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1 ÚVOD 

 

Obec je základním kamenem územní samosprávy a tím i základním kamenem státu. Obec, 

bez ohledu na svoji velikost, musí plnit své poslání, jímž je spravování věcí veřejných  

na jejím území, a vždy zde platí zásada, jak kvalitně budou představitelé obce pracovat,  

tak dobře si budou obyvatelé obce žít. Někdy však jen kvalitní samospráva obce nestačí, 

protože přetavit dobrý nápad v realitu je mnohdy velmi problematické kvůli nedostatku 

finančních prostředků. Stát, Evropská unie, ale i mnohé nadace se proto snaží obcím pomoci 

v jejich rozvoji a spolufinancovat různé projekty.  

Tématem diplomové práce jsou možnosti financování investiční akce, kterou je „Oprava 

a výstavba areálu pro sportovní a volnočasové využití“. Téma bylo zvoleno z důvodu zájmu 

obce o realizaci tohoto projektu, který povede ke zkvalitnění a zlepšení života v obci, hlavně 

pak života rodin s dětmi a mládeže. Tento projekt by mohl napomoci potírat sociálně 

nežádoucí jevy, jakými jsou drogy, kriminalita apod. a zároveň by mohl mít pozitivní vliv  

na zlepšení fyzické zdatnosti obyvatel a mezilidské vztahy. Jedná se o aktuální projekt, který  

je ve fázi rozpracování dokumentace a tato práce by měla ukázat možnosti jeho financování.   

Hlavním cílem práce je nalézt možnosti financování výstavby sportovního areálu. Diplomová 

práce hodnotí vhodnost financování pomocí dotací z operačních programů Evropské unie, 

dotačních titulů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, komerčních úvěrů 

a v neposlední řadě vlastních zdrojů obce. Dílčími cíli v teoretické části je teoreticky popsat 

fungování obcí, jejich rozpočet a možnosti financování těchto projektů a v praktické části pak 

analýza rozpočtu obce Hněvotín.  

Hypotézou diplomové práce je, že výstavbu sportovního areálu v obci Hněvotín 

s odhadovanými náklady 40 mil. Kč lze financovat bez dotačních titulů z Evropské unie.  

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola je teoretická 

a popisuje obec jako základní územní samosprávný celek, její orgány a financování. Větší 

pozornost je zde věnována rozpočtu obce, jeho struktuře, tvorbě a vyhodnocení. V třetí 

kapitole je provedeno zhodnocení hospodaření obce Hněvotín v letech 2009-2013. Analýza  

je provedena dle druhového třídění rozpočtové skladby (daňové, nedaňové a kapitálové 

příjmy, přijaté dotace a běžné a kapitálové výdaje obce) s cílem zhodnotit možnosti obce 

financovat, či spolufinancovat daný projekt. Čtvrtá kapitola popisuje projekt opravy 

a výstavby areálu pro sportovní a volnočasové využití. V další části kapitoly jsou  

pak analyzovány možnosti financování tohoto projektu. 
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V závěru práce jsou zhodnoceny jednotlivé části práce a je zde návrh doporučené varianty 

financování výstavby sportovního areálu. 

V diplomové práci je použita metoda analýzy rozpočtu obce Hněvotín, která vede k získání 

přesného obrazu o stavu financování obce. Tato metoda je využita ve třetí kapitole spolu 

s metodou komparace, pomocí které se porovnávají rozpočty obce Hněvotín za roky 

2009-2013. Další metodou je syntéza, která je použita rovněž v třetí kapitole s cílem 

analyzované poznatky o rozpočtu obce, jejích příjmech a výdajích shrnout a propojit,  

aby byly odhaleny vzájemné vztahy mezi nimi. Výše uvedené metody jsou použity i v části 

čtvrté, která popisuje investiční projekt a rozebírá a hodnotí možnosti jeho financování. 

Při zpracování diplomové práce bylo využito v teoretické části legislativy související 

s financováním obcí, s jejich fungováním a odborné literatury věnující se této problematice. 

V praktické části pak bylo využito veřejně přístupných informací o obci Hněvotín a dále pak 

interních zdrojů poskytnutých obecním úřadem Hněvotín, a to zvláště projektové 

dokumentace k investiční akci. V neposlední řadě bylo využito internetových zdrojů, které 

měly za cíl doplnit diplomovou práci o aktuální informace ze zkoumaných oblastí.  
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2 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY 

 

V České republice existují dva typy územně samosprávných celků a těmi jsou obce v souladu 

se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a vyšší stupeň, kraje, 

v souladu se zákonem č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento druh členění existuje od 1. 1. 2001, kdy bylo na základě ústavního zákona č. 347/1997 

Sb., o vytvoření územních samosprávných celků na území České republiky vymezeno  

14 krajů.
1
 

Do roku 2002 kromě obcí a krajů existovaly ještě okresy, které vykonávaly přenesenou funkci 

státní správy na svém území. V roce 1990 došlo k zahájení reformy veřejné správy a územní 

samosprávy, která pak vyústila v roce 2001 k jejich zániku. Tato reforma měla za cíl zrušení 

soustavy národních výborů, změnu územního členění a vytvoření nových správních obvodů, 

vytvoření dvoustupňové územní samosprávy, vytvoření ekonomických a legislativních 

předpokladů pro fungování územní samosprávy a vytvoření nové struktury státní správy. 

