 

z 6 %. Při změně celkové rozlohy obce o 1 ha se změní běžné a celkové výdaje přepočtené 

na 1 ha v této výdajové oblasti v průměru o 1 Kč. 

Závislost mezi počtem obyvatel a běžnými a celkovými výdaji přepočtenými na 1 ha celkové 

rozlohy je střední a statisticky významná; závislost v případě investic přepočtených na 1 ha 

celkové rozlohy je slabá, i když stále ještě statisticky významná. Obdobné závislosti lze 

s 95 % pravděpodobností očekávat i v případě zkoumání všech obcí České republiky. Počet 

obyvatel má na běžné výdaje přepočtené 1 ha celkové rozlohy obce vliv z 39 %, na celkové 

výdaje přepočtené na celkovou rozlohou obce z 28 %, na investice přepočtené 1 ha celkové 

rozlohy má počet obyvatel vliv pouze ze 2 %. Změna běžných, kapitálových i celkových 

výdajů přepočtených na 1 ha celkové rozlohy je při změně celkové rozlohy o 1 ha menší 

než 1 Kč, nicméně vzhledem k celkové rozloze a výši výdajů stále ještě statisticky významná. 

Závislost mezi celkovou rozlohou obce a počtem obyvatel je střední. Obdobné závěry lze 

očekávat s 95 % i při zkoumání závislosti všech obcí České republiky. Celková rozloha obce 

„ovlivňuje“ počet obyvatel ze 47 % a naopak. Při změně celkové rozlohy o 1 ha „se změní“ 

počet obyvatel v průměru o 3 osoby, při změně počtu obyvatel o 1 osobu lze očekávat 

zvětšenou celkovou rozlohu v průměru o 0,15 ha.  

Závislost mezi sumou výdajů a celkovou rozlohou obce je střední u sumy běžných 

a celkových výdajů, v případě sumy investic je závislost nízká; koeficienty korelace jsou 

statisticky významné. Obdobné závěry lze s 95 % vyvodit i v případě zkoumání všech obcí 

České republiky. Celková rozloha obce ovlivňuje sumu běžných a celkových výdajů z více 

než 40 %, sumu investic ovlivňuje z 15 %. Při změně celkové rozlohy o 1 ha se změní 
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v průměru suma běžných výdajů o 5 tis. Kč, suma investic o necelý 1 tis. Kč a suma 

celkových výdajů o 6 tis. Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a sumou běžných a celkových výdajů je velmi vysoká, 

v případě sumy investic je závislost střední. Obdobné výsledky lze s 95 % pravděpodobností 

očekávat i v případě korelace zkoumané pro všechny obce České republiky. Počet obyvatel 

ovlivňuje běžné a celkové výdaje z 95 %, investice ze 30 %. Při změně počtu obyvatel 

o 1 osobu se běžné výdaje v této výdajové oblasti v průměru změní o necelé 2 tis. Kč, 

investice v průměru asi o 2 Kč a celkové výdaje o 2 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že výsledky 

(a tedy i závěry) v případě počtu obyvatel a sum jednotlivých druhů výdajů budou stejné, 

nebudou u dalších faktorů této výdajové oblasti komentovány. 

Intravilán obce 

Běžné výdaje ve výdajové oblasti místní správa přepočtené na 1 ha intravilánu obce 

ve sledovaném období dosáhly v průměru necelých 21 tis. Kč, investice v této výdajové 

oblasti přepočtené rozlohou intravilánu činily v průměru téměř 3 tis. Kč; celková nákladovost 

výdajové oblasti místní správy přepočtené na 1 ha intravilánu tak byla ve sledovaném období 

v průměru asi 24 tis. Kč. Vývoj výdajů v oblasti místní správy přepočtených na 1 ha 

intravilánu obce je zobrazen v příloze 15, graf 2.   

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 15, tabulka 2. 

Závislost mezi intravilánem a výdaji této výdajové oblasti přepočtené na 1 ha intravilánu 

je v případě běžných výdajů střední, v případě celkových výdajů nízká a v případě investic 

je slabá a statisticky nevýznamná. Obdobné výsledky lze s pravděpodobností 95 % očekávat 

i u zkoumání závislostí pro všechny obce České republiky. Běžné výdaje přepočtené 

intravilánem jsou intravilánem ovlivněny z 19 %, celkové výdaje přepočtené intravilánem 

jsou intravilánem ovlivněny z 8 %. Při změně intravilánu o 1 ha se běžné výdaje na 1 ha 

změní v průměru o 18 Kč, v případě celkových výdajů o 19 Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými intravilánem obce je v případě 

běžných výdajů střední, v případě celkových spíše nízká; investice přepočtené na 1 ha nejsou 

na počtu obyvatel závislé. Podobné závěry je možné s 95 % očekávat i v případě, 

že by koeficienty korelace byly počítány pro všechny obce České republiky. Počet obyvatel 

ovlivňuje běžné výdaje přepočtené na 1 ha intravilánu z jedné čtvrtiny, celkové výdaje 

přepočtené intravilánem jsou ovlivněny pouze z desetiny. Při změně počtu obyvatel o 1 osobu 



 

123 
 

se v průměru změní běžné výdaje o 1 Kč na 1 ha intravilánu, v případě celkových výdajů 

přepočtených na 1 ha intravilánu se změní o 1 Kč při změně počtu obyvatel o 1 osobu.  

Závislost mezi počtem obyvatel a intravilánem je velmi vysoká. Obdobně to lze s 95 % 

pravděpodobností očekávat i v případě všech obcí České republiky. Intravilán „ovlivňuje“ 

počet obyvatel z 90 % (a naopak). Při změně intravilánu o 1 ha se v průměru „změní“ počet 

obyvatel o téměř 23 osob, při změně počtu obyvatel o 1 osobu „lze očekávat změněný 

intravilán“ o 0,04 ha.  

Závislost mezi rozlohou intravilánu a sumou běžných a celkových výdajů je velmi vysoká; 

v případě sumy kapitálových výdajů je závislost střední. Obdobných závislostí by bylo 

s pravděpodobností 95 % dosaženo i v případě, že by hodnoty koeficientů korelace byly 

počítány pro všechny obce České republiky. Suma běžných a celkových výdajů 

je intravilánem ovlivněna z téměř 90 %, suma investic je intravilánem ovlivněna z jedné 

třetiny. Při změně intravilánu o 1 ha se změní suma běžných výdajů v průměru o 41 tis. Kč, 

suma investic o 5 tis. Kč a suma celkových výdajů o 46 tis. Kč.  

Hustota zalidnění z hlediska celkové výměry katastrálních území obce 

Běžné výdaje výdajové oblasti místní správa přepočtené hustotou zalidnění počítanou 

z hlediska celkové rozlohy obce dosáhly v průměru téměř 6,9 mil. Kč, investice přepočtené 

hustotou zalidnění počítanou z hlediska celkové rozlohy obce činily v průměru necelý 1 mil. 

Kč; celková nákladovost obce v oblasti místní správy přepočtené hustotou zalidnění počítanou 

z hlediska celkové rozlohy obce tak ve sledovaném období dosáhla téměř 8 mil. Kč. Vývoj 

výdajů ve výdajové oblasti místní správy přepočtených hustotou zalidnění počítanou 

z hlediska celkové výměry katastrálních území obce je zobrazen v příloze 15, graf 3.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 15, tabulka 3. 

Závislost mezi hustotou zalidnění počítanou z hlediska celkové rozlohy obce a výdaji této 

výdajové skupiny přepočtenými hustotou zalidnění počítanou z hlediska celkové rozlohy obce 

je nízká (a statisticky významná) v případě běžných a celkových výdajů; v případě investic 

přepočtených hustotou zalidnění počítanou z hlediska celkové rozlohy obce je závislost slabá 

a statisticky nevýznamná. Obdobné závěry lze opět s pravděpodobností 95 % očekávat 

i v případě, že by koeficienty korelace byly počítány pro všechny obce České republiky. 

Hustota zalidnění vypočítaná s ohledem na celkovou rozlohu obce ovlivňuje výdaje 

přepočtené hustotou zalidnění (vypočítanou podle celkové rozlohy obce) maximálně z 11 %. 
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Při změně hustoty zalidnění vypočítané z hlediska celkové rozlohy obce o 1 osobu se změní 

běžné a celkové výdaje přepočtené hustotou zalidnění (vypočítanou z hlediska celkové 

rozlohy obce); v případě běžných výdajů to bude o 61 Kč, v případě celkových výdajů 

se v průměru změní o 65 Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a výdaji přepočtenými hustotou zalidnění vypočítanou 

z hlediska celkové rozlohy obce existuje, v případě běžných a celkových výdajů je závislost 

střední, v případě investic je závislost slabá a statisticky nevýznamná. Pokud by byly počítány 

koeficienty korelace pro všechny obce České republiky, byly by výsledky s pravděpodobností 

95 % podobné těm, co jsou vypočítány pouze pro obce Zlínského kraje. Počet obyvatel 

ovlivňuje běžné výdaje přepočtené hustotou zalidnění (vypočítanou z hlediska celkové 

rozlohy obce) téměř z poloviny, celkové výdaje přepočtené hustotou zalidnění (vypočítanou 

z hlediska celkové rozlohy obce) ovlivňuje v průměru téměř ze třetiny. Při změně počtu 

obyvatel obce o 1 osobu se v průměru běžné výdaje přepočtené hustotou zalidnění 

(vypočítanou z hlediska celkové rozlohy obce) změní o 3 Kč, celkové výdaje přepočtené 

hustotou zalidnění (vypočítanou z hlediska celkové rozlohy obce) se v průměru změní rovněž 

o 3 Kč.  

Závislost mezi počtem obyvatel a hustotou zalidnění vypočítanou z hlediska celkové rozlohy 

obce je vysoká. Obdobný výsledek lze s pravděpodobností 95 % očekávat i v případě, 

že budou hodnoty koeficientů korelace počítány pro všechny obce České republiky. Počet 

obyvatel tak „ovlivňuje“ hustotu zalidnění téměř z poloviny (příp. i naopak). Při změně 

hustoty zalidnění vypočítané z hlediska celkové rozlohy obce o 1 osobu „se změní“ počet 

obyvatel asi o 33 osob, při změně počtu obyvatel obce o 1 osobu „se změní“ hustota zalidnění 

vypočítaná z hlediska celkové rozlohy obce o 0,015 „osobu“. 

Závislost mezi hustotou zalidnění vypočítanou z hlediska celkové rozlohy obce a sumou 

běžných a celkových výdajů je vysoká, v případě sumy investic je závislost střední. Obdobné 

výsledky lze s pravděpodobností 95 % očekávat i v případě, že budou počítány hodnoty 

koeficientů korelace pro všechny obce České republiky. Hustota zalidnění vypočítaná 

z hlediska celkové rozlohy obce ovlivňuje sumu běžných a celkových výdajů z více 

než poloviny, sumu investic z pětiny. Při změně hustoty zalidněni obce vypočítané z hlediska 

celkové rozlohy obce o 1 osobu se v průměru běžné výdaje změní o 63 tis. Kč, investice 

o 8 tis. Kč, celkové výdaje se tak v průměru změní o 71 tis. Kč.  
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Hustota zalidnění z hlediska intravilánu obce 

Běžné výdaje ve výdajové oblasti místní správa přepočtené hustotou zalidnění počítanou 

z hlediska intravilánu obce dosáhly ve sledovaném období v průměru bezmála 21 tis. Kč; 

investice v této výdajové oblasti činily téměř 3 tis. Kč; celková nákladovost této výdajové 

oblasti tak dosáhla v průměru téměř 24 tis. Kč. Vývoj výdajů ve výdajové oblasti místní 

správy přepočtených hustotou zalidnění počítanou z hlediska intravilánu obce je zobrazen 

v příloze 15, graf 4.  

