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1 Úvod 

Obce jsou významným článkem veřejné správy a jako takové jsou zodpovědné 

za poskytování velkého množství veřejných statků, ať již smíšených či čistých. Typickým 

příkladem smíšených veřejných statků zabezpečovaných obcemi je kultura, veřejná hromadná 

doprava či nakládání s odpady, typickým příkladem čistých veřejných statků 

zabezpečovaných obcemi je základní vzdělávání, ochrana přírody, pozemní komunikace 

či komunální služby a územní rozvoj.  

Při zabezpečování těchto statků však obce naráží na své omezené finanční zdroje. Obce 

získávají své zdroje z daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a z přijatých 

transferů. Největší finanční zdroje obcí lze spatřovat v daňových příjmech, které v průměru 

tvoří v průměru 60 % celkových příjmů (v roce 2012), přičemž téměř 84 % z daňových 

příjmů tvoří sdílené daně (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob 

a DPH přerozdělované obcím na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, 

ve znění pozdějších předpisů), 8 % svěřená daň (daň z nemovitostí) a 8 % místní poplatky, 

správní poplatky a poplatky spojené s životním prostředím. Ze sdílených daní tedy obce 

v průměru získávají nadpoloviční většinu svých zdrojů a to, jak je sdílení daní nastaveno, 

významným způsobem ovlivní finanční zdroje obcí a následně i jejich hospodaření (tedy 

výdaje).  

Sdílené daně pro obce jsou v podmínkách Československé republiky uplatněny historicky. 

Již v průběhu první republiky obcím plynuly příděly z výnosu ze státních daní a byly rovněž 

oprávněny ukládat přirážky ke státním daním. V průběhu válečného období byly sdílené daně 

obcím nahrazeny spíše určitými příděly stanovenými v návaznosti na sdílené daně a následně 

po roce 1948 byly nahrazeny dotacemi pro národní výbory jako decentralizované orgány 

státní správy a moci. Ve vývoji systému sdílení daní po roce 1989, došlo kromě podstatné 

revize daňového systému ke dvěma, resp. třem zásadním změnám. Tou první bylo opětovné 

zavedení sdílených daní pro znovuobnovenou samosprávu po roce 1990, tou druhou změna 

v systému sdílených daní v roce 1993 a tou třetí podstatná revize systému sdílených daní 

s účinností od roku 2001. Systémy byly v průběhu své platnosti revidovány. Systém platný 

od roku 1993 byl revidován zejména s ohledem na to, jaký podíl sdílených daní jednotlivým 

článkům plynul, systém platný od roku 2001 zejména s ohledem na podíl plynoucích 

sdílených daní do rozpočtů obcí a hlavně s ohledem na kritéria, na základě kterých se daně 

přerozdělují.  
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Podíl sdílených daní do rozpočtů obcí od roku 2001 poměrně podstatným způsobem vzrostl, 

což je důsledkem zejména dvou skutečností, a to navýšení procentních podílů jednotlivých 

sdílených daní určených pro obce a změna v přerozdělovacích kritériích. Navýšení 

procentních podílů bylo v některých případech doprovázeno zrušením některých typů dotací 

ze státního rozpočtu. Z hlediska přerozdělovacích kritérií byl nejdříve jediným kritériem počet 

obyvatel obce odstupňovaný podle 12 velikostních kategorií obcí a následně byla přidána 

motivační kritéria počtu zaměstnanců v obci a místo trvalého bydliště osoby samostatně 

výdělečně činné. S účinností od počátku roku 2008 bylo kritérium počtu obyvatel určitým 

způsobem revidováno na jakási dvě samostatná kritéria; v prvním případě je počet obyvatel 

obce započítáván v reálné míře (prostý počet obyvatel obce) a v druhém případě je počet 

obyvatel obce přepočten v závislosti na čtyřech velikostních kategoriích obcí (přepočtený 

počet obyvatel obce). S účinností od stejného data bylo zavedeno i přerozdělovací kritérium 

celkové rozlohy obce. V důsledku neustálé kritiky bylo s účinností od počátku roku 2013 

kritérium celkové rozlohy omezeno 10 ha na osobu, kritérium celkové rozlohy obce bylo 

transformováno na tzv. kritérium započtené plochy obce a mezi přerozdělovací kritéria bylo 

zařazeno i kritérium počtu žáků v mateřských a základních školách.  