Reforma byla rozdělena do čtyř etap.  První etapa probíhala v letech 1990 - 1992 a měla za cíl 

hlavně změny na úrovni ústřední státní správy a obnovu obecního zřízení a s tím spojenou 

reformu národních výborů. V druhé etapě v letech 1992 - 1997 bylo cílem zúžení pravomocí 

ústředních orgánů a omezení jejich kompetencí ve prospěch nižších územních orgánů 

samosprávy. Třetí etapa v letech 1997 - 2000 byla definována přijetím zákonů o vytvoření 

vyšších územních samosprávních celků a krajském zřízení v počtu 14 krajů. Konečně  

ve čtvrté etapě od roku 2000 - 2003 došlo ke zrušení okresních úřadů a předání jejích 

kompetencí na jiné články veřejné správy, tedy kraje a obce s pověřenými obecními úřady 

a obce s rozšířenou působností. 
2
 

Samozřejmě i poté dochází k neustálému vývoji v oblasti veřejné správy, nicméně touto 

čtvrtou etapou byl dovršen přerod bývalého socialistického typu státní správy na nový typ 

demokratické veřejné správy a samosprávy. 

 

                                                           
1
 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 27-28.   

2
 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 72-74. 
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2.1 Obec 

Charakteristika pojmu obec je uvedena v §1 zákona o obcích č.128/2000 Sb. Obec  

je „základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který  

je vymezen hranicí území obce“
3
. 

Obec je veřejnoprávní územní korporací čili právnickou osobou, která vlastní svůj majetek 

a při realizaci svých pravomocí podléhá povaze veřejného úřadu. Znamená to, že je jednotkou 

veřejné správy, která realizuje svoji činnost jako samosprávná jednotka, jedná svým jménem 

a nese odpovědnost za své jednání. „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem“
4
 Obec tvoří obyvatelstvo, 

které spolehlivě užívá vymezené katastrální území a které má v ústavě zakotveno právo 

na samosprávu. Jejími charakteristickými znaky jsou
5
: 

 Vlastní území obce a možností jeho změn, obec může mít jedno nebo více katastrálních 

území, 

 Občané obce (občanem obce je fyzická osoba, která je občanem České republiky, 

dosáhla věk 18 let a má hlášen trvalý pobyt v obci), 

 Samostatná působnost – spravuje své záležitosti samostatně, 

 Vystupování v právních vztazích svým jménem – nese právní odpovědnost 

vyplývající z těchto vztahů, 

 Péče o všestranný rozvoj území – ochrana veřejného zájmu 

 Hospodaření dle vlastního schváleného rozpočtu – vlastní majetek a proto se musí 

chovat jako dobrý hospodář. 

Kromě pojmu obec se vyskytují i pojmy město a městys.  Městem se může stát ta obec, která 

má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny 

po vyjádření vlády. Obec se může stát městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda 

Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.
6
 Pokles počtu obyvatel pod uvedenou hranici však 

nemá vliv na již jednou přiznané označení město. 

                                                           
3
 Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

4
 §2, odst.2, zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

5
 KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava a Jitka PEKOVÁ. Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance. 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 9788073579104. 300s. 
6
 §3, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  
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Některá významná města se nazývají statutární města. Území statutárních měst se může dělit 

na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy.
7
 Mezi statutární města 

patří např. Olomouc, Ostrava, Brno, Přerov, Prostějov a další. 

 

2.2 Orgány obce 

Obec (stejně jako každá instituce či firma) musí být řízena. Obec je spravována 

zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta a obecní úřad. Ve městě 

plní funkci zastupitelstva obce zastupitelstvo města a dalšími orgány města jsou rada města, 

starosta a městský úřad.
8
  

Členem zastupitelstva se může občan stát na základě výsledků voleb do obecního 

zastupitelstva, zatímco zaměstnancem obecního úřadu na základě pracovněprávního vztahu. 

Zatímco tedy starosta, místostarosta či členové rady mohou být odvolání na základě usnesení 

zastupitelstva, u zaměstnanců to možné není. 

 

2.2.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební 

období stanoví v souladu se zákonem o obcích
9
 zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů 

přede dnem voleb do obecních zastupitelstev, pro nové volby může být tato lhůta zkrácena 

nejvíce o jednu třetinu.
10

 Počet členů zastupitelstva se odvíjí od počtu obyvatel v obci, 

přičemž počet členů není taxativně vymezen, ale je stanoveno rozpětí. 

Tab. 2.1 Rozpětí počtu zastupitelů 

Počet obyvatel územního obvodu Rozpětí počtu členů zastupitelstva 

do 500 5 až 15 

500 až 3 000 7 až 15 

3 000 až 10 000 11 až 25 

10 000 až 50 000 15 až 35 

50 000 až 150 000 25 až 45 

nad 150 000 35 až 55 
Zdroj: dle §68 zákona č. 128/2000Sb, o obcích (obecní zřízení) vlastní zpracování. 