Průměrné hodnoty koeficientů korelace (vč. intervalů spolehlivosti), determinace a regrese 

jsou uvedeny v příloze 15, tabulka 4. 

Závislost mezi hustotou zalidnění vypočítanou z hlediska intravilánu obce a běžnými 

či celkovými výdaji přepočtenými právě hustotou zalidnění obce vypočítanou z hlediska 

intravilánu obce je střední; v případě investic je závislost slabá, i když stále ještě statisticky 

významná. Obdobné závislosti lze s pravděpodobností 95 % očekávat i v případě, že budou 

koeficienty korelace počítány pro všechny obce České republiky. Hustota zalidnění 

vypočítaná z hlediska intravilánu obce z pětiny ovlivňuje výši běžných a celkových výdajů 

přepočtených hustotou zalidnění vypočítanou z hlediska intravilánu; v případě investic 

to je z pouhých 2 %. Při změně hustoty zalidnění o 1 osobu se v průměru změní běžné 

i celkové výdaje přepočtené hustotou zalidnění (vypočítanou z hlediska intravilánu obce) 

o 5 Kč; v případě investic je změna menší než 1 Kč, ale stále ještě statisticky významná.  

Závislost mezi počtem obyvatel a běžnými a celkovými výdaji přepočtenými hustotou 

zalidnění vypočítanou z hlediska intravilánu obce je vysoká, v případě investic přepočítaných 

hustotou obyvatel vypočítanou z hlediska intravilánu obce je závislost spíše nízká 

(a statisticky významná). Obdobné závislosti lze s 95 % pravděpodobností očekávat 

i v případě, že by byly koeficienty korelace počítány pro všechny obce České republiky. 

Běžné a celkové výdaje přepočtené hustotou zalidnění vypočítanou z hlediska intravilánu 

obce ovlivňuje počet obyvatel přibližně ze dvou třetin, investice přepočtené hustotou 

zalidnění vypočítanou z hlediska intravilánu obce jsou počtem obyvatel ovlivněny z pouhých 

7 %. Při změně počtu obyvatel o 1 osobu se v průměru změní běžné i celkové výdaje 

přepočtené hustotou zalidnění (vypočítanou z hlediska intravilánu obce) o 1 Kč; u investic 

je změna menší než 1 Kč, nicméně stále ještě statisticky významná.  

Závislost mezi počtem obyvatel a hustotou zalidnění vypočítanou z hlediska intravilánu obce 

je střední. Střední závislosti by bylo s pravděpodobností 95 % dosaženo i v případě, 
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že by se koeficient korelace počítal pro všechny obce České republiky. Počet obyvatel má 

na hustotu zalidnění „vliv“ z jedné třetiny (a naopak). Při změně hustoty zalidnění vypočítané 

z hlediska intravilánu obce o 1 osobu „se změní“ počet obyvatel asi o 7 osob, při změně počtu 

obyvatel obce o 1 osobu „se změní“ hustota zalidnění vypočítaná z hlediska intravilánu obce 

o 0,046 „osobu“   

Závislost mezi hustotou zalidnění (vypočítanou z hlediska intravilánu obce) a sumou běžných 

a celkových výdajů je střední; v případě sumy kapitálových výdajů je závislost spíše nízká 

(a statisticky významná). Obdobné závěry je možné s 95 % pravděpodobností odvodit 

i pro všechny obce České republiky. Konečná výše běžných a celkových výdajů je hustotou 

zalidnění (vypočítanou z hlediska intravilánu obce) ovlivněna z jedné třetiny, v případě sumy 

investic asi z 10 %. Změna hustoty zalidnění o 1 osobu zapříčiní v průměru změnu o necelých 

14 tis. Kč běžných výdajů, téměř 2 tis. Kč kapitálových výdajů a 16 tis. Kč celkových výdajů.  

3.6.2 Dílčí závěry výdajové oblasti místní správa 

Celková výměra katastrálních území obce má vliv na sumu výdajů i na výdaje přepočtené 

celkovou rozlohou. S růstem celkové rozlohy obce tak budou růst výdaje přepočtené celkovou 

rozlohou obce i suma výdajů. Počet obyvatel obce ovlivňuje sumu výdajů i výdaje přepočtené 

celkovou rozlohou obce; s růstem počtu obyvatel tak budou růst i uvedené výdaje. Na základě 

výsledků analýzy lze konstatovat, že vliv počtu obyvatel na výdaje je významnější než vliv 

celkové výměry katastrálních území obce. Závislost mezi počtem obyvatel a celkovou 

výměrou katastrálních území obce patří spíše mezi nepříliš významné.  

Intravilán obce má poměrně velký vliv na výdaje obce přepočtené jejím intravilánem i sumou 

jejích výdajů. S růstem plochy intravilánu tak budou růst výdaje přepočtené intravilánem 

i suma výdajů. Počet obyvatel obce má na výdaje přepočtené intravilánem obce i na sumu 

výdajů opět poměrně významný vliv; s růstem počtu obyvatel budou růst i výdaje přepočtené 

intravilánem i suma výdajů. Rovněž lze ale konstatovat, že vliv rozlohy intravilánu obce 

a počtu obyvatel obce na výdaje je stejný. Závislost mezi počtem obyvatel a intravilánem je 

téměř absolutní.  

Hustota zalidnění z hlediska celkové výměry obce má určitý vliv na výdaje přepočtené 

uvedenou hustotou zalidnění i poměrně velký vliv na sumu výdajů. S růstem hustoty zalidnění 

z hlediska celkové výměry všech katastrálních území obce tak budou růst výdaje přepočtené 

na tuto hustotu zalidnění i jejich suma. Rovněž počet obyvatel obce má určitý vliv na výdaje 

přepočtené hustotou zalidnění vypočtenou z hlediska celkové výměry obce a poměrně velký 
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vliv i na sumu výdajů. S růstem počtu obyvatel obce tak budou růst výdaje přepočtené 

uvedenou hustotu zalidnění i sumou výdajů. Na základě analýzy však lze konstatovat, že vliv 

počtu obyvatel na uvedené výdaje je významnější než vliv hustoty zalidnění vypočítané 

z hlediska celkové výměry všech katastrálních území obce. Závislost mezi hustotou zalidnění 

vypočítanou z hlediska celkové rozlohy obce a počtem obyvatel je docela významná.  

Hustota zalidnění vypočítanou z hlediska intravilánu obce má na výdaje přepočtené hustotou 

zalidnění z hlediska intravilánu obce vliv, poměrně velký vliv má na i sumu výdajů. 

S rostoucí hustotou zalidnění obce (vypočítanou z hlediska intravilánu obce) budou uvedené 

výdaje růst. Počet obyvatel obce má rovněž vliv na výdaje přepočtené hustotou intravilánu 

obce (vypočítanou hlediska intravilánu obce) a rovněž i na sumu výdajů. S růstem počtu 

obyvatel budou tyto výdaje rovněž růst. Lze rovněž konstatovat, že vliv počtu obyvatel 

na vymezené výdaje je významnější než vliv hustoty zalidnění obce vypočítané z hlediska 

intravilánu obce. Závislost mezi hustotou zalidnění obce vypočítanou z hlediska intravilánu 

obce a počtem obyvatel obce není příliš významná. 

V rámci této výdajové oblasti tak byly zkoumány čtyři faktory, a to celková výměra všech 

katastrálních území obce, intravilán obce, hustota zalidnění obce vypočítaná z hlediska 

celkové výměry všech katastrálních území obce a hustota zalidnění obce vypočítaná 

z hlediska rozlohy intravilánu obce. U všech uvedených faktorů byl prokázán vliv na výdaje 

ve výdajové oblasti místní správa. I zde lze však konstatovat, že počet obyvatel má na výdaje 

této výdajové oblasti stejný či dokonce větší vliv než uvedené faktory.  
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Závěr 

Disertační práce se zabývá finančními aspekty existence obcí. V rámci teoretické části 

je popsána teoretická stránka fiskálního federalismu, ale hlavně obce v podmínkách České 

republiky, jejich působnost, orgány obce, rozpočet obce, výdaje rozpočtu obce a příjmy 

rozpočtu obce. Tato teoretická východiska poskytují základní rámec pro praktickou část. Jako 

doplněk a současně pro představu je rovněž popsáno postavení a fungování obcí či příjmů 

a výdajů obcí ve vybraných zemích Evropské unie (Francie, Slovensko, Maďarsko, 

Rakousko). Všechny vybrané země se vyznačují obdobnou strukturou obcí, tzn. velký podíl 

malých obcí, v nichž žije nepřiměřeně nízký počet obyvatel, přičemž tlak na slučování obcí 

v těchto zemích sice existuje, ale naráží na silnou místní opozici. Do samosprávných 

kompetencí obcí lze bez ohledu na zemi lze zařadit např. odvádění a čištění odpadních vod, 

pozemní komunikace či místní veřejnou dopravu. Obce ve všech uvedených zemích 

vykonávají určitý rozsah státní správy, nicméně ten se podstatným způsobem liší. Z hlediska 

orgánů lze konstatovat, že nejvýznamnější samosprávný orgán je zastupitelstvo, ve Francii 

nazvané jako rada, výkonným orgánem je starosta obce, obecní úřad, příp. rada obce. Obce 

si mohou zřizovat komise či výbory jako své poradní, kontrolní či výkonné orgány. Strukturu 

příjmů a výdajů obcí nelze porovnat, protože každá země má jiný způsob vykazování příjmů 

a výdajů a protože se odvíjela od stanoveného rozsahu pravomocí a kompetencí. Vývoj 

příjmů a výdajů obcí však do určité míry určovaly obdobné faktory, a to zejména změny 

v zákonných normách a aktuální ekonomický vývoj. Na municipálních systémech těchto zemí 

jsou rovněž zjišťována kritéria, na základě kterých jsou přerozdělovány daně, a to v důsledku 

předpokladu, že jsou v systémech daňového určení užita kvůli tomu, že mají na hospodaření 

obcí určitý vliv; mohlo by se tak jednat o příklad dobré praxe pro české obce. Lze 

konstatovat, že jediné kritérium, které je možné pro účely práce dále použít a analyzovat, 

je kritérium nadmořské výšky obce užité na Slovensku, a že rámci českého systému 

rozpočtového určení daní lze nalézt princip přerozdělování daní obcím podle počtu pevně 

dané skupiny osob, který lze nalézt i v Maďarsku či na Slovensku. Žádné z dalších principů 

či kritérií nelze převzít jako faktor, který by mohl ovlivnit hospodaření českých obcí a tedy 

pro účely této práce. 

Praktická část práce se skládá ze dvou hlavních kapitol a jejich podstatou je analýza výdajů 

obcí.  
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Nejdříve je v druhé kapitole provedena základní analýza výdajů. Na základě této analýzy 

je zjištěno, že na vývoj výdajů obcí jako celku měly vliv dvě zásadní skutečnosti. Tou první 

je ekonomický vývoj; nižší výnos centrálně vybíraných daní se prostřednictvím daňového 

sdílení projevil i v nižších příjmech pro obecní rozpočty, a přestože došlo v systému 

rozpočtového určení daní ke změnám, jejichž důsledkem bylo zabránění dalšího poklesu 

sdílených daní pro obce, ani v roce 2012 výnos sdílených daní pro obce nedosáhl jeho výše 

v roce 2008. Nižší zdroje následně vyvolaly nutnost úspor na výdajové straně rozpočtu, 

což se v první řadě projevilo na rozsahu investic a do určité míry také na běžných výdajích. 