Tato kritéria však byla zaváděna bez ohledu na to, jaký vliv mají na hospodaření (a tedy 

i výdaje) obcí. Existuje velké množství faktorů, které hospodaření obcí ovlivňuje. Kromě 

preferencí obyvatel i zastupitelů obce, místních zvyklostí v obci, výše příjmů rozpočtu obce, 

rezerv obce vytvořených v minulosti, ekonomických vlivů, inflace, individuálních rozhodnutí 

orgánů příslušných k (ne)přiznání nenárokových dotací či změn v zákonných normách 

to mohou být přesně definovatelné a vymezitelné faktory1, u kterých existuje předpoklad, 

že výdaje obce mohou ovlivnit. Předložená práce „Faktory hospodaření obcí a jejich vazba 

na rozpočtové určení daní“ je tedy zaměřena na problematiku výdajů obcí a faktorů, které tyto 

výdaje mohou ovlivnit, přičemž se vychází 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.  

 

                                                           
1 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, 
v některých případech nejsou data k dispozici vůbec. 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. 
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2 Cíl a struktura práce 

V oblasti financování obcí existují rozdílné názory na nastavení systému rozpočtového určení 

daní, kromě jiného i na kritéria pro přerozdělování daní. Tyto rozpory existují mezi 

představiteli obcí i politiky mezi sebou navzájem i v rámci jednotlivých skupin. S ohledem 

na tuto skutečnost byl stanoven jeden cíl, který vychází z předpokladu, že mezi kritéria 

pro přerozdělování daní mají být zařazena ta, která určitým způsobem ovlivňují hospodaření 

a tedy výdaje obcí.  

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. 

Disertační práce je strukturována do pěti kapitol, kdy první kapitola je věnována úvodu 

a poslední (pátá) závěru. Obsah vlastní disertační práce doplňuje 15 příloh.  

První kapitola, úvod, poskytuje základní vstup do problematiky a její význam a je zde 

vymezen cíl, hypotézy a naznačena předpokládaná struktura práce.  

Náplní druhé kapitoly jsou teoretická východiska, je zaměřena na problematiku českých obcí 

a jejich postavení, činnost, rozpočet a příjmy a výdaje rozpočtu obce a má tak poskytnout 

východiska pro zpracování praktické části práce. Tato ustanovení jsou doplněna několika 

přílohami (přílohy 1 až 5) s podrobným vymezením orgánů českých obcí, strukturou výdajů 

a příjmů rozpočtů českých obcí či úrovní výdajů a příjmů územních samospráv 

ve všech zemích Evropské unie. Závěr druhé kapitoly je věnován stručnému vymezení 

postavení, činnosti a výdajů a příjmů rozpočtů obcí ve vybraných zemích se zaměřením 
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na přerozdělovací kritéria systémů rozpočtového určení daní (Francie, Slovensko, Rakousko, 

Maďarsko), přičemž podrobné vymezení těchto aspektů je provedeno v příloze 6.  

Další dvě kapitoly, třetí a čtvrtá kapitola, představují praktickou část práce.  

Obsahem třetí kapitoly je vymezení metod užitých v práci a základní charakteristika obcí 

Zlínského kraje (jako obcí, na jejichž praktickém příkladu je disertační práce realizována). 

Vzhledem k zaměření práce je zde rovněž provedena základní analýza výdajů obcí Zlínského 

kraje, přičemž tato analýza je doplněna přílohami (přílohy 7 až 9) s podrobnou strukturou 

a vývojem výdajů uvedených obcí. V rámci této části bylo rovněž provedeno vymezení 

tzv. výdajových oblastí pro účely podrobné analýzy ve čtvrté kapitole práce.  

Čtvrtá kapitola představuje stěžejní část práce. V této kapitole je provedena korelační 

a regresní analýza v jednotlivých výdajových oblastech, přičemž je doplněna přílohami 

(přílohy 10 až 15), a proveden souhrn zjištění í základní zhodnocení výsledků.  

Pátá kapitola, závěr, obsahuje shrnutí základních teoretických východisek českého systému 

obecního zřízení a jeho fungování a hospodaření i shrnutí uvedených aspektů v případě 

vybraných zahraničních systémů obecního zřízení, vč. možností aplikace některých aspektů 

na podmínky českého systému. Z hlediska praktické části práce pak bylo provedeno 

zhodnocení výdajů obcí z různých hledisek. Zejména bylo ale v závěru provedeno ověření 

hypotézy, zhodnoceno naplnění cíle a navržena doporučení pro český systém rozpočtového 

určení daní. 
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3 Osnova práce 

Doktorská disertační práce má následující osnovu.  