                                                           
7
 §4, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

8
 §10, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).     

9
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

10
 §67 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  
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Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, ve věcech 

patřících do přenesené působnosti jen tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní 

zákon.
11

 K tomu, aby bylo usnesení zastupitelstva platné, je potřeba nadpoloviční počet hlasů 

všech členů zastupitelstva. 

Zastupitelstvo je rozhodujícím orgánem v obci, který schvaluje zásadní dokumenty nutné  

pro provoz obce, jako je např. program rozvoje obce, rozpočet obce, zřizování a rušení 

příspěvkových organizací obce, vydávání obecně závazných vyhlášek obce, zřizování a rušení 

obecní policie, hospodaření s majetkem, zřizování a rušení výborů obce a veřejné záležitosti. 

Obecní zastupitelstvo rovněž volí ze svého středu starostu, místostarostu a radu obce.
12

 

 

2.2.2 Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon 

odpovídá zastupitelstvu obce. V případě, že rada obce není zřízena, plní tuto funkci starosta 

obce.
13

 Rada obce se nevolí v případě, že počet členů zastupitelstva je nižší než 15 členů. 

V případě, že se volí rada obce z členů zastupitelstva, počet jejích členů nesmí přesáhnout 

jednu třetinu členů zastupitelstva a činí nejméně 5 a nejvíce 11 členů. Počet členů pak musí 

být lichý. V čele rady stojí starosta a místostarosta, ve velkých městech pak primátor 

a náměstci primátora. 

Jednání rady obce jsou na rozdíl od jednání zastupitelstva neveřejná. Rada si může pozvat 

k jednání o jednotlivých bodech i další členy zastupitelstva nebo i jiné osoby. Rada  

je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, usnesení však musí být 

schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady. 
14

 

Hlavní náplní činnosti rady obce je příprava návrhu pro jednání zastupitelstva obce a realizace 

jím přijatých usnesení. Dále je radě obce vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce  

dle schváleného rozpočtu obce, provádět rozpočtová opatření, vydávat nařízení obce, zřizovat  

či rušit odbory a oddělení obecního úřadu, stanovovat počet zaměstnanců obecního úřadu, 

                                                           
11

 § 84, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  
12

 § 84, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
13

 § 99, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
14

 § 101, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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zřizovat a rušit komise obce, schvalovat organizační řád obecního úřadu, schvalovat účetní 

uzávěrku obcí zřízené příspěvkové organizace k rozvahovému dni apod. 
15

 

Rada obce vykonává své povinnosti i po skončení funkčního období zastupitelstva obce, a to 

až do zvolení nové rady obce. Obdobně se postupuje, když je rada obce odvolána jako celek.
16

 

 

2.2.3 Starosta a místostarostové  

Starosta zastupuje obec navenek a je statutárním zástupcem obce. Starosta a místostarosta 

musí být občany České republiky. Starostu a místostarostu (místostarosty) volí zastupitelstvo 

obce, jemu rovněž odpovídají za výkon své funkce. 

Starosta odpovídá mimo jiné za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

rok a plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní 

poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat a zabezpečuje výkon přenesené pravomoci 

v obcích, kde není tajemník úřadu. Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva 

obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis 

z jednání rady obce.
17

 

Starosta má navíc jednu významnou pravomoc, a to pozastavit výkon usnesení rady obce, 

pokud ho považuje za nesprávný. Věc pak musí předložit na nejbližším zasedání 

zastupitelstva obce, které rozhodne o jeho realizaci.
18

 

Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit 

jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době 

jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Starosta spolu 

s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.
19

 

 

2.2.4 Obecní úřad  

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena 

a zaměstnanci úřadu. Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly stanovené 

                                                           
15

 § 102, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
16

 § 102a, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
17

 § 103, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
18

 § 105, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
19

 § 104, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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zastupitelstvem, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a vykonává přenesenou 

působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony.
20

 

Jestliže se jedná o obec s pověřeným obecním úřadem, který vykonává přenesenou působnost, 

tedy výkon státní správy, která byla obci svěřena státem, zřizuje se funkce tajemníka 

obecního úřadu, který je zaměstnancem obce. Tajemník obecního úřadu je za plnění úkolů 

obecního úřadu jak v oblasti samostatné působnosti, tak v oblasti přenesené působnosti 

zodpovědný starostovi obce. Není-li v obci funkce tajemníka obecního úřadu zřízena, nebo 

funkce obsazena, plní jeho úkoly starosta. Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání 

zastupitelstva obce a schůzí rady obce, ale pouze s poradním hlasem. Tajemník obecního 

úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách ani v politických hnutích.
21

 