Druhou zásadní skutečností je změna ve způsobu výplaty některých sociálních dávek 

(s účinností od 1. 1. 2012), které namísto pověřených obecních úřady začaly vyplácet úřady 

práce a které rozpočty těchto obcí pouze protékaly, výdaje sociální oblasti tak uměle 

navyšovaly (stejně jako přijaté transfery), ale ve skutečnosti neměly velký dopad na saldo 

rozpočtu obce, byť dopad na strukturu výdajů byl poměrně významný.  

Rovněž je v další části druhé kapitoly zjištěno, že struktura výdajů obcí se liší s ohledem 

na velikost obce. Samotný výkon veřejné správy je nejnákladnější v malých obcích a s růstem 

velikostní kategorie podíl výdajů na veřejnou správu klesá, nicméně ne kontinuálně 

v důsledku odlišného rozsahu vykonávané přenesené státní správy. Malé obce naopak 

vydávají nejmenší podíl výdajů na služby pro obyvatelstvo, přičemž tento podíl s růstem 

velikostní kategorie roste, a to v důsledku toho, že střední a velké obce a města jsou 

přirozeným centrem školství, kultury, sportu či zájmových činností. Podíl výdajů 

na infrastrukturu s růstem velikostní kategorie spíše klesá, a to v důsledku odlišného 

charakteru hospodaření v odvětví vodního hospodářství v různě velikých obcí, příp. rozsahem 

pozemních komunikací ve vztahu k velikosti obce. Podíl výdajů na bezpečnost a právní 

ochranu s růstem velikostní kategorie obce roste zejména v důsledku existence městské 

policie ve středních a velkých obcích a městech. Relativně velký podíl zaujímají do konce 

roku 2011 i výdaje v sociální oblasti ve větších velikostních kategoriích, a to i v roce 2012 

(i když podstatně menší ve vztahu k předchozím letům) z důvodu, že obce ve větších 

velikostních kategoriích poskytují ve větší míře sociální služby a sociální pomoc. 

Ve vztahu k závěrům, hypotéze i cíli je ale nejdůležitější analýza ve třetí kapitole, kdy 

je zkoumán vliv různých faktorů a počtu obyvatel v obci na výdaje obcí. Není ale možné 

zkoumat vliv faktorů a počtu obyvatel na všechny výdaje obcí. Vzhledem k omezenému 

rozsahu práce, nemožnosti specifikovat konkrétní faktor, u kterého by existoval předpoklad 

ovlivnění výdajů, přinejmenším neutrální vliv výdajů na rozpočet obce (po započtení příjmů) 
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či odlišnému charakteru hospodaření velikostně rozdílných obcí je vybráno šest výdajových 

oblastí, u kterých je dále zkoumán vliv vybraných faktorů a počtu obyvatel na výdaje (sumu 

výdajů i výdaje přepočtené na jednu jednotku faktoru) v dané výdajové oblasti. Jedná 

se o výdajové oblasti pozemní komunikace, dopravní obslužnost, vzdělávání, komunální 

služby a územní rozvoj, bezpečnost a ochrana území a obyvatel a místní správa. Závislost 

v uvedených výdajových oblastech je pak zkoumána prostřednictvím koeficientu korelace 

a koeficientu determinace, přičemž je zkoumána u běžných výdajů, a to důvodu, že běžné 

výdaje se každoročně opakují, vykazují určitou tendenci a z tohoto hlediska tak nejlépe 

vystihují dlouhodobost a kontinuitu výdajové oblasti. Z hlediska úplnosti je práce doplněna 

i o zkoumání závislosti výdajů kapitálových, které spíše nevykazují tendenci, jsou závislé 

na individuálních rozhodnutích kolektivních orgánů, nicméně v některých výdajových 

oblastech jsou významné. Zkoumání závislosti je provedeno i v případě výdajů celkových, 

a to z důvodu, že poskytují ucelený pohled na výdajovou náročnost dané výdajové oblasti.   

Pro vyvozování závěrů i pro ověření hypotézy a tím pádem i pro naplnění cíle jsou jako nosné 

brány koeficienty korelace a koeficienty determinace vypočítané mezi běžnými výdaji 

přepočtenými na jednotku faktoru a počtem jednotek faktorů, příp. počtem obyvatel. Příčinou 

tohoto rozhodnutí je několik důvodů. Tím prvním je již v předešlém odstavci uvedená 

každoročnost a opakovanost běžných výdajů i sklon k určité tendenci těchto výdajů a jejich 

kontinuitě. Druhým důvodem je to, že jednotkové výdaje mají větší vypovídací schopnost 

než výdaje nepřepočtené. Třetím důvodem je to, že koeficient determinace má do určité míry 

lepší vypovídací schopnost než koeficient korelace, ale koeficient korelace zase více 

umožňuje rozlišit jednotlivé jemné rozdíly závislosti.  

Ověření hypotézy 

Hypotéza: Z hlediska hospodaření obcí ve výdajových oblastech působí kromě počtu 

obyvatel obce jako základního přerozdělovacího kritéria českého systému rozpočtového 

určení daní i další faktory, které mají na výdaje obcí prokazatelný vliv.  

Z hlediska logiky věci a ve vztahu k definovanému cíli jsou pak tyto faktory omezeny 

na faktory, které mohou vhodným způsobem doplnit základní přerozdělovací kritérium počtu 

obyvatel obce a měly by být zahrnuty mezi přerozdělovací kritéria českého systému 

rozpočtového určení daní pro obce. 

Hypotéza tedy je ověřována samostatně v každé z definovaných výdajových oblastí (viz dále). 

 



 

131 
 

Výdajová oblast pozemní komunikace 

V případě výdajové oblasti pozemní komunikace je zkoumáno šest faktorů, ale pouze 

u tří z nich je stanoveno, že určitým způsobem výdaje v dané výdajové oblasti ovlivňují, 

a to rozloha pozemních komunikací nacházejících se v katastrálním území obce, celková 

výměra všech katastrálních území obce a rozloha intravilánu obce.  

Rozloha pozemních komunikací je prvním z uvedených faktorů. Zvýšené výdaje obcí spojené 

s opravami a údržbou pozemních komunikací obcí, kterým ve sloučení se sousedními obcemi 

brání geografické podmínky, byly jeden z důvodů, proč bylo s účinností od počátku roku 

2008 zavedeno přerozdělovací kritérium celkové rozlohy obce. Význam pozemních 

komunikací pro rozpočty obcí si tedy uvědomují i zákonodárci a prostřednictvím kritéria 

celkové rozlohy obce je jejich vliv implementován. To, že celková rozloha obce je velká 

ale nemusí znamenat, že je i síť pozemních komunikací v obci rovněž rozsáhlá; celková 

rozloha obce totiž může být z velké části tvořena lesními a zemědělskými pozemky, které 

nejsou zpevněnými pozemními komunikacemi obsluhovány (příp. celková rozloha obce 

nemusí být velká, přičemž může být tvořena převážně intravilánem obce s rozsáhlejší sítí 

pozemních komunikací). Rozloha pozemních komunikací tak může určité aspekty obce 

zohlednit. Na základě výsledků analýzy je zjištěno, že faktor rozloha pozemních komunikací 

v obci má na výdaje obcí přibližně stejný vliv jako počet obyvatel obce.  

Druhým faktorem, který ovlivňuje výdaje obce, je plocha intravilánu obce. Intravilán obce 

více odpovídá skutečné ploše, o kterou se příslušné obce reálně starají a do určité míry může 

mít větší vypovídací schopnost než celková rozloha obce; to platí i pro oblast pozemních 

komunikací, protože pozemní komunikace jako takové se reálně nejvíce nachází právě 

v obydlené a zastavěné části obce (v tzv. extravilánu obce se pak nachází pouze zlomek 

pozemních komunikací), která odpovídá intravilánu obce, přičemž i z hlediska definice 

intravilánu pro účely této práce je rozloha pozemních komunikací do plochy intravilánu 

zahrnuta. Na základě výsledků analýzy je zjištěno, že faktor plocha intravilánu obce 

má na výdaje obcí přibližně stejný vliv jako počet obyvatel obce.  

Třetím faktorem ovlivňujícím výdaje této výdajové oblasti je celková výměra všech 

katastrálních území obce. Celková rozloha obce v sobě zahrnuje všechny druhy pozemků, 

které se v rámci obce nachází. Zahrnuje tedy i zemědělské či lesní pozemky, které sice tvoří 

poměrně velkou část obce, ale v naprosté většině nejsou obsluhovány pozemními 

komunikacemi definovanými pro účely této práce a v převážné většině nejsou ve vlastnictví 

obce. Není tak reálné, aby plocha neobsluhovaná pozemními komunikacemi a současně i „cizí 
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část obce“ ovlivňovala hospodaření obce ve výdajové oblasti pozemní komunikace. 

Z hlediska výsledků analýzy je vliv celkové výměry všech katastrálních území obce na výdaje 

této výdajové oblasti menší než vliv počtu obyvatel obce.  

Hypotézu lze pro tuto výdajovou oblast potvrdit; z hlediska hospodaření v této výdajové 

oblasti prokazatelně působí na výdaje kromě základního přerozdělovacího kritéria počtu 

obyvatel i další faktory, a to plocha intravilánu obce, celková výměra všech katastrálních 

území obce a rozloha pozemních komunikací v obci, přičemž plocha intravilánu a rozloha 

pozemních komunikací v obci ovlivňuje výdaje přibližně stejnou měrou jako počet obyvatel 

obce, celková výměra všech katastrálních území obce v menší míře než počet obyvatel obce.  

Z hlediska logiky věci jsou vymezeny dva faktory, které mohou vhodným způsobem doplnit 

přerozdělovací kritérium počtu obyvatel obce a které by měly být zahrnuty mezi 

přerozdělovací kritéria českého systému rozpočtového určení daní, a to plocha intravilánu 

obce a rozloha pozemních komunikací v obci.  

Výdajová oblast dopravní obslužnost 

Ve výdajové oblasti dopravní obslužnost jsou zkoumány čtyři faktory, přičemž u tří z nich 

je stanoveno, že určitým způsobem výdaje v této výdajové oblasti ovlivňují, a to celková 

výměra všech katastrálních území obce, rozloha intravilánu obce a počet budov nacházejících 

se v katastrálním území obce.  

Prvním faktorem je plocha intravilánu obce. Dopravní obslužnost je totiž realizována v rámci 

určitého území obce, které může být dáno právě plochou intravilánu, v jehož území 

se především ve větších obcích a městech dopravní obslužnost realizuje, přičemž není 

logické, aby se dopravní obslužnost území realizovala mimo intravilán obce, protože se tam 

nenachází uživatelé této služby. Dopravní obslužnost je realizována na pozemních 

komunikacích, na jejichž rozsahu je pak z velké části nepřímo závislá výše kompenzační 

částky, k jejíž úhradě se obec jakožto objednavatel služby zavazuje, přičemž pozemní 

komunikace jsou pak pro účely této práce definovány jako součást intravilánu. Z hlediska 

výsledků analýzy tento faktor ovlivňuje výdaje obcí v této výdajové oblasti přibližně stejným 

způsobem jako počet obyvatel obce.  