Úvod 

1 Pravidla hospodaření obcí 

1.1 Teorie fiskálního federalismu 

1.2 Obec 

1.3 Rozpočet obce 

1.4 Výdaje obce 

1.5 Příjmy obce 

1.6 Obce v zahraničí a jejich financování a hospodaření 

2 Výdaje obcí Zlínského kraje 

2.1 Metody práce 

2.2 Zlínský kraj a obce Zlínského kraje 

2.3 Analýza výdajů obcí Zlínského kraje 

2.3.1 Analýza běžných výdajů 

2.3.2 Analýza kapitálových výdajů 

2.3.3 Analýza celkových výdajů 

2.4 Výdajové oblasti obcí Zlínského kraje 

3 Analýza a zhodnocení výdajů obcí Zlínského kraje ve vybraných výdajových 

oblastech 

3.1 Výdaje obcí Zlínského kraje ve výdajové oblasti pozemní komunikace 

3.1.1 Analýza výdajů ve výdajové oblasti pozemní komunikace 

3.1.2 Dílčí závěry výdajové oblasti pozemní komunikace 

3.2 Výdaje obcí Zlínského kraje ve výdajové oblasti dopravní obslužnost 

3.2.1 Analýza výdajů ve výdajové oblasti dopravní obslužnost 

3.2.2 Dílčí závěry výdajové oblasti dopravní obslužnost 

3.3 Výdaje obcí Zlínského kraje ve výdajové oblasti vzdělávání 

3.3.1 Analýza výdajů ve výdajové oblasti vzdělávání 

3.3.2 Dílčí závěry výdajové oblasti vzdělávání 

3.4 Výdaje obcí Zlínského kraje ve výdajové oblasti komunální služby a územní 

rozvoj 

3.4.1 Analýza výdajů ve výdajové oblasti komunální služby a územní rozvoj 
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3.4.2 Dílčí závěry výdajové oblasti komunální služby a územní rozvoj 

3.5 Výdaje obcí Zlínského kraje ve výdajové oblasti bezpečnost a ochrana území 

a obyvatel  

3.5.1 Analýza výdajů ve výdajové oblasti bezpečnost a ochrana území 

a obyvatel 

3.5.2 Dílčí závěry výdajové oblasti bezpečnost a ochrana území a obyvatel 

3.6 Výdaje obcí Zlínského kraje ve výdajové oblasti místní správa 

3.6.1 Analýza výdajů ve výdajové oblasti místní správa 

3.6.2 Dílčí závěry výdajové oblasti místní správa 

Závěr 

Seznam literatury 

Seznam zkratek 

Prohlášení o využití výsledků doktorské disertační práce 

Seznam příloh 

Přílohy 
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4 Obsah a metodický postup práce 

Obce v České republice financují velké množství statků a služeb, což dokládají i výdaje 

podrobně evidované podle jednotlivých rozpočtových paragrafů (z hlediska odvětvového 

třídění rozpočtové skladby). Proto nebylo možné provést analýzu vyčerpávajícím způsobem. 

Z tohoto důvodu byly definovány tzv. výdajové oblasti; výdajové oblasti byly dány jedním 

či více rozpočtovými pododdíly (z hlediska odvětvového třídění rozpočtové skladby). 

Nicméně ani všechny výdajové oblasti nebyly vhodné k dalšímu zkoumání a analyzování. 

Důvodem byl zejména nízký podíl běžných výdajů v určitých výdajových oblastech, 

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 bylo rovněž to, 

že ve většině výdajových oblastí, které nebyly pro další analýzu a zkoumání použity, jsou 

poskytovány smíšené veřejné statky. Neposledním oprávněným argumentem podporujícím 

nevhodnost či nemožnost dalšího zkoumání a analyzování všech výdajových oblasti v práci 

byl rovněž omezený rozsah samotné práce.  