Některé přenesené působnosti jsou však svěřeny do působnosti jiného orgánu obce. Rozsah 

přenesené působnosti je v různých obcích různý a závisí na tom, co jim bylo svěřeno 

z působnosti zákona o obcích či jiných zákonů a co jim bylo svěřeno na základě souhlasu 

krajského úřadu. Ve většině obcí se jedná o evidenci obyvatel, vedení matriky, vydávání 

stavebních povolení, regulace a výkon práva v oblasti životního prostředí, v oblasti veřejné 

dopravy apod. Tyto přenesené působnosti pak plní např. stavební úřad, odbor životního 

prostředí, živnostenský odbor apod.
22

 

 

2.3 Financování obcí 

Financování obcí je jedním ze základních kamenů fungování obce. Stává se i vděčným 

tématem mnohých předvolebních kampaní. Prakticky všechny obce se potýkají s nedostatkem 

finančních prostředků, a většinou na svůj rozvoj. Rozvoj obce je nesmírně důležitý, neboť má 

vliv na spokojenost obyvatel s životem v obci. Rozvoj obcí je neodmyslitelně spjat 

s rozvojem státu, a investuje-li stát do rozvoje infrastruktury, nepochybně se to projeví  

i v rozvoji obcí a jejich infrastruktury. Samozřejmě že život obce, její rozpočet a rozvoj 

ovlivňuje mnoho faktorů. Faktory jako poloha obce, velikost obce, úroveň míry 

nezaměstnanosti lze jen stěží ovlivnit. Naopak obec může ovlivnit faktory, jakými jsou 

infrastruktura obce, dopravní spojení, sportovní aktivity, kulturní vyžití apod. Obce však 

primárně musí zabezpečit svůj chod, tedy fungování obecního úřadu, školy, mateřské školky, 

                                                           
20

 § 109, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
21

 § 110, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
22

 PEKOVÁ Jitka, Hospodaření a finance územní samosprávy, Management Press, Praha 2004, s. 86. 
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úklid sněhu, odpadní hospodářství apod. Teprve poté mohou myslet na rozvoj a podpořit ho. 

Zde je však potencionální problém, každý občan má jiné priority, každá politická strana  

či hnutí, která se uchází o přízeň voličů, rovněž. Mnohdy členové orgánů obce nejsou vedeni 

snahou o veřejné blaho, ale spíše o vlastní prospěch. Toto však je nejkřiklavější příklad 

nesprávného fungování obecní samosprávy, daleko častěji se lze setkat s nekompetentností, 

neefektivitou apod. Toto však není problémem pouze u obecních samospráv v ČR. Například 

ve Velké Británii podle Bílé knihy obecní samosprávy vydané v roce 1998 bylo zjištěno,  

že úroveň poskytovaných veřejných služeb je různá, některé obce selhaly při poskytování 

těchto služeb, objevily se případy korupce a bezpráví z důvodu nedostatku kontroly apod.
23

 

Obecně lze říci, že vedení obce je schopno velmi málo ovlivnit příjmovou stránku rozpočtu, 

neboť tu z velké části tvoří daňové příjmy, mohou však efektivně ovlivňovat stránku 

výdajovou. Příjmy většiny obcí tvoří z více jak 60 % daňové příjmy, přičemž platí, že čím  

je obec menší, tím větší je podíl daňových příjmů.
24

 

Finanční hospodaření obce se řídí rozpočtovým výhledem a ročním rozpočtem.
25

  

Pro efektivní a účelné spravování finančních prostředků obce je tedy důležité zpracovat,  

jak reálný rozpočtový výhled, tak reálný rozpočet, který bude plněn. 

 

2.3.1 Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce, sloužícím pro střednědobé finanční 

plánování rozvoje hospodářství obce.
26

 Existence finančního plánu má přitom zásadní vliv  

na budoucí fungování obce. Lze tedy říci, že rozpočtový výhled je primární dokument, který 

je jakýmsi základem pro fungování finančního řízení obce. Je zpracováván v souladu  

se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Sestavuje se na základě 

uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících  

po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled je sestavován na základě 

odhadu příjmů a výdajů, které jsou založeny na odhadu budoucích závazků a pohledávek, 

                                                           
23

 FLYNN, Norman, Public sector management, 5th ed. Los Angeles: SAGE, 2007. 312 p. ISBN 978-141-2929-

936, s. 17. 
24

 ŠPELDA Marek, Financování obcí a rozpočtové určení daní (online) (2009, str.1, Dizertační práce, 198 s. 
25

 § 2, zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
26

 § 3, zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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finančních zdrojů a potřeb dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků  

je nutné uvést jejich dopady na hospodaření obce po celou dobu trvání těchto závazků.
27

 

Rozpočtový výhled je možné sestavit v různých variantách, což umožňuje nejen omezit 

nejistoty budoucího vývoje rozpočtu a identifikovat případná rizika ve financování obce,  

ale napomáhá i při rozhodování, jakým způsobem financovat rozvoj obce. V rámci tohoto 

variantního rozpočtového výhledu si může obec nasimulovat náklady a výnosy z dané 

investiční akce a její dopad na rozpočet obce, což slouží jako podklad pro rozhodnutí obce, 

který druh a jaká výše zadlužení by byly pro ni optimální. 