Druhým faktorem je opět celková výměra všech katastrálních území obce. Jak již je výše 

řečeno, dopravní obslužnost se odehrává v rámci určitého území obce, které může být dáno 

i celkovou rozlohou. Lesní či zemědělské pozemky započítané v celkové rozloze obce však 

nebudou dopravní obslužností zaopatřovány, byť částí z nich je dopravní obslužnost 
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realizována (např. mezi obcemi) a rozsah pozemních komunikací (nepřímo se od něj odvíjí 

převážná část kompenzační částky, kterou je obec, jakožto objednavatel služby, povinna 

zaplatit) je součástí intravilánu. Na základě výsledků analýzy je vliv celkové výměry všech 

katastrálních území obce na výdaje této výdajové oblasti menší než vliv počtu obyvatel obce.  

Tím třetím faktorem je počet budov nacházejících se na území obce. Do jisté míry lze tento 

faktor označit jako určitý motivační prvek. Čím více obydlí, tím více obyvatel obce a tím větší 

je výnos ze sdílených daní; rovněž, čím více budov pro podnikatelské účely, tím více 

podnikajících fyzických osob či zaměstnanců a tím větší výnos ze sdílených daní. Podpora 

výstavby obydlí, příp. i podpora podnikání by tak obcím umožnila participovat na konečné 

částce sdílených daní. Na základě výsledků analýzy je zjištěno, že faktor počet budov 

nacházejících se na území obce má na výdaje obcí přibližně stejný vliv jako počet obyvatel 

obce.  

Pro výdajovou oblast dopravní obslužnost tak lze hypotézu potvrdit; na hospodaření obcí 

v této výdajové oblasti prokazatelně působí kromě základního přerozdělovacího kritéria počtu 

obyvatel i další faktory, a to plocha intravilánu obce, celková výměra všech katastrálních 

území obce a počet budov nacházejících se na území obce, přičemž plocha intravilánu obce 

a počet budov nacházejících se na území obce má na výdaje v této výdajové oblasti přibližně 

stejný vliv jako počet obyvatel obce, celková výměra všech katastrálních území obce ovlivňuje 

výdaje této výdajové oblasti méně než počet obyvatel obce.   

Z hlediska logiky věci však jsou vymezeny pouze dva faktory, které mohou vhodným způsobem 

doplnit přerozdělovací kritérium počtu obyvatel obce a které by měly být zahrnuty mezi 

přerozdělovací kritéria českého systému rozpočtového určení daní, a to plocha intravilánu 

obce a počet budov nacházejících se n území obce.  

Výdajová oblast vzdělávání 

V rámci výdajové oblasti vzdělávání je zkoumán potenciální vliv u šesti faktorů, nicméně 

určitý vliv faktorů na výdaje v dané výdajové oblasti byl prokázán u pěti z nich, a to počet 

žáků navštěvujících mateřskou či základní školu zřízenou obcí, počet tříd v mateřské 

či základní škole zřízené obcí, průměrná velikost třídy v mateřské či základní škole zřízené 

obcí, maximální kapacita mateřské či základní školy a nadmořská výška obce.  

Prvním z nich je počet žáků v mateřských a základních školách zřízených obcí. V současné 

době (2014) zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 

udává, že je část daňového výnosu rozdělována obcím podle počtu žáků v mateřských 
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a základních školách. Při přidělování příspěvku na provoz školám se však obce nerozhodují 

na základě počtu žáků ve školách, ale na základě počtu tříd ve školách. Obce totiž musí 

zajistit provoz celé třídy bez ohledu na to, kolik žáků v této třídě je. Z hlediska výsledků 

analýzy je zjištěno, že počet žáků v mateřských a základních školách zřízených obcí ovlivňuje 

přibližně stejným způsobem jako počet obyvatel obce.  

Druhým faktorem je počet tříd v mateřských a základních školách zřízených obcí. Jak již 

je výše řečeno, obec se při přidělování příspěvku na provoz neřídí počtem žáků ve školách, 

ale počtem tříd v těchto školách, protože musí být zajištěn provoz všech tříd bez ohledu na to, 

kolik žáků v těchto třídách reálně je. Sice zde existuje určité riziko nepřiměřeného navyšování 

počtu tříd, nicméně zde udávají jistá omezení vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů, které stanovují minimální (i maximální) počet žáků ve třídě 

a současně jsou školy limitovány v počtu pracovníků, a to příspěvkem na mzdové náklady 

pracovníků odvíjejícím se od počtu žáků. Existuje zde i riziko stanovení tříd s minimálním 

počtem žáků daným vyhláškami, a to zejména v malých obcích, nicméně v souladu 

s aktuálním demografickým vývojem dochází k situaci, že třídy v mateřských školách jsou 

naplněny do své maximální kapacity, přičemž tento několikaletý trend se pomalu začíná 

„přesouvat“ i do základních škol. Na základě výsledků analýzy lze konstatovat, že v této 

výdajové oblasti lze vidět jediný případ, kdy je na základě výsledků analýzy zjištěn vliv 

faktoru na výdaje, který je větší než v případě počtu obyvatel obce.  

Třetím faktorem je maximální kapacita mateřské a základní školy zřízené obcí. U tohoto 

faktoru lze uvažovat podobně jako u předchozího faktoru. Obec musí zajistit provoz budovy 

školy bez ohledu na to, kolik v ní je skutečně žáků či tříd. I zde může existovat riziko 

stanovení nepřiměřeně veliké maximální kapacity školy, které je sice na jedné straně 

eliminované skutečností, že pro obec není ekonomické zajišťovat provoz kapacitně 

nepřiměřeně veliké školy, ale na druhé straně však současně neexistuje přímé zákonné 

omezení, které by omezilo maximální kapacitu školy ve vztahu k velikosti obce či její 

spádovosti. Na základě výsledků analýzy je zjištěno, že faktor maximální kapacita mateřské 

a základní školy ovlivňuje výdaje přibližně ve stejné míře jako počet obyvatel obce.  

Čtvrtým faktorem je průměrná velikost třídy v mateřské a základní škole zřízené obcí. 

Průměrná velikost třídy se však jeví jako problematický faktor, protože čím větší 

je zaplněnost třídy, tím menší je kvalita výuky, což není žádoucí. Na základě výsledků 
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analýzy je zjištěno, že tento faktor ovlivňuje výdaje dané výdajové oblasti v menší míře 

než počet obyvatel obce.  

Pátým faktorem je nadmořská výška obce. Slovensko toto kritérium zavedlo v důsledku 

zvýšených nákladů na vytápění budov (zejména budov mateřských a základních škol) 

ve vyšších nadmořských výškách. Obecně totiž s nadmořskou výškou teplota klesá a nejnižší 

teploty se proto vyskytují především v horských oblastech a nejvyšší naopak v nížinách. 

Terén a jeho pokrytí vegetací či územní zástavbou však mohou lokálně i regionálně obecné 

rysy teplotního klimatu více či méně stírat. Poněkud snížené teploty lze proto očekávat spíše 

na severních a naopak zvýšené teploty spíše na jižních svazích hor. Velmi nízké teploty 

se tak mohou vyskytovat v horských i údolních polohách. Vzhledem k charakteru reálné 

topografie území České republiky proto nelze stanovit žádný dostatečně obecný a pro celé 

území České republiky vyhovující vztah mezi nadmořskou výškou a teplotou. Určitým 

východiskem může být definovat místo kritéria nadmořské výšky kritérium průměrné teploty, 

nicméně zde existuje otázka samotné existence dat za jednotlivé obce a s ní spojený problém 

neodůvodněně vysokých nákladů na získání informace ve vztahu k její potřebnosti. Navíc 

s nadmořskou výškou výdaje přepočtené nadmořskou výškou klesají, a proto tak nelze 

potvrdit předpoklad o rostoucích výdajích. Na základě výsledků je zjištěno, že faktor 

nadmořské výšky obce ovlivňuje hospodaření v dané výdajové oblasti v menší míře než počet 

obyvatel obce.  

Pro výdajovou oblast vzdělávání tak lze hypotézu potvrdit; na hospodaření obcí této výdajové 

oblasti prokazatelně působí kromě základního přerozdělovacího kritéria počtu obyvatel i další 

faktory, a to počet žáků navštěvujících mateřskou či základní školu zřízenou obcí, počet tříd 

v mateřské či základní škole zřízené obcí, průměrná velikost třídy v mateřské či základní škole 

zřízené obcí, maximální kapacita mateřské či základní školy a nadmořská výška obce. 

Přibližně stejnou měrou jako počet obyvatel obce ovlivňuje výdaje v této výdajové oblasti 

počet žáků ve školách a maximální kapacita škol; průměrná velikost třídy ve škole 

a nadmořská výška obce ovlivňuje v menší míře než počet obyvatel obce a naopak počet tříd 

ve škole ovlivňuje výdaje o něco více než počet obyvatel obce. 

Z hlediska logiky věci však je vymezen pouze jeden faktor, který by mohl vhodným způsobem 

doplnit přerozdělovací kritérium počtu obyvatel obce a který by tak měl být zahrnut mezi 

přerozdělovací kritéria českého systému rozpočtového určení daní, a to počet tříd 

v mateřských a základních školách zřízených obcí.  
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Výdajová oblast komunální služby a územní rozvoj 

V případě výdajové oblasti komunální služby a územní rozvoj jsou zkoumány tři faktory 

a u všech třech je zjištěn určitý vliv na výdaje v této výdajové oblasti; konkrétně se jedná 

o nadmořskou výšku obce, celkovou výměru všech katastrálních území obce a rozlohu 

intravilánu obce.  

Prvním z nich je plocha intravilánu obce. Jak již je výše řečeno, intravilán obce více odpovídá 

ploše, o kterou se obce reálně starají. Toto lze jednoznačně potvrdit i v případě této výdajové 

oblasti, kde jsou evidovány zejména činnosti spojené veřejným osvětlením či technickými 

službami, které jsou jednoznačně spojeny s intravilánem obce. Plocha intravilánu obce je tedy 

logickým faktorem, který na výdaje v dané výdajové oblasti má vliv, což potvrzují i výsledky 

analýzy, na základě kterých je zjištěno, že plocha intravilánu obce ovlivňuje výdaje přibližně 

ve stejné míře jako počet obyvatel.  

Druhým z faktorů je celková výměra všech katastrálních území obce. Jak již však je řečeno, 

v rámci této výdajové oblasti jsou evidovány činnosti spojené spíše obydleným územím, 

a proto celková rozloha obce nemůže dostatečně odrážet specifika této výdajové oblasti 

všechny. Na základě výsledků analýzy je zjištěno, že tento faktor ovlivňuje výdaje v menší 

míře než počet obyvatel obce.  

Třetím kritériem pak je nadmořská výška obce, což je často zmiňovaný faktor v této 

souvislosti. Nadmořská výška obce může hospodaření obce v této výdajové oblasti ovlivnit; 

např. obce ve vyšších nadmořských výškách mohou mít v důsledku nižších teplot a vyšších 

srážek vyšší náklady spojené s vytápěním budov (v důsledku geografických podmínek může 

dojít k jejich rozdílné energetické náročnosti) či s odklízením sněhu. Jak však již je výše 

(v případě výdajové oblasti vzdělávání) řečeno, nelze stanovit žádný dostatečně obecný 

a pro území České republiky vyhovující vztah mezi nadmořskou výškou a teplotou. Současně 

lze konstatovat, že tento vztah nelze stanovit ani mezi nadmořskou výškou a srážkovými 

úhrny (dlouhodobými či krátkodobými). Obecně lze totiž sice konstatovat, že vyšší srážkové 

úhrny lze očekávat ve vyšších a nižší úhrny v nižších polohách, nicméně charakter reálné 

topografie terénu ovlivňuje srážkové úhrny v daleko vyšší míře než v případě teploty (vlivy 

návětří a závětří horských hřebenů totiž zcela zásadním způsobem stírají obecnou závislost 

na nadmořské výšce). Určitým východiskem opět může být definování určitého alternativního 

kritéria, např. kritérium průměrné teploty či kritérium jisté průměrné srážkovosti, nicméně 

i zde lze narazit na problematiku informačního zajištění a s ní spojenou nákladovostí. 