Bylo tak vymezeno šest výdajových oblastí, a to pozemní komunikace, dopravní obslužnost, 

vzdělávání, komunální služby a územní rozvoj, bezpečnost a ochrana území a obyvatel 

a místní správa. V těchto výdajových oblastech pak byla vždy zkoumána závislost mezi 

stanovenými faktory, příp. počtem obyvatel a výdaji dané výdajové oblasti. Výdaje dané 

výdajové oblasti byly vždy dány sumou výdajů a přepočtem výdajů na jednotku příslušného 

faktoru. Faktory byly vždy dány počtem jednotek určitého faktoru, který byl pro danou 

výdajovou oblast zvolen jako typický a možný ovlivnit její výdaje; pro každou výdajovou 

oblast tak bylo stanoveno několik různých faktorů.  

Byly tak vypočítány hodnoty koeficientů korelace mezi počtem jednotek faktoru a výdaji 

přepočtenými na počet jednotek faktoru i sumou výdajů; byly rovněž vypočítány mezi počtem 

obyvatel obce a výdaji přepočtenými na počet jednotek faktoru i sumou výdajů. Pro úplnost 

byla vypočítána hodnota koeficientu korelace mezi počtem obyvatel a počtem jednotek 

faktoru. To umožnilo zjistit míru závislosti. Za účelem ověření možnosti aplikace závěrů této 

analýzy na podmínky všech obcí České republiky byly pro korelační koeficienty 

konstruovány intervaly spolehlivosti. Pro všechny koeficienty korelace byly také vypočítány 

hodnoty koeficientů determinace, které umožnily lepší interpretaci výsledků než hodnota 
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koeficientu korelace; zjistily procento, ve kterém daný faktor či počet obyvatel ovlivnil 

výsledné výdaje (či ve kterém daný faktor ovlivní počet obyvatel a naopak).  

Za účelem zjištění, jaký má změna počtu jednotek faktoru o 1 jednotku i počtu obyvatel 

o 1 osobu vliv na výdaje, byly mezi uvedenými proměnnými vypočítány i hodnoty 

koeficientů regrese. Koeficient regrese byl pro úplnost vypočítán i mezi počtem obyvatel 

a počtem jednotek faktoru a naopak. Statistický význam všech uvedených koeficientů, vč. 

krajních hodnot intervalů spolehlivosti byl ověřován na 5 % hladině významnosti.  

Pro vyvození závěrů analýzy byly pak následně využívány hodnoty koeficientů korelace 

a koeficientů determinace vypočítané mezi běžnými výdaji přepočtenými počtem jednotek 

faktorů a počtem jednotek faktorů, příp. počtem obyvatel.  
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5 Aplikované metody práce 

V disertaci byla zkoumána závislost mezi výdaji obcí, tzn. sumou výdajů a výdaji 

přepočtenými na jednotku jednotlivých faktorů, a různými faktory, u kterých existoval 

předpoklad, že ovlivní výdaje obce, příp. počtem obyvatel. Lze konstatovat, že bylo 

ověřováno, zda se s měnícím se počtem jednotek faktoru, příp. počtem obyvatel mění i výdaje 

obcí v dané oblasti a zda tedy tento faktor, příp. počet obyvatel má na hospodaření obcí vliv 

a jaký tento vliv je. Tato závislost a vliv byly ověřovány prostřednictvím korelační a regresní 

analýzy2, což byly nejpodstatnější vědecké metody použité v disertaci. Cílem regresní 

a korelační analýzy bylo přispět k poznání příčinných vztahů mezi statistickými znaky 

a současně zjistit průběh závislosti a její intenzitu.  

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 byla 

v doktorské disertační práci měřena pomocí koeficientu korelace. S ohledem na její zaměření 

byl koeficient korelace počítán mezi sumou výdajů a výdaji přepočtenými na jednotku faktoru 

a počtem jednotek příslušného faktoru, příp. počtem obyvatel obce. Čím je zjištěná hodnota 

koeficientu korelace bližší jedné, tím se předpokládá vyšší míra závislosti. Ani vysoká 

hodnota koeficientu korelace však nutně nemusí znamenat závislost faktorem a výdaji. Proto 

bylo nutné provést test významnosti korelačního koeficientu. V rámci doktorské disertační 

práce byl odhadován pouze výběrový koeficient korelace, nikoliv koeficient korelace 

základního souboru. Proto bylo ověřováno, zda se výběrový koeficient korelace nacházel 

v intervalu spolehlivosti koeficientu korelace základního souboru z důvodu ověření možnosti 

užití závěrů týkajících se Zlínského kraje i pro Českou republiku jako celek. Pro lepší 

představu o výpovědní schopnosti koeficientu korelace byla analýza doplněna o výpočet 

koeficientu determinace, jehož hodnota po vynásobení 100 mj. říká, kolika procenty 

se vysvětlující proměnná podílí na výsledném efektu, tzn. z kolika procent je vysvětlovaná 

proměnná ovlivněna vysvětlující proměnnou. 