Rozpočtový výhled je vhodné sestavit samostatně pro kapitálovou část a samostatně  

pro běžný rozpočet. Kapitálová část by měla obsahovat zamýšlené investice obce v čase, 

neboť investiční akce většinou trvají déle než jeden kalendářní rok. Tato část obsahuje 

kapitálové příjmy, které jsou jednorázovým příjmem obce, většinou z odprodeje majetku 

obce, a kapitálové výdaje, což jsou prostředky vložené do rozvoje obce. Běžný rozpočet  

je tvořen odhadem běžných příjmů a výdajů na dané období, přičemž je nutné do nich 

zahrnout  

i provozní výdaje související se zamýšlenou investicí. 

Aby však rozpočtový výhled splnil svůj základní úkol, tedy reálně plánovat finanční toky 

v obci, je nutná jeho průběžná kontrola a sledování naplňování ukazatelů obsažených 

v rozpočtovém výhledu. Tato kontrola a vyhodnocení by se měly provádět alespoň jedenkrát 

v roce, nejlépe při hodnocení plnění ročního rozpočtu.      

 

2.3.2 Rozpočet obce 

Obce zajišťují plnění mnoha úkolů, zvláště pak zabezpečování různých druhů veřejných 

statků. Významným nástrojem pro zabezpečování úkolů obce a pro financování potřeb obce, 

jejího rozvoje je její rozpočet, popřípadě další mimorozpočtové účelové fondy.
28

  

Finanční systém obce je tedy tvořen rozpočtem a mimorozpočtovými fondy. Jedná  

se o finanční plán, který se sestavuje na kalendářní rok. Rozpočet se sestavuje zpravidla jako 

                                                           
27

 § 3, zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
28

 PEKOVÁ Jitka, Hospodaření a finance územní samosprávy, Management Press, Praha 2004 s. 196. 
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vyrovnaný.
29

 Rozpočet je základem finančního hospodaření obce a lze ho charakterizovat 

jako: 

 decentralizovaný peněžní fond tvořený, rozdělovaný a používaný na principech 

nenávratnosti a neekvivalence, 

 bilanci příjmů a výdajů z účetního hlediska, 

 rozpočtový plán, dle kterého je realizováno hospodaření obce v rozpočtovém období, 

 nástroj realizace municipální politiky, nástroj realizace volebních programů, 

 nástroj financování lokálního veřejného sektoru, 

 nástroj řízení.
30

  

Obec hospodaří s rozpočtovými prostředky v rámci rozpočtového období, kterým  

je kalendářní rok, a toto hospodaření lez popsat rovnicí: 

F1 + P – V = F2        

kde F1 – počáteční stav peněžních prostředků v rozpočtu v kalendářním roce, 

 P – příjmy, 

 V – výdaje, 

 F2 – koncový stav peněžních prostředků v rozpočtu v kalendářním roce. 

V případě, že F1 = F2, jedná se o vyrovnaný rozpočet. Co tedy bylo v daném rozpočtovém 

období vytvořeno (přijato), bylo i spotřebováno (vydáno). Je-li však F2 větší než F1, bylo 

v rozpočtovém období více přijato než vydáno a obec si vytvořila finanční rezervu  

pro hospodaření v příštích letech. Naopak, je-li F1 větší než F2, je nutno využít rezervy 

z minulosti, popřípadě jiné zdroje k vyrovnání roční rozpočtové bilance. V případě, že již  

při plánování rozpočtu je známo, že dojde k vyšším výdajům než příjmům, je nutné ke 

schválení rozpočtu mít tyto rezervy anebo smluvně zabezpečenou půjčku, úvěr, návratnou 

finanční výpomoc či příjem z vydaných komunálních obligací.
31

 

Obecní rozpočet však není statický, je to toková veličina, během kalendářního roku přicházejí 

na účet obce příjmy a naopak odcházejí výdaje. To znamená, že schválený rozpočet nikdy 

                                                           
29

§ 4, zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
30

 PEKOVÁ Jitka, Hospodaření a finance územní samosprávy, Management Press, Praha 2004 str. 200-201. 
31

 § 4, zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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nebude odpovídat aktuálnímu stavu na příslušných obecních příjmových a výdajových účtech. 

Samozřejmě může dojít i k situaci, kdy na výdaje není dostatek zdrojů z příjmů, neboť 

například podíl na dani z příjmu je zasílán v pevně stanovených termínech, ale výdaje  

je nutno platit průběžně, popřípadě dle uzavřených smluv. V tomto případě časového 

nesouladu příjmů a výdajů musí obec využít návratných zdrojů na krytí potřeb, zpravidla 

krátkodobým úvěrem, avšak za cenu placeného úroku.  

Dlouhodobě schodkový rozpočet je však pro obec nežádoucí. V takovémto případě musí 

orgány obce tyto schodky zanalyzovat a najít řešení. Schodky mohou být způsobeny  

jak špatným hospodařením obce, tak i finanční nedostatečností v důsledku nekoordinovanosti 

decentralizace kompetencí a fiskální decentralizace.
32

 Tato skutečnost se objevovala v řadě 

obcí zvláště v letech 2003 – 2006, kdy začaly obce plnit přenesené pravomoci veřejné správy, 

ale obdržely málo zdrojů. V současné době jsou často medializované kauzy, kdy orgány obce 

svým nekompetentním řízením přivedou obec do značných finančních problémů, které 

povětšinou plynou z dobré snahy např. vybudovat v obci kanalizaci. 