I v tomto případě lze konstatovat, že s nadmořskou výškou výdaje přepočtené nadmořskou 
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výškou klesají, a proto nelze potvrdit předpoklad o rostoucích výdajích určitého druhu. 

Na základě výsledků analýzy je zjištěno, že nadmořská výška má na výdaje této výdajové 

oblasti menší vliv než počet obyvatel obce. 

Pro výdajovou oblast komunální služby a územní rozvoj tak lze hypotézu potvrdit; 

na hospodaření obcí této výdajové oblasti prokazatelně působí kromě základního 

přerozdělovacího kritéria počtu obyvatel i další faktory, a to plocha intravilánu obce, celková 

výměra všech katastrálních území obce a nadmořská výška obce. Přibližně stejnou měrou jako 

počet obyvatel ovlivňuje výdaje plocha intravilánu obce, v menší míře než počet obyvatel obce 

ovlivňuje výdaje v této výdajové oblasti celková výměra všech katastrálních území obce 

a nadmořská výška obce. 

Z hlediska logiky věci však je vymezen pouze jeden faktor, který by mohl vhodným způsobem 

doplnit přerozdělovací kritérium počtu obyvatel obce a který by tak měl být zahrnut mezi 

přerozdělovací kritéria českého systému rozpočtového určení daní, a to plocha intravilánu 

obce.  

Výdajová oblast bezpečnost a ochrana území a obyvatel 

Ve výdajové oblasti bezpečnost a ochrana území a obyvatel jsou zkoumány dva faktory 

a u obou je vypozorován jejich vliv na výdaje dané výdajové oblasti, a to celková výměra 

všech katastrálních území obce a rozloha intravilánu obce. 

Prvním faktorem je tedy plocha intravilánu obce. V rámci této výdajové oblasti jsou 

evidovány zejména činnosti spojené s ochranou obyvatel a území, obecní policií 

a integrovaným záchranným systémem; jedná se tedy o činnosti, které jsou převážně spojeny 

s určitým obydleným územím. Na základě analýzy je zjištěno, že plocha intravilánu ovlivňuje 

výdaje ve stejné míře jako počet obyvatel obce.  

Druhým faktorem je celková výměra všech katastrálních území obce. Jak již bylo řečeno, 

v rámci této výdajové oblasti jsou evidovány činnosti převážně spojené spíše obydleným 

územím, a proto celková rozloha obce nemůže dostatečně odrážet specifika této výdajové 

oblasti všechny.  

Pro výdajovou oblast bezpečnost a ochrana území a obyvatel tak lze hypotézu potvrdit; 

z hlediska hospodaření obcí ve výdajových oblastech působí kromě počtu obyvatel obce jako 

základního přerozdělovacího kritéria českého systému rozpočtového určení daní i další 

faktory, které mají na výdaje obcí prokazatelný vliv, a to plocha intravilánu obce a celková 

výměra všech katastrálních území obce, přičemž plocha intravilánu ovlivňuje výdaje přibližně 
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ve stejné míře jako počet obyvatel obce, celková výměra všech katastrálních území obce 

naopak v menší míře.  

Z hlediska logiky věci však je vymezen pouze jeden faktor, který by mohl vhodným způsobem 

doplnit přerozdělovací kritérium počtu obyvatel obce a který by tak měl být zahrnut mezi 

přerozdělovací kritéria českého systému rozpočtového určení daní, a to plocha intravilánu 

obce.  

Výdajová oblast místní správa 

V rámci výdajové oblasti místní správa je zjištěn vliv všech čtyř zkoumaných faktorů, celková 

výměra všech katastrálních území obce, rozloha intravilánu obce, hustota zalidnění 

vypočítaná z hlediska celkové výměry všech katastrálních území obce a hustota zalidnění 

vypočítaná z hlediska plochy intravilánu obce.  

Prvním z nich je plocha intravilánu obce. S účinností od 1. 1. 2008 bylo zavedeno kritérium 

celkové rozlohy obce. Důvod pro tuto změnu byly znevýhodněné obce s nižší hustotou 

obyvatel, kompenzace zvýšených výdajů spojených s opravami a údržbou místních 

komunikací a zvýhodnění obcí, u nichž případnému sloučení se sousedními obcemi brání 

geografické podmínky. S účinností od 1. 1. 2013 byl novelizován zákon o rozpočtovém určení 

daní a bylo modifikováno kritérium celkové rozlohy obce, a to tím způsobem, že celková 

rozloha byla omezena 10 ha na obyvatele (bylo tak definováno tzv. kritérium započtené 

plochy obce), a to v důsledku kritiky dlouhodobých existujících neopodstatněných extrémů 

v daňových příjmech obcí s mimořádně velkým extravilánem. Toto kritérium však ještě nyní 

není věcně blíže charakterizováno, v konečném důsledku stírá specifika obce daná její 

rozlohou a tak v podstatě potlačuje důvod zavedení a potlačuje i samotné uplatnění rozlohy 

obce v rámci systému daňového sdílení. Východiskem tak může být užití faktoru intravilán 

obce. Současně lze konstatovat, že kritérium započtené plochy obce má v podstatně nulovou 

vypovídací schopnost o charakteru obce a že plocha intravilánu obce může mít mnohem větší 

vypovídací schopnost než celková či započtená plocha obce a také více odpovídá ploše, 

o kterou se obce reálně starají. Lze také konstatovat, že výdaje ve výdajové oblasti místní 

správa se týkají činností vztahující se výhradně k intravilánu obce. Na základě výsledků 

analýzy je zjištěno, že faktor plochy intravilánu obce ovlivňuje výdaje přibližně ve stejné míře 

jako počet obyvatel obce.  

Druhým z těchto faktorů je tedy celková výměra všech katastrálních území obce. V rámci této 

výdajové oblasti jsou evidovány zejména výdaje spojené s výkonem územní samosprávy. 
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Tyto činnosti se však výhradně vztahují k intravilánu obce. Na základě výsledků analýzy 

je zjištěno, že tento faktor ovlivňuje výdaje v menší míře než počet obyvatel obce. 

Třetím faktorem je hustota zalidnění vypočítaná z hlediska celkové výměry všech 

katastrálních území obce. Faktor rozlohy obce (bez ohledu na její formu) byl do českého 

systému rozpočtového určení zaveden z důvodu vysoké variability hustoty zalidnění obcí 

v České republice. Na základě uvedeného je tedy možné konstatovat, že tento faktor 

je poměrně důležitý. Otázkou pak je to, ve vztahu k jakému území má být hustota zalidnění 

vypočítána a následně používána. Vzhledem k tomu, že z hlediska logiky věci je vhodnější 

použít faktor plochy intravilánu obce než faktor celkové výměry všech katastrálních území 

obce, není příliš racionální použít hustotu zalidnění vypočítanou z hlediska celkové výměry 

katastrálních území obce. Na základě analýzy je zjištěno, že tento faktor ovlivňuje výdaje 

ve výdajové oblasti místní správa v menší míře než počet obyvatel obce.  

Čtvrtým z těchto faktorů je hustota zalidnění vypočítaná z hlediska plochy intravilánu obce. 

Jak již je výše řečeno, faktor hustoty zalidnění je vzhledem k její vysoké variabilitě mezi 

českými obcemi velmi důležitý, přičemž zásadní otázkou je to, k jakému typu území 

se hustota zalidnění obce vztahuje. Vzhledem k tomu, že převážná většina činností v této 

výdajové oblasti se vztahuje k ploše intravilánu obce, že má plocha intravilánu poměrně 

velkou vypovídací schopnost, že více odpovídá ploše, o kterou se obce reálně starají, 

a že faktor plochy intravilánu ovlivňuje hospodaření obcí v této výdajové oblasti ve větší míře 

než celková výměra všech katastrálních území obce, je z hlediska logiky věci vhodnější 

vztáhnout hustotu zalidnění k ploše intravilánu obce. Na základě analýzy je zjištěno, že faktor 

hustota zalidnění vypočítaná z hlediska plochy intravilánu obce má na hospodaření obcí vliv 

v menší míře než počet obyvatel obce, ale stále ještě větší vliv než hustota zalidnění 

vypočítaná z hlediska celkové výměry všech katastrálních území obce.  

Pro výdajovou oblast místní správa tak lze hypotézu potvrdit; z hlediska hospodaření obcí 

ve výdajových oblastech působí kromě počtu obyvatel obce jako základního přerozdělovacího 

kritéria českého systému rozpočtového určení daní i další faktory, které mají na výdaje obcí 

prokazatelný vliv, a to celková výměra všech katastrálních území obce, plocha intravilánu 

obce, hustota zalidnění vypočítaná z hlediska celkové výměry všech katastrálních území obce 

a hustota zalidnění vypočítaná z hlediska plochy intravilánu obce. Současně lze konstatovat, 

že celková rozloha obce, hustota zalidnění vypočítaná z hlediska celkové výměry všech 

katastrálních území obce i hustota zalidnění z hlediska intravilánu obce má na výdaje 
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ve výdajové oblasti místní správa vliv menší než počet obyvatel obce a rozloha intravilánu 

obce ovlivňuje výdaje v přibližně stejné míře.  

Z hlediska logiky věci byly vymezeny dva faktory, které by mohly vhodným způsobem doplnit 

přerozdělovací kritérium počtu obyvatel obce a které by tak měly být zahrnuty mezi 

přerozdělovací kritéria českého systému rozpočtového určení daní, a to plocha intravilánu 

obce a hustota zalidnění vypočítaná z hlediska plochy intravilánu obce.  

 

Hypotéza je tedy ve všech výdajových oblastech potvrzena; z hlediska hospodaření obcí 

ve výdajových oblastech působí kromě počtu obyvatel obce jako základního 

přerozdělovacího kritéria českého systému rozpočtového určení daní i další faktory, které 

mají na výdaje obcí prokazatelný vliv; a to plocha intravilánu obce, celková rozloha všech 

katastrálních území obce, rozloha pozemních komunikací v obci, počet budov nacházejících 

se v katastrálním území obce, počet žáků navštěvujících mateřskou či základní školu 

zřízenou obcí, počet tříd v mateřské či základní škole zřízené obcí, průměrná velikost třídy 

v mateřské či základní škole zřízené obcí, maximální kapacita mateřské či základní školy, 

nadmořská výška obce, hustota zalidnění vypočítaná z hlediska celkové výměry všech 

katastrálních území obce a hustota zalidnění vypočítaná z hlediska plochy intravilánu obce.  

Z hlediska logiky věci pak mohou pouze některé z uvedených faktorů vhodným způsobem 

doplnit základní přerozdělovací kritérium počtu obyvatel obce a měly by být zahrnuty mezi 

přerozdělovací kritéria českého systému rozpočtového určení daní pro obce; a to plocha 

intravilánu obce, rozloha pozemních komunikací v obci, počet budov nacházejících 

se v katastrálním území obce, počet tříd v mateřské či základní škole zřízené obcí a hustota 

zalidnění vypočítaná z hlediska plochy intravilánu obce. 