Regresní analýza se naopak zabývá jednostrannou závislostí, což je situace, kdy proti sobě 

stojí vysvětlující (nezávisle) proměnná v úloze „příčiny“ a vysvětlovaná (závisle) proměnná 

v úloze „následku“. Zkoumají se tak obecné tendence ve změně vysvětlované proměnné 

                                                           
2 Z výpočetních i interpretačních hledisek pak dochází ke značnému prolínání obou přístupů. 
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vzhledem ke změnám vysvětlující proměnné.3 V případě doktorské disertační práce tato 

metoda přispěla ke zjištění tendence mezi sumou výdajů i výdaji přepočtenými na jednotku 

faktoru a samotnými faktory, příp. počtem obyvatel obce. K tomuto napomohlo formulování 

koeficientu regrese, který představuje směrnici regresní funkce4 (ta zobrazuje průběh změn 

závisle proměnné při změně nezávisle proměnné; popisuje tedy průběh závislosti) a udává 

změnu průměru závisle proměnné při jednotkové změně nezávisle proměnné. Regresní 

koeficient tak v práci udával, jak se změnila suma výdajů i výdaje přepočtené na jednotku 

faktoru při změně faktoru, příp. počtu obyvatel o jednu jednotku. 

V  doktorské disertační práci byl počítán jednoduchý korelační (a regresní) koeficient, resp. 

prováděna jednoduchá korelační (a regresní) analýza. Pro vyvození závěrů totiž byly brány 

hodnoty koeficientů korelace a koeficientů determinace počítané mezi jednotkovými výdaji, 

tzn. výdaji přepočtenými na jednu jednotku faktoru, a počtem jednotek příslušných faktorů, 

příp. počtem obyvatel. Hodnoty koeficientů korelace a koeficientů determinace, počítané mezi 

sumou výdajů a počtem jednotek jednotlivých faktorů, příp. počtem obyvatel jsou doplňkové. 

Vícenásobná korelační (a regresní) analýza (např. formou korelační matice nezávislých 

faktorů) nebyla prováděna, protože hodnoty koeficientů korelace vypočítané mezi výdaji 

přepočtenými na jednu jednotku určitého faktoru a počtem jednotek jiného faktoru nemají 

vypovídací schopnost a pro následné vyvozování výdajů nebyly vhodné.  

Lze konstatovat, že byly rovněž použity i obecné vědecké metody typu deskripce, abstrakce, 

analýzy, syntézy, indukce, dedukce, zhodnocení či grafické metody.  

                                                           
3 Hindls, 2006. 
4 Pro účely práce se konkrétně jednalo o přímkovou regresi.  
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěr práce 

Práce se zabývá finančními aspekty existence a funění obcí. Proto je v teoretické části, kromě 

teorie fiskálního federalismu, popsáno i teoretické vymezení obcí v podmínkách České 

publiky, jejich působnost, orgány a hlavně rozpočet obce a jeho příjmy a výdaje. Tato 

teoretická východiska poskytují základní a hlavní rámec pro praktickou část práce. 

Pro potřeby praktické části práce je vymezeno teoretické vymezení obcí v podmínkách 

vybraných zemí Evropské unie (Francie, Slovensko, Maďarsko, Rakousko), tzn. postavení, 

působnost, orgány a příjmy a výdaje rozpočtu obce. Tato pasáž teoretické části práce 

je zaměřena na kritéria použitá pro přerozdělování daní, a to na základě předpokladu, že jsou 

v systémech daňového sdílení těchto zemí použita v důsledku jejich zjištěného vlivu 

na hospodaření (výdaje) obcí, a proto by mohla být tato kritérium zkoumána ve vztahu 

k problematice zkoumané v práci v podmínkách České republiky. Na základě toho bylo 

zjištěno, že jediné z kritérií, které lze jako faktor zkoumat v této práci, je nadmořská výška 

obce; je použito pro přerozdělení daní v systému daňového sdílení na Slovensku. Dále bylo 

zjištěno, že v rámci systému daňového sdílení lze nalézt princip přerozdělování daní obcím 

podle počtu pevně dané skupiny osob; toto je použito v Maďarsku a na Slovensku. Žádné 

z dalších principů nelze v aktuálním systému daňového sdílení použít. Současně bylo zjištěno, 