Rozpočet obce musí být po jeho sestavení zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáním 

zastupitelstvem obce na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

zpravidla na www stránkách obce. Rozpočet může být na úřední desce zveřejněn v užším 

rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle 

nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Naopak rozpočet zveřejněný 

způsobem umožňujícím dálkový přístup musí být v úplném rozsahu. Připomínky k takto 

zveřejněnému rozpočtu mohou občané obce vznést buď písemně ve stanovené lhůtě  

při zveřejnění rozpočtu, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
33

 

Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, nastává tzv. rozpočtové 

provizorium. K zabezpečení plynulosti hospodaření obce musí být schválena pravidla 

rozpočtového provizoria, a to zastupitelstvem obce. Po schválení rozpočtu obce se příjmy 

a výdaje uskutečněné v průběhu rozpočtového provizoria stávají rozpočtovými.
34

 

Rozpočet obce není neměnná veličina, v průběhu času dochází ke změnám jak na straně 

příjmů, tak výdajů. Tyto změny jsou možné v případě, že dojde k organizačním změnám 

v rámci obce či ke změně právních předpisů z důvodu legislativních změn. Další možnou 

                                                           
32

 PEKOVÁ Jitka, Hospodaření a finance územní samosprávy, Management Press, Praha 2004 s. 204. 
33

 § 11, zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
34

 § 13, zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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změnou je změna objektivních skutečností, které mají vliv na příjmy nebo výdaje. Takovou 

možnou změnou je například havárie kanalizace, poškození obecního majetku apod. Tyto 

změny jsou realizovány rozpočtovými opatřeními, která jsou evidována podle časové 

posloupnosti. Rozpočtovými opatřeními jsou přesuny rozpočtových prostředků, kterým 

můžeme měnit příjmy bez vlivu na výdaje, rozpis neočekávaných příjmů, o které se navýší 

i výdaje, což vede k navýšení rozpočtu, nebo vázání rozpočtových výdajů v případě, že jsou 

ohroženy příjmy, a tím dochází ke snížení rozpočtu.
35

    

Po skončení rozpočtového roku je obec povinna sestavit závěrečný účet, který obsahuje údaje 

o příjmech a výdajích v členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem, 

údaje o tvorbě a použití fondů apod. Obec je povinna dát jej přezkoumat, a to buď 

příslušnému krajskému úřadu, nebo auditorovi. Zpráva o tomto přezkoumání je součástí 

závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech obce. Závěrečný účet, stejně jako návrh 

rozpočtu, musí být zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup  

po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce.  

Na úřední desce může být zveřejněn v užším rozsahu, v plném rozsahu pak způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Obyvatelé obce mohou k závěrečnému účtu vznést připomínky, 

a to buď písemně způsobem a ve lhůtách stanovených na úřední desce, nebo ústně přímo  

na zasedání zastupitelstva. Závěrečný účet se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad nebo s výhradami. V případě výhrad musí zastupitelstvo 

přijmout opatření k nápravě.
36

 

 

2.4 Struktura územního rozpočtu 

Rozpočet obce je většinou sestaven ve dvou částech, v běžném rozpočtu a kapitálovém 

rozpočtu. Jestliže obec hospodaří odděleně v rámci těchto dvou rozpočtů, může být přebytek 

běžného rozpočtu převáděn do kapitálového rozpočtu a naopak schodek běžného rozpočtu 

může být kryt přebytkem kapitálového rozpočtu.
37

 V případě, že je nedostatečné množství 

prostředků v rámci kapitálového rozpočtu, aby bylo možné financování deficitu běžného 

rozpočtu, je nutné přistoupit buď k prodeji majetku obce, nebo k využití úvěru, či vydání 

komunálních obligací. Tyto poslední dvě možnosti jsou však z pohledu obce nákladné. 

                                                           
35

 § 16, zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
36

 § 17, zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
37

 PEKOVÁ Jitka, Hospodaření a finance územní samosprávy, Management Press, Praha 2004 s. 205. 
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Takové příjmy jsou pak příjmem kapitálového rozpočtu, který vyrovná deficit běžného 

rozpočtu. 

Příjmy a výdaje obce jsou členěny dle závazné rozpočtové skladby. Toto členění má za cíl: 

 zabezpečit jednotnost a přehlednost rozpočtů a mimorozpočtových fondů v rozpočtové 

soustavě, 

 analyzovat příjmy a výdaje v rozpočtové soustavě, 

 sumarizovat příjmy a výdaje za celou rozpočtovou soustavu, 

 zajistit potřebné informace k rozhodnutím o rozpočtové politice. 