Splnění cíle a navržená doporučení 

Cílem práce bylo stanovit hlavní faktory, které ovlivňují hospodaření obcí a které by tak měly 

být zahrnuty mezi přerozdělovací kritéria rozpočtového určení daní pro obce v podmínkách 

České republiky; v této souvislosti dále posoudit stanovené hlavní faktory ve vazbě 

na přerozdělovací kritéria současného systému rozpočtového určení daní (platného od počátku 

roku 2013).  

Na základě hypotézy jsou definovány faktory, které ovlivňují hospodaření obcí. Z hlediska 

logiky věci a ve vztahu k definovanému cíli pak jsou omezeny na faktory, které mohou 

vhodným způsobem doplnit základní přerozdělovací kritérium počtu obyvatel obce a měly by 
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být zahrnuty mezi přerozdělovací kritéria českého systému rozpočtového určení daní 

pro obce. 

Tím prvním faktorem je plocha intravilánu obce jako aspekt, který zohledňuje rozlohu obce. 

Rozloha obce je důležitý aspekt ovlivňující hospodaření obce. Jako taková by tedy měla být 

v rámci rozpočtového určení daní zohledněna. Rozloha obce je v českém systému daňového 

sdílení zohledněna již od počátku roku 2008. Důvodem pro zavedení kritéria celkové rozlohy 

bylo zvýhodnit obce s nižší hustotou obyvatel, zvýhodnit obce, u kterých sloučení 

se sousedními obcemi bránilo geografické hledisko, a kompenzovat zvýšené výdaje spojené 

s opravami a údržbou místních komunikací i zvýšené výdaje na dopravní obslužnost. 

S účinností od počátku roku 2013 bylo toto kritérium změněno na tzv. započtenou rozlohu 

obce, což je celková rozloha obce, která se však započítává maximálně 10 ha na každého 

obyvatele obce. Tento krok byl zdůvodněn existujícími neopodstatněnými extrémy 

v daňových příjmech obcí s mimořádně velkým extravilánem. Věcná existence tohoto kritéria 

nicméně odůvodněna dosud není a navíc toto kritérium stírá specifika obce daná samotnou 

rozlohou obce včetně důvodu jeho zavedení a potlačuje samotné uplatnění rozlohy obce 

v rámci rozpočtového určení daní. Kritéria celkové rozlohy či započtené rozlohy obce 

zahrnují zemědělské pozemky, za jejichž správu obce až na výjimky zodpovědné nejsou, 

a lesní pozemky, za jejichž správu sice v některých případech obce zodpovědné jsou, nicméně 

nejsou vlastníky všech lesních pozemků ve svém územním obvodu a rovněž je hospodaření 

obcí v oblasti lesního hospodářství přinejmenším vyrovnané. Pro přerozdělování daní tak 

nejsou tato dvě kritéria příliš objektivní, protože zahrnují plochy, za jejichž správu nejsou 

obce zodpovědné. Za objektivnější lze považovat výše uvedené kritérium plochy intravilánu 

obce. V rámci intravilánu obce totiž nejsou zahrnuty zemědělské a lesní pozemky, ale plochy 

zahrad, zastavěné plochy a nádvoří a ostatních ploch (kam se řadí např. silnice a ostatní 

komunikace, zeleň, sportoviště a rekreační plocha, kulturní a osvětová plocha). Intravilán 

obce mnohem lépe zohledňuje oblasti, za jejichž správu, fungování a financování jsou obce 

zodpovědné (např. zeleň, chodníky, silnice a ostatní komunikace, veřejné osvětlení). 

Intravilán obce tak více odpovídá skutečné ploše, o kterou se obce reálně starají a má větší 

vypovídací schopnost než celková rozloha obce či započtená plocha obce. Na základě výše 

uvedeného lze konstatovat, že v rámci systému rozpočtového určení daní by byl vhodnější 

intravilán obce než do současnosti užívaná kritéria pro přerozdělování týkající se rozlohy 

obce; tedy celková výměra všech katastrálních území obce či započtená plocha obce.  
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Když byla v roce 2008 zařazena mezi kritéria pro přerozdělování daní celková rozloha obce, 

bylo to mimo jiné zdůvodněno tím, že je v České republice vysoká variability hustoty 

obyvatel v jednotlivých obcích. Tento faktor proto může být jakousi variantou oproti 

intravilánu obce. Zohledňuje v sobě dvě nejdůležitější kritéria ovlivňující hospodaření obcí, 

a to rozlohu obce a počet obyvatel obce. Z tohoto úhlu pohledu by mohla být hustota 

zalidnění i vhodnější než samostatné kritérium rozlohy obce, jehož podíl na celostátním 

hrubém výnosu jsou pouhá 3 %, s prostým počtem obyvatel, jehož podíl na celostátním 

hrubém výnosu je 10 %; dohromady se tedy na základě těchto dvou kritérií rozdělí 13 % 

celostátního hrubého výnosu. Při změně těchto dvou kritérií za hustotu zalidnění vypočítanou 

z hlediska intravilánu obce by se v podstatě obě tato kritéria podílely 13 %. Hustota zalidnění 

vypočítaná právě z hlediska intravilánu obce (a nikoliv z hlediska celkové rozlohy) je zvolena 

právě z důvodů uvedených v předchozím odstavci. 

Na základě uvedeného lze konstatovat, že lze připustit dvě varianty řešení. Tou první 

variantou je nahradit kritérium započtené plochy obce kritériem plochy intravilánu obce 

a ponechat kritérium prostého počtu obyvatel (ovšem s otázkou vah těchto kritérií). Druhou 

variantou je zrušit kritérium plochy obce (v jakékoliv podobě) i kritérium prostého počtu 

obyvatel obce a nahradit je jediným kritériem hustoty zalidnění vypočítané z hlediska plochy 

intravilánu obce.  

Při výpočtu plochy intravilánu obce jsou zohledněny i plochy pozemních komunikací 

nacházejících se na území obce. Z tohoto důvodu není nezbytné zařazovat samostatné 

kritérium rozlohy pozemních komunikací v rámci rozpočtového určení daní.  

S účinností od počátku roku 2013 byl mezi přerozdělovací kritéria zařazen počet žáků 

v mateřských či základních školách zřízených obcí. Když však obce jednotlivým školám 

stanovují výši příspěvku na provoz, nerozhodují se na základě počtu žáků v příslušné škole, 

ale na základě velikosti školy, resp. spíše na základě počtu tříd, které v rámci této školy jsou, 

protože musí zajistit provoz všech tříd bez ohledu na to, kolik žáků v těchto třídách je. Počet 

a velikost tříd jsou limitovány velikostí školní budovy, aktuálním demografickým vývojem, 

vyhláškami o předškolním a základním vzdělávání a počty pracovníků, na jejichž mzdové 

náklady dostávají školy finanční prostředky odvíjející se od počtu žáků. Na základě výše 

uvedeného lze konstatovat, že v rámci systému rozpočtového určení daní by byl vhodnější 

počet tříd v mateřských či základních školách zřízených obcí než počet žáků v těchto školách.  

Otázkou pak zůstává zavedení kritéria počtu budov nacházejících se na území obce jako 

určitý motivační prvek. Čím více budov (bez ohledu na účel užití) se nachází na území obce, 
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tím více obyvatel a podnikatelů má trvalé bydliště na území obce a tím více se zde nachází 

pracovních prostor; důsledkem tak jsou větší příjmy ze sdílených daní pro danou obec. 

Problémem jediného motivačního prvku je však to, že neumožňuje selektovat váhu 

jednotlivých motivačních prvků, což by byl pro rozpočtové určení daní nedostatek. Proto jím 

sice nelze nahradit stávající motivační kritéria, ale lze jím tato kritéria doplnit; otázkou by pak 

byl procentní podíl kritéria a druh daně rozdělované prostřednictvím tohoto kritéria.  

 

Cíl práce byl tedy naplněn tím, že byly stanoveny hlavní faktory, které ovlivňují 

hospodaření obcí a které by tak měly být zahrnuty mezi přerozdělovací kritéria 

rozpočtového určení daní pro obce v podmínkách České republiky. V této souvislosti byly 

stanovené hlavní faktory posouzeny ve vazbě na přerozdělovací kritéria současného 

systému rozpočtového určení daní (platného od počátku roku 2013).  

Lze konstatovat, že se situace v oblasti fungování a hospodaření obcí mění. I systém 

rozpočtového určení daní by se tedy měl měnit a reagovat na aktuální situaci. Současně lze 

konstatovat, že každá obec je jiná, a proto nelze nalézt optimum pro všechny obce. 

Z uvedených důvodů není možné rigidně a neměně stanovit systém pro přerozdělování daní 

obcím a jeho kritéria v dlouhém období; i v budoucnu by tak nadále mělo docházet 

k podobným vyhodnocováním a následným změnám uvedeného systému.  

V souladu s hypotézou a cílem byl zkoumán vliv různých faktorů na hospodaření obcí. 

Je však nutné podotknout, že se jednalo o faktory, které byly jasně kvantifikovatelné. 

Na hospodaření obcí ale mohou mít vliv další faktory, které však nejsou jasně 

kvantifikovatelné, nelze tak jejich vliv na hospodaření obcí zkoumat a ve většině případů 

je ani není možné ze strany obcí ovlivnit. Typickým příkladem je ekonomický vývoj, inflace, 

změny v zákonných normách, individuální rozhodnutí orgánů příslušných k (ne)přiznání 

nenárokových dotací, příp. individuální rozhodnutí orgánů obce. I v případě jasně 

kvantifikovatelných faktorů vyvstává určitý problém týkající se dostupnosti údajů. 

V některých případech jsou totiž data širší, byť odborné, veřejnosti přístupná pouze 

v omezeném rozsahu (např. určitá centrální evidence o počtu příjemců sociální pomoci, 

sociální péče a sociálních služeb za jednotlivé obce), v některých případech nejsou data 

k dispozici vůbec (např. jednotná evidence průměrných teplot v jednotlivých obcích). Příčinu 

omezeného přístupu ke zdrojům nebo úplně chybějících zdrojů lze spatřovat v potřebě 

či nutnosti jednotlivých orgánů na provádění vlastních analýz nebo v neodůvodněně vysokých 

nákladech na získání informace ve vztahu k jejich přínosu, potřebě a nutnosti.  



 

144 
 

Seznam literatury 

a) Knihy 

1. BEER-TÓTH, Krisztina. Local Financial Autonomy in Theory and Practice; The 

Impact of Fiscal Decentralisation in Hungary. 1. vyd. Fribourg: University 

of Fribourg, 2009. 386 s. ISBN 978-3-033-02165-5.  

2. CHANDLER, J. A. Místní správa v liberálních demokraciích. 1. vyd. Brno: Doplněk, 

1998. 264 s. ISBN 80-7239-023-6.  

3. HALÁSKOVÁ, Martina. Veřejná správa v České republice a zemích EU. 1. vyd. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006. 176 s. ISBN 80-248-1266-5.  

4. HALÁSKOVÁ, Martina. Veřejná správa v Evropské unii. 1. vyd. Opava: Optys, 2009. 

181 s. ISBN 978-80-85819-77-9.  