že průměrná velikost obcí ve vybraných zemích je přibližně stejná; jsou malé, tvoří převážnou 

většinu všech obcí dané země a žije v nich nepřiměřeně malý počet obyvatel. Existuje v nich 

sice tlak na slučování zejména malých obcí, ten ale naráží na silnou místní opozici, a proto lze 

vidět spíše tendenci ke sdružování v rámci různých svazků. Do samosprávných kompetencí 

obcí v těchto zemích pak lze zahrnout např. odvádění a čištění odpadních vod, pozemní 

komunikace či místní veřejnou dopravu; tyto obce vykonávají i určitou státní správu, nicméně 

její rozsah je napříč zeměmi podstatným způsobem odlišný. Nejvýznamnější samosprávný 

orgán obcí v těchto zemích 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. Struktura příjmů a výdajů není 

možné porovnat v důsledku odlišného způsobu vykazování příjmů a výdajů a odlišného 

rozsahu pravomocí a kompetencí, jejich vývoj však určovaly obdobné vlivy, a to hlavně 

ekonomický vývoj a změny v právních předpisech.   

Praktická část práce se skládá ze dvou hlavních kapitol a jejich podstatou je analýza výdajů 

obcí. 
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Druhá kapitola je rozčleněna do několika částí, přičemž nejvýznamnější ve vztahu k hypotéze, 

cíli a závěrům práce jsou tři části. Jedna část je věnována základní analýze výdajů obcí 

z hlediska jejich vývoje, druhá část je věnována základní analýze výdajů obcí z hlediska jejich 

struktury s ohledem na velikostní kategorie, ve třetí části je provedeno vymezení a redukce 

výdajových oblastí.  

Vývoj výdajů obcí ovlivnily dvě zásadní skutečnosti; ekonomický vývoj a změna ve způsobu 

vyplácení dávek. V důsledku ekonomického vývoje byl výnos (nejen) centrálně vybíraných 

daní nižší, což se prostřednictvím systému rozpočtového určení daní projevilo i v nižších 

příjmech obcí, a přestože došlo v systému daňového sdílení ke změnám, jejichž důsledkem 

bylo zabránění dalšího poklesu daňových příjmů pro obce, ani v roce 2012 nedosáhl obecní 

výnos sdílených daní úrovně roku 2008. V důsledku nižších zdrojů došlo k úsporám 

na výdajové straně rozpočtů, což se projevilo na rozsahu investic a i na výši běžných výdajů. 

S účinností od počátku roku 2012 došlo ke změnám ve výplatách některých sociálních dávek, 

které místo pověřených obecních úřadů začaly vyplácet úřady práce, některé sociální dávky 

byly zrušeny; sociální dávky obecními rozpočty pouze protékaly, uměle je navyšovaly 

a fakticky neměly žádný vliv na saldo rozpočtu, byť na strukturu rozpočtu měly vliv poměrně 

podstatný.  

V průměru nejvyšší výdaje obce vynakládají na služby pro obyvatelstvo, následují výdaje 

na výkon veřejné správy a výdaje na sociální záležitosti, poté teprve následují výdaje 

na infrastrukturu; v průměru nejmenší výdaje jsou vynakládány na oblast zemědělství, 

lesnictví a rybářství a na bezpečnost a právní ochranu. Pokud by byl brán v úvahu pouze rok 

2012, nejvyšší výdaje byly vynakládány na služby pro obyvatelstvo, následovaly výdaje 

na veřejnou správu a výdaje na infrastrukturu; ostatní výdaje jsou poměrně malé, 

a to v důsledku již zmíněných změn ve vyplácení a existenci sociálních dávek. Z hlediska 

velikostních kategorií obcí se výdaje podstatným způsobem liší. 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. 
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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. 