Rozpočtová skladba se zpravidla třídí: 

 kapitolně či organizačně – toto však zpravidla u státního rozpočtu, u obcí  

je to dobrovolné, 

 druhově – což umožňuje propojení do účetnictví, zvláště třídíme příjmy a výdaje  

na běžné, kapitálové, nenávratné a návratné, 

 odvětvově – používá se převážně u výdajů, které se třídí z hlediska účelu, na nějž jsou 

prostředky vynakládány.
38

 

Rozpočet je sledován v rámci rozpočtové skladby na základě tzv. cash principu, tedy při 

připsání či odepsání prostředků z bankovního účtu. Výjimkou jsou příjmy a výdaje 

realizované cestou pokladny, tyto výdaje jsou v rámci rozpočtové skladby sledovány až tehdy, 

kdy jsou zúčtovány s příslušným bankovním účtem.  

 

2.4.1 Příjmy územního samosprávného celku 

Struktura příjmů rozpočtu obce vychází ze zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, který uvádí, že příjmy rozpočtu obce tvoří zejména: 

 příjmy z výsledků vlastní činnosti, 

 příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

 příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo jiného 

zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila, 
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 příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec 

pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, 

příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce, 

 příjmy z místních poplatků, 

 výnosy daní nebo podíly na nich,  

 dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

 dotace z rozpočtu kraje, 

 prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy,  

 přijaté peněžité dary a příspěvky, 

 jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce.
39

 

Toto rozdělení v podstatě reflektuje původce těchto příjmů, tedy z jaké činnosti či oblasti  

je původce příjmů. Zákon tak taxativně vyjmenovává, z čeho lze naplnit příjmovou stránku 

obecního rozpočtu. Prvotně dělíme příjmy na běžné a kapitálové a na přijaté dotace. Dělení 

běžných příjmů ukazuje tabulka č. 2.2.
40

 

Tab. č. 2.2  Rozpočtové příjmy 

Zdroj: PEKOVÁ Jitka, Hospodaření a finance územní samosprávy, vlastní zpracování  

                                                           
39
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Toto roztřídění příjmů tedy vychází z druhového třídění, které je základním tříděním 

rozpočtové skladby. Z hlediska objemu prostředků v jednotlivých druzích příjmů jsou 

zpravidla největší daňové příjmy. Tyto příjmy jsou vcelku pravidelné a nezávislé na činnosti 

obce. Dalším druhem příjmů jsou nedaňové příjmy, které jsou naopak na činnosti obce závislé 

a samospráva je jejich výši schopna ovlivnit svými rozhodnutími. Kapitálové příjmy jsou 

určeny na rozvoj obce a jsou přímo spjaty s výdaji na financování investiční výstavby. Dotace 

jsou povětšinou rovněž spjaty s investiční výstavbou a jejich zdrojem je státní rozpočet, 

i když část těchto dotací směřuje na přenesené působnosti státní správy.  

 

Daňové příjmy 

Nejdůležitější část příjmu tvoří daňové příjmy rozpočtu obcí dle § 4 zákona  

č. 243/2000 Sb.
41

 o rozpočtovém určení výnosů některých daní.  Jak již bylo uvedeno dříve, 

jedná se o velmi významný zdroj příjmů obecních rozpočtů. V roce 2013 tvořily cca 67,5 % 

obecních rozpočtů právě tyto daňové příjmy
42

. Tyto příjmy tvoří hlavně:  

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

nachází,  

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

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

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako 

plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, 

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

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

písmenem c),  

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

fyzických osob sníženého o výnosy z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně a z příjmů 

fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,    

                                                           
41
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f)  podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,  

g)  30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště 

ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně 

vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště 

k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, 

s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloh  

na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných 

plátcem daně, přičemž bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého 

pobytu fyzické osoby,   

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

s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,   

i)  podíl na 1,5 % (Procento stanoví Ministerstvo financí vyhláškou, vydanou každoročně 

s účinností od 1. září běžného roku, ve výši odpovídající poměru počtu zaměstnanců 

v obci, vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků k součtu zaměstnanců takto vykázaných v jednotlivých obcích 

České republiky, a to k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku) 

z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, 

s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
43

 

  

Kromě výnosu daně z nemovitých věcí patří mezi ostatní daně tzv. sdílené daně. Jedná  

se o daně, které mají společnou daňovou základnu jak pro obce, resp. územně samosprávní 

celky, tak pro stát. Daně vyplývající z daňových zákonů platných na celém území nemají obce 

možnost ovlivnit. Vybraná daň nebo zálohy na ni se pak rozdělují podle předem určeného 

podílu jednotlivým obcím. Toto rozdělení může probíhat dvěma způsoby, a to buď  

tzv. derivačním typem, tedy procento je stanoveno podle výnosu dané daně na daném území, 

anebo nederivačním typem, kdy se procento určí podle počtu obyvatel dané obce, resp. 

velikosti obce a její rozlohy. V ČR je využíván druhý, nederivační typ.
44
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Podíl jednotlivých obcí na výnosech z jednotlivých daní určuje každoročně Ministerstvo 

financí po dohodě s Českým statistickým úřadem. Tento podíl je zveřejněn ve vyhlášce 