5. HAMERNÍKOVÁ, Bojka, MAAYTOVÁ Alena et al. Veřejné finance. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2010. 340 s. ISBN 978-80-7357-497-0. 

6. HINDLS, Richard a kol. Statistika pro ekonomy. 7. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 2006. 415 s. ISBN 80-86946-16-9. 

7. HÔGYE, Mihály (ed.). Local and Regional Tax Administration in Transition 

Countries. 1. vyd. Budapest: Open Society Institute, 2000. 400 s. ISBN 963 73 1667 

1. 489 s. Dostupné také z: http://lgi.osi.hu/publications/2000/95.  

8. HÔGYE, Mihály (ed.). Local Government Budgeting. 1. vyd. Budapest: Open Society 

Institute, 2002. 571 s. ISBN 963 9419 43 5. Dostupné také z: http://lgi.osi.hu/ 

publications/2002/216/000-Local-Government-Budgeting.pdf.  

9. HORVÁTH, Tamás M. (ed.). Decentralization: Experiments and Reforms. 1. vyd. 

Budapest: Open Society Institute, 2000. 424 s. ISBN 963 00 3210 4. Dostupné také 

z: http://lgi.osi.hu/publications/2000/25.  

10. KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava a Jitka PEKOVÁ. Územní samospráva – udržitelný 

rozvoj a finance. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 300 s. ISBN 978-80-7357-

910-4.  

11. JÍLEK, Milan. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 

428 s. ISBN 978-80-7357-355-3. 

12. KOL. AUTORŮ. Štruktúra územnej samosprávy vo vybraných štátoch Európy; 

porovnávacia štúdia. 1. vyd. Bratislava: Nadácia vzdelávania samosprávy v SR, 2001. 

140 s. ISBN 80-88947-07-3.  



 

145 
 

13. KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-

7201-665-5.  

14. MAREK, Luboš a kol. Statistika v příkladech. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 

2013. 403 s. ISBN 978-80-7431-118-5. 

15. MARKOVÁ, Hana. Finance obcí, měst a krajů. 1. vyd. Praha: ORAC, 2000. 190 s. 

ISBN 80-86199-23-1.  

16. MELION, Miloslav. Finance územních samospráv. 1. vyd. Hradec Králové: 

Ekonomická a informační agentura, 2000. 213 s. ISBN 80-85490-79-X.  

17. MUSGRAVE, Richard and Peggy MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. 

1. vyd. Praha: Management Press, 1994. 581 s. ISBN 80-85603-76-4. 

18. PALÚŠ, Igor. Miestna správa vo vybraných štátoch Európskej únie. 1. vyd. Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2002. 100 s. ISBN 80-7097-488-5. 

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

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

20. PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy; teorie a praxe ČR. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2011a. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1. 

21. PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance; teorie a praxe ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2011b. 644 s. ISBN 978-7357-698-1.   

22. PEKOVÁ, Jitka, PILNÝ Jaroslav a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance 

veřejného sektoru. 3. vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5.  

23. PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů. 2. vyd. Praha: Grada, 

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

24. PRŮCHA, Petr. Veřejná správa a samospráva. 1. vyd. Praha: Vysoká škola 

aplikovaného práva, 2004. 241 s. ISBN 80-86775-03-8.  

25. SHAH, Anwar (ed.). Local Governance in Developing Countries. 1. vyd. Washington: 

The World Bank, 2006a. 457 s. ISBN 0-8213-6565-7.  

26. SHAH, Anwar (ed.). Local Governance in Industrial Countries. 1. vyd. Washington: 

The World Bank, 2006b. 368 s. ISBN 0-8213-6328-X. 

27. SHAH, Anwar (ed.). Local Budgeting. 1. vyd. Washington: The World Bank, 2007. 

381 s. ISBN 0-8213-6945-8.  



 

146 
 

28. SCHNEIDEROVÁ, Ivana. Rozpočtová skladba 2012. 1. vyd. Turnov: Acha obec 

účtuje, 2012. 253 s. ISBN 978-80-260-1010-4. 

29. SVOBODA, Ivo. Základy organizace veřejné správy. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 

2006. 206 s. ISBN 80-239-8011-4.  

30. ŠEVIĆ, Željko (ed.). Local Public Finance in Central and Eastern Europe. 1. vyd. 

Celtenham: Edward Elgar, 2008. 490 s. ISBN 978-1-84376-658-2. 

31. ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 

249 s. ISBN 80-7179-413-9.  

32. ŠIROKÝ, Jan a kol. Tvoříme a publikujeme odborné texty. 1. vyd. Brno: Computer 

Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5. 

33. TER-MINASSIAN, Teresa (ed.). Fiscal Federalism in Theory and Practice. 1. vyd. 

Washington D.C.: International Monetary Fund, 1997. 701 s. ISBN 1-55775-663-5. 

34. WILDMANNOVÁ, Mirka, ŠELEŠOVSKÝ, Jan a kol. Územní samospráva v ČR, 

Rakousku a SRN. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 139 s. ISBN 80-

210-2514-X.  

b) Článek v časopisu 

35. KLIMOVSKÝ, Daniel. Samosprávy v EÚ, Maďarsko. Územná samospráva [online]. 

2010, roč. 6, č. 4 [cit. 2013-07-05]. ISSN 1337-9305. Dostupné 

z: http://147.232.5.162/krvam/files/clanky/klimovsky/klimovsky_06.pdf.  

36. KLIMOVSKÝ, Daniel. Samosprávy v EÚ, Francúzsko, 1. časť. Územná samospráva 

[online]. 2011, roč. 7., č. 5 [cit. 2013-07-05]. ISSN 1337-9305. Dostupné 

z: http://147.232.5.162/krvam/files/clanky/klimovsky/klimovsky_31.pdf.  

37. OATES, Wallace E. An Essay on Fiscal Federalism. The Journal of Political Economy 

[online]. 1999, Vol. 37, No. 3 [cit. 2013-05-05]. ISSN 1537-534X. Dostupné 

z: http://econweb.umd.edu/~oates/research/FiscalFederalism.pdf.  

38. TIBEOUT, Charles M. A Pure Theory of Local Expenditures. The Journal of Political 

Economy [online]. 1956, Vol. 64, No. 5 [cit. 2013-05-05]. ISSN 1537-534X. Dostupné 

z: http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/PLSC541_Fall08/tiebout_1956.pdf.  

c) Příspěvek ve sborníku 

39.  TEJ, Juraj a Michaela SIRKOVÁ. Súčasné obdobie recesie a jeho odraz v príjmoch 

obcí. In: Transfer inovácií [online]. 2011, roč. 13, č. 21 [cit. 2013-05-31]. ISSN 1337-



 

147 
 

7094. Dostupné z: http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/21-

2011/pdf/292-296.pdf.  

d) Elektronické zdroje 

40. BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN. Finanzbeziehungen zu Ländern und 

Gemeinden. [online]. BMF, 2013 [cit. 2013-06-02]. Dostupné z: https://www.bmf.gv. 

at/budget/finanzbeziehungen-zu-laendern-und-gemeinden/finanzbeziehungen-zu-laend 

ern-u-gemeinden.html.  

41. BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN. Finanzausgleichsgesetz 2008. [online]. 

BMF, 2013 [cit. 2013-06-02]. Dostupné z: https://www.bmf.gv.at/budget/finanz 

beziehungen-zu-laendern-und-gemeinden/FAG_2008.pdf?3vgy61.  

42. CENTRE FOR SOCIAL SCIENCE, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 

INSTITUTE FOR MINORITY STUDIES. Act LXV of 1990 On Local Governments 

[online]. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, 2013 [cit. 2013-07-05]. 

Dostupné z: http://www.mtaki.hu/docs/cd2/Magyarorszag/6-1990-65ang.htm.  

43. COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS. EU Subnational 

Governments; 2010 Key Figures [online]. CEMR, 2011a [cit. 2013-05-9]. Dostupné 

z: http://www.ccre.org/docs/Nuancier2011Web.EN.pdf.  

44. COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS. EU Subnational 

Public Finance in the European Union [online]. CEMR, 2011b [cit. 2013-05-09]. 

Dostupné z: http://www.ccre.org/docs/Note_CCRE_Dexia_EN.pdf.  

45. COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS. France, Articles 

of the French constitution related to local and regional government (in English and 

French [online]. CEMR, 2013 [cit. 2013-06-09]. Dostupné 

z: http://www.ccre.org/docs/constitution_france_communes_departements_regions.do

c.  

46. COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS. Local and 

Regional Government in Europe, 2011 [online]. CEMR, 2011c [cit. 2013-05-09]. 

Dostupné z: http://www.ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe. 

EN.pdf.  



 

148 
 

47. COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS. Local and 

Regional Government in Europe, 2012 [online]. CEMR, 2011d [cit. 2013-05-09]. 

Dostupné z: http://www.ccre.org/docs/publication-structures-2012-en.pdf.  

48. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Délka pozemních komunikací [online]. ČSÚ, 2007 

[cit. 2009-10-10]. Dostupné z: http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/statistiky.  

49. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Charakteristika kraje [online]. ČSÚ, 2011 [cit. 

2012-08-25]. Dostupné z: http://www.zlin.czso.cz/csu/2011 

edicniplan.nsf/t/6000350799/$File/72101111ccz.pdf.  

50. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Charakteristiky obcí Zlínského kraje [online]. ČSÚ, 

2013a [cit. 2013-10-07]. Dostupné z: http://www.czso.cz/kraje/zl/publ/2003/ 

ob_v_cis/uh/menu/e.htm.  

51. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Registr sčítacích obvodů a budov [online]. ČSÚ, 

2012 [cit. 2012-01-01]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/ 

registr_scitacich_obvodu.  

52. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Věkové složení obyvatel obcí Zlínského kraje 

[online]. ČSÚ, 2013b [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://www.czso.cz 

/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvo-xz.  

53. ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘIČSKÝ A KATASTRÁLNÍ. Plocha pozemků v obcích 

Zlínského kraje podle druhu. [online]. ČÚZK, 2013 [cit. 2013-09-22].  Dostupné z: 

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=ME

TA:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_KRAJEKOD:770. 

54. EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT. Výroční zprávy [online]. EPI, 2012 cit. 

2013-09-16]. Dostupné z: http://www.czechuniversity.com/.  

55. HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. Regional Statistics [online]. 

KSH, 2013 [cit. 2013-07-10]. Dostupné z: http://www.ksh.hu/regional_statistics.  

56. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PORTÁL ZLÍNSKÉHO KRAJE. Počty žáků podle 

druhů škol (MŠ, ZŠ a ZUŠ) a školských zařízení (SVČ) [online]. IVP ZK, 2012a [cit. 

2013-07-10]. Dostupné z: http://www.zkola.cz/management/oos/adresare/Stranky/ 

Počty-žáků-podle-druhů-škol-(MŠ,-ZŠ-a-ZUŠ)-a-školských-zařízení-(SVČ).aspx.  

57. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PORTÁL ZLÍNSKÉHO KRAJE. Střední školy 

a vyšší odborné školy ve Zlínském kraji [online]. IVP ZK, 2012b [cit. 2013-07-10]. 



 

149 
 

Dostupné z: http://www.zkola.cz/management/oos/adresare/Stranky/Střední-školy-a-

vyšší-odborné-školy-ve-Zlínském-kraji.aspx. 

58. JUSLINE ÖSTERREICH. Bundes-Verfassungsgesetz 1920 [online]. Jusline 

Österreich, 2013a [cit. 2013-06-01]. Dostupné z: http://www.jusline.at/Bundes-

Verfassungsgesetz_(B-VG)_Langversion.html.  