Obce zabezpečují velké množství veřejných statků, v důsledku čehož jsou jejich výdaje 

významné a velmi různorodé. Není tedy reálné a ani racionální provést analýzu 

vyčerpávajícím způsobem. Proto jsou zavedeny tzv. výdajové oblasti, které jsou dány jedním 

či více rozpočtovými pododdíly z hlediska odvětvového třídně rozpočtové skladby. Vzhledem 

k nízkému podílu některých výdajových oblastí, k omezenému rozsahu práce, nemožnosti 

specifikovat konkrétní faktor, u kterého by existoval předpoklad ovlivnění výdajů v dané 

výdajové oblasti, přinejmenším neutrálnímu vlivu výdajů dané výdajové oblasti na rozpočet 

obce (po započtení příjmů), odlišnému charakteru hospodaření velikostně rozdílných obcí 

či charakteru veřejných statků poskytovaných v jednotlivých výdajových oblastech 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. 

Třetí kapitola je rozdělena do šesti částí, v rámci kterých jsou zjišťovány argumenty 

pro ověření hypotézy, naplnění cíle i vyvození závěrů. Každá z uvedených částí je daná 

analýzou v jedné z šesti stanovených výdajových oblastí. Při této analýze je zkoumána 

závislost mezi výdaji (suma výdajů i výdaje přepočtené na jednu jednotku faktoru) a faktory 

(které jsou pro jednotlivé výdajové oblasti charakteristické a u kterých existuje předpoklad 

ovlivnění výdajů v dané výdajové oblasti), příp. počtem obyvatel obce. Závislost 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 
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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 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.  

Pro práci byla stanovena 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. 

Hypotéza byla ověřována samostatně v každé z definovaných výdajových oblastí a na základě 

toho je možné konstatovat, že hypotéza byla 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 podstaty 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. 
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Hypotéza byla tedy potvrzena.  

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 být zahrnuty mezi přerozdělovací kritéria českého systému rozpočtového určení daní 

pro obce. 

Prvním faktorem je plocha intravilánu obce jako aspekt, který zohledňuje rozlohu obce. 

Rozloha obce je důležitý aspekt ovlivňující hospodaření obce a jako takový by tedy měl být 

v rámci systému sdílení daní nepochybně uplatněn. Rozloha obce je jako přerozdělovací 

kritérium v systému daňového sdílení uplatněna od počátku roku 2008, kdy začala být část 

daní přerozdělována na základě celkové rozlohy obce. Zavedení tohoto přerozdělovacího 

kritéria bylo zdůvodněno potřebou, resp. nutností 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. Tento krok však způsobil poměrně velké zvýšení sdílených 

daní obcí s mimořádně velkým extravilánem, a proto je s účinností od počátku roku 2013 

celková rozloha omezena 10 ha na každého obyvatele obce, tzv. kritérium započtené plochy 

obce. 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. Celková rozloha obce 

a tedy i započtená plocha obce zahrnují zemědělské a lesní pozemky. Za správu 

zemědělských pozemků nejsou obce až na výjimečné případy zodpovědné. Za správu lesních 

pozemků sice obce v některých případech jsou zodpovědné, nicméně nevlastní všechny 

lesních pozemků ve svém územním obvodu (v průměru obce v České republice vlastní 

asi 17 % lesních pozemků) a hospodaření obcí v oblasti lesního hospodářství je přinejmenším 

vyrovnané. Pro přerozdělování daní tak nejsou kritéria celkové rozlohy obce a započtené 

plochy obce příliš vhodné a objektivní, protože zahrnutí plochy, za jejichž správu nejsou obce 

ve valné většině zodpovědné. Za vhodnější a objektivnější pro přerozdělování daní lze 
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považovat plochu intravilánu obce, protože v rámci této plochy nejsou zemědělské a lesní 

pozemky zahrnuty, přičemž do plochy intravilánu jsou zahrnuty pouze plochy zahrad, 

zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy (např. silnice a ostatní komunikace, zeleň, 

sportoviště a rekreační plocha). Intravilán obce rovněž 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 a objektivnější intravilán obce 

než do současnosti užívaná kritéria pro přerozdělování týkající se rozlohy obce; tedy celková 

výměra všech katastrálních území obce či započtená plocha obce.  

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.  
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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 je limitován 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, 

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.  

Závěrem lze konstatovat, že cíl práce byl 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.  
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9 Summary 

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

the dissertation deals with municipality expenditure and factors that affect municipal 

expenditure. Then, the main factors can be designed as distribution criteria for municipalities 

in the Czech tax assignment system. 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 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.  

Keywords: 

Municipality expenditure, factors of financial management of municipality, municipality 

revenue, tax assignment system, redistribution criteria, correlation and regression analysis.  