Ministerstva financí ČR, která nabývá účinností od 1. září běžného roku. Procento, kterým  

se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na procentní části 

celostátního hrubého výnosu daní podle písm. b) až f) výše uvedeného výčtu, se vypočte jako 

součet: 

 a) poměru započtené výměry katastrálních území obce k celkové započtené výměře 

katastrálních území všech obcí, maximální výměra je však omezena 10 ha na osobu, 

vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,  

b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech 

a násobeného koeficientem 0,10, 

c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí 

a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07, 

 d) poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů 

postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní 

obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,80 a dále násobeného 

celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 

1 písm. b) až f) podílejí ostatní obce.
45

 

Dalším typem daňových příjmů jsou svěřené daně. Tato daň se sice vybírá celostátně,  

ale plyne do rozpočtu obcí. Obce mají možnost částečně upravit daňový základ, respektive 

koeficient těchto daní. Typickým příkladem je daň z nemovitých věcí, popřípadě část daně 

z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. 

Mezi daňové příjmy rovněž patří místní (regionální) daně, v případě ČR poplatky. Obce jsou 

zmocněny k výběru místních poplatků zákonem 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Tento 

zákon rovněž definuje typy poplatků, které mohou obce vybírat. Patří mezi ně poplatek  

ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, 

poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení k vjezdu 

s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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a poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 

nebo kanalizace. Obce si však samy stanoví, zda určitý druh poplatku uplatní, či nikoliv. 

Zároveň jsou obce oprávněny rozhodnout, v souladu se zákonem, o jeho výši a případných 

výjimkách. Příjmy z těchto poplatků jsou však nízké. 

Poslední skupinou daňových příjmů jsou správní poplatky. Správní poplatky jsou řešeny 

zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tento zákon definuje podmínky placení 

správních poplatků, jejich sazebník a další skutečnosti, jako např. možnosti osvobození  

od placení. Tyto poplatky jsou za poskytnutou službu v rámci přenesené působnosti či vlastní 

působnosti obce. Jedná se např. o poplatky za vydání občanského průkazu, cestovního pasu, 

loveckých lístků, rybářských lístků, rozhodnutí o umístění stavby apod. 

 

Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy obcí jsou příjmy, jejichž výši může obec aktivně ovlivňovat. Vychází totiž 

z vlastnictví majetku či vlastní činnosti obce. V posledních létech je patrný trend růstu těchto 

příjmů, zvláště pak z vlastního podnikání. Obce totiž poskytují různé služby, a to buď jako 

obce takové, nebo jimi založené municipální, popř. regionální podniky.  Tyto podniky mohou 

být buď neziskové, nebo ziskové. Většina obecních podniků však hospodaří na neziskovém 

principu, neboť většinou poskytují nějaký druh služby obyvatelům obce. 

Dalším z druhů nedaňových příjmů jsou uživatelské poplatky za služby. Tyto poplatky jsou 

založeny na zásadě užitku ze spotřeby statku. Podmínkou je však měření spotřeby daného 

statku a možnost vyloučení uživatele ze spotřeby. Typickými představiteli těchto poplatků 

jsou tzv. vodné, které je poplatkem za dodávku pitné vody, a stočné, které je poplatkem  

za odvod a čištění odpadních vod, poplatky za svoz odpadů, za hřbitovní služby apod. Tyto 

uživatelské poplatky mají tu výhodu, že příjemce služby je zároveň jejím plátcem a nevzniká 

problém s přerozdělováním. Na rozdíl od příjmů vlastních neziskových organizací, které obec 

zřídila k poskytování těchto služeb, příjmy z uživatelských poplatků jsou vlastním příjmem 

obce
46

.   

Obec vlastní rovněž majetek, který může pronajímat, typickým příkladem jsou veřejná 

prostranství, jako například chodníky před restauracemi, které si jejich provozovatelé 
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pronajímají na letní sezónu s cílem rozšířit své služby na venkovní posezení; popřípadě 

pozemky pronajímané na různé festivaly apod. V neposlední řadě můžou mít obce ve svém 

vlastnictví bytové a nebytové prostory, které pronajímají. 

 

Přijaté transfery 

Vzhledem k tomu, že hospodaření většiny obcí není finančně soběstačné, a tedy příjmy obce 

nepokrývají veškeré výdaje, je nutné zabezpečit rovnováhu obecních rozpočtů. Dotace 

z rozpočtové soustavy do obecních rozpočtů jsou projevem solidarity a existence 

přerozdělovacích procesů v rámci soustavy veřejných rozpočtů. Potřeba dotací plyne 

z potřeby obecné podpory obcí s podporou specifických činností, na kterých má stát zájem 

a většinou vyplývají z přenesení odpovědnosti za zabezpečování některých veřejných statků 

ze státu na obce. Dotace v rozpočtech obcí plní řadu různých funkcí. Jedna část dotací  

je poskytovaná v závislosti na funkcích, které jednotlivé funkce vykonávají. Příkladem může 

být přenesený výkon státní správy, zřizovatelské funkce domovů