59. JUSLINE ÖSTERREICH. Finanz-Verfassungsgesetz 1948. [online]. Jusline 

Österreich, 2013b [cit. 2013-06-01]. Dostupné z: https://www.jusline.at/ 

Finanzverfassungsgesetz_(F-VG)_Langversion.html. 

60. KORMÁNYZAT. The Fundamental Law of Hungary [online]. KORMÁNYZAT, 

2011 [cit. 2013-07-05]. Dostupné z: http://www.kormany.hu/download/4/c3/30000/ 

THE%20FUNDAMENTAL%20LAW%20OF%20HUNGARY.pdf.  

61. KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍNSKÉHO KRAJE. Závazný vztah státního rozpočtu 

k rozpočtům obcí [online]. KÚ ZK [cit. 2013-12-07]. Dostupné z: http://www.kr-

zlinsky.cz/oddeleni-rozpoctu-a-financovani-cl-252.html.  

62. MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Rozpočet verejnej 

správy [online]. MF SR, 2013 [cit. 2013-05-28]. Dostupné z: http://www.finance. 

gov.sk/Default.aspx?CatID=6958.  

63. MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Rozpočtová klasifikácia. 

[online]. MF SR, 2013 [cit. 2013-05-28]. Dostupné 

z: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6963.  

64. MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Automatizovaný rozpočtový 

informační systém ARIS [online]. MF ČR, 2010 [cit. 2013-06-23]. Dostupné 

z: http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/.  

65. MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. ÚFIS [online]. MF ČR, 2013 

[cit. 2013-06-23]. Dostupné z: http://wwwinfo.mfcr.cz/ufis/.  

66. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ 

REPUBLIKY. Statistika školství [online]. MŠMT ČR, 2012 [cit. 2012-31-12]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi.  

67. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Katalog činností vykonávaných 

obcemi v jednotlivých kategoriích [online]. MV ČR, 2012a [cit. 2013-05-07]. 



 

150 
 

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/katalog-cinnosti-vykonavanych-obcemi-v-

jednotlivych-kategoriich.aspx.  

68. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Katalogy agend a činností 

veřejné správy [online]. MV ČR, 2012b [cit. 2013-05-07]. Dostupné 

z: http://www.mvcr.cz/clanek/katalogy-agend-a-cinnosti-verejne-spravy.aspx 

69. ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR. Gemeindefinanzbericht 2012. 

[online]. OBI, 2012 [cit. 2013-06-05]. Dostupné z: http://www.kommunalkredit.at/DE/ 

Presse/Pressetexte/Archiv%202012/Archiv+2012.aspx. 

70. POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Sněmovní 

tisk 694/0, část č. 1/6, Novela zákona o rozpočtovém určení daní. [online]. PSP ČR, 

2012 [cit. 2013-12-09]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT 

=694&CT1=0 

71. SLOVAK CREDIT BEREAU. Obce v roku 2010 zápasili s doposiaľ najväčším 

prepadom daňových príjmov. [online]. CRIF, 2011 [cit. 2013-05-28]. Dostupné z: 

http://www.crif.sk/Novinky/Novinky/Pages/Obce-v-roku-2010-z%C3%A1pasili-s-do 

posia%C4%BE-najv%C3%A4%C4%8D%C5%A1%C3%ADm-prepadom-da%C5% 

88ov%C3%BDch-pr%C3%ADjmov.aspx.  

72. SLOVAK CREDIT BEREAU. Municipality v roku 2011 hospodárili s väčším 

objemom finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej 

samospráve ako v roku 2010. [online]. CRIF, 2012 [cit. 2013-05-28]. Dostupné z: 

http://www.crif.sk/Novinky/Novinky/Pages/Municipality-v-roku-2011-hospod%C3% 

A1rili-s-v%C3%A4%C4%8D%C5%A1%C3%ADm-objemom-finan%C4%8Dn%C3 

%BDch-prostriedkov-z-v%C3%BDnosu-dane-z-pr%C3%ADjmov-pouk%C3%A1zan 

%C3%A9ho-%C3%BAzemnej-s.aspx.  

73. SLOVAK CREDIT BEREAU. Obce v roku 2012 dostali menej podielových daní ako 

predpokladali vo svojich rozpočtoch [online]. CRIF, 2013 [cit. 2013-05-28]. Dostupné 

z: http://www.crif.sk/Novinky/Novinky/Pages/Obce-v-roku-2012-dostali-menej-podiel 

ov%C3%BDch-dan%C3%AD-ako-predpokladali-vo-svojichrozpo%C4%8Dtoch.aspx.  

74. STATISTIK AUSTRIA. Die Statistiken zu den „Öffentlichen Finanzen“ [online]. 

Stastistik Austria, 2013 [cit. 2013-06-05]. Dostupné z: http://www.statistik.at 

/web_de/statistiken/oeffentliche_finanzen_und_steuern/index.html.  



 

151 
 

75. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Veľkostné skupiny obcí 

Slovenska v číslach [online]. ŠÚ SR, 2010 [cit. 2013-05-26]. Dostupné z: http: 

//portal.statistics.sk/files/Odbory/odb_410/el_publikacie/velk_skup_obci_2010.pdf.  

76. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Výroční zprávy [online]. UTB, 2012 [cit. 

2013-09-16]. Dostupné z: http://www.utb.cz/o-univerzite/vyrocni-zpravy.  

77. ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ. Rejstřík škol a školských zařízení 

[online]. ÚIV, 2012 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z: http://rejskol.msmt.cz/.  

78. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Analýza financování výkonu státní 

správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní 

množství dat pro přípravu nového zákona o RUD [online]. VŠE, 2009 [cit. 2012-01-

26]. Dostupné z: http://kreg.vse.cz/wp-content/uploads/2010/01/Zprava-pro-MF-

CR.pdf 

e) Právní normy 

79. Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007, 

o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení 

Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. In: Úřední věstník Evropské unie. 2007, číslo 

L315, s. 1 – 13.  

80. Naradenie vlády Slovenskej republiky č. 668 ze dne 1. decembra 2004, o rozdeľovaní 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov. 

In: Zbierka zákonov Slovenskej republiky. 2004, čiastka 281, s. 6626 – 6708. 

81. Nařízení vlády č. 37 ze dne 22. ledna 2003, o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2003, 

částka 12, s. 614 – 616.  

82. Vyhláška č. 97 ze dne 12. prosince 1966, kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1966, částka 43, s. 489 – 494.   

83. Vyhláška Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 26 ze dne 5. února 2007, 

kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných 

práv k nemovitostem a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), (katastrální vyhláška). In: Sbírka zákonů České republiky. 2007, 

částka 10, s. 118 – 207.  



 

152 
 

84. Vyhláška Ministerstva dopravy České republiky č. 296 ze dne 20. října 2010, 

o postupech pro stanovení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, 

ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2010, částka 110, 

s 4229 – 4237.  

85. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů České republiky č. 104 ze dne 23. dubna 1997, 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 36, s 2086 – 2124.  

86. 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, částka 118, s 6909 – 6966.   

87. Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 460 ze dne 22. října 2002, o podílu 

jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu 

daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2002, 

částka 159, s. 8305 – 8495.   

88. Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 392 ze dne 21. prosince 2007, 

o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého 

výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. In: Sbírka zákonů České republiky. 

2007, částka 118, s. 5670 – 5798.   

89. Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 316 ze dne 19. srpna 2008, o podílu 

jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu 

daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2008, 

částka 102, s. 4666 – 4820.  

90. Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 276 ze dne 24. srpna 2009, o podílu 

jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu 

daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009, 

částka 84, s. 3782 – 3910.   

91. Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 245 ze dne 19. srpna 2010, o podílu 

jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu 

daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2010, 

částka 88, s. 3386 – 3529.   



 

153 
 

92. Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 259 ze dne 24. srpna 2011, o podílu 

jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu 

daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2011, 

částka 91, s. 3098 – 3229.    

93. Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 281 ze dne 21. srpna 2012, o podílu 

jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu 

daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, 

částka 98, s. 3610 – 3763.   

94. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 14 ze dne 

29. prosince 2004, o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka 

zákonů České republiky. 2005, částka 4, s. 61 – 63.   

95. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48 ze dne 

18. ledna 2005, o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 

2005, částka 11, s. 319 – 327.   

96. 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, 

částka 1, s. 3 – 16.   

97. Zákon č. 369 ze dne 6. septembera 1990, o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov. In: Zbierka zákonov Slovenskej republiky. 1990, čiastka 60, s. 1294 – 1304.  

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

předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1990, částka 92, s. 2106 – 2109. 

99. Zákon č. 338 ze dne 4. května 1992, o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších 

předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 71, s. 1946 – 1952.  

100. Zákon č. 13 ze dne 23. ledna 1997, o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 3, s. 47 – 61. 

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

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 38, s. 1737 – 

1764. 



 

154 
 

102. Zákon č. 130 ze dne 14. dubna 2000, o volbách do zastupitelstev krajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2000, částka 38, s. 1783 – 1799.  

103. Zákon č. 131 ze dne 13. dubna 2000, o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 39, s. 1802 – 

1835. 

104. Zákon č. 243 ze dne 29. června 2000, o rozpočtovém určení výnosů některých 

daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o 

rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2000, částka 73, s. 3513 – 3515.   

105. Zákon č. 250 ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, 

částka 73, s. 3557 – 3567.   

106. Zákon č. 185 ze dne 15. května 2001, o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 71, s. 4074 – 4113. 

107. Zákon č. 254 ze dne 28. června 2001, o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 98, s. 5617 – 5667. 

108. Zákon č. 416 ze dne 20. septembra 2001, o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších 

predpisov. In: Zbierka zákonov Slovenskej republiky. 2001, čiastka 171, s. 4482 – 

4530.  

109. Zákon č. 491 ze dne 6. prosince 2001, o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2001, částka 178, s. 11002 – 11024.  

110. Zákon č. 314 ze dne 13. června 2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním 

úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. 

In: Sbírka zákonů České republiky. 2002, částka 114, s. 6630 – 6633.   

111. Zákon č. 582 ze dne 23. septembra 2004, o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších 

predpisov. In: Zbierka zákonov Slovenskej republiky. 2004, čiastka 247, s. 5818 – 

5930.  



 

155 
 

112. Zákon č. 583 ze dne 23. septembra 2004, o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, v znení neskorších predpisov. In: Zbierka zákonov Slovenskej republiky. 

2004, čiastka 248, s. 5938 – 5948.  

113. Zákon č. 564 ze dne 24. srpna 2004, o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 190, s. 10262 – 10324.  

114. Zákon č. 634 ze dne 26. listopadu 2004, o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 215, s. 11415 – 

11501.  

115. Zákon č. 183 ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 

2006, částka 63, s. 2226 – 2290.  

116. Zákon č. 194 ze dne 20. května 2010, o veřejných službách v přepravě 

cestujících, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2010, 

částka 65, s. 2210 – 2222.  

117. Zákon č. 201 ze dne 2. května 2012, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 69, s. 2786 – 2841. 



 

156 
 

Seznam zkratek 

BV Běžné výdaje 

CV Celkové výdaje 

DPFO Daň z příjmů fyzických osob 

DPH Daň z přidané hodnoty 

DPPO Daň z příjmů právnických osob 

KD Koeficient determinace 

KK Koeficient korelace 

KR Koeficient regrese 

KV Kapitálové výdaje 

RS Rozpočtová skupina 
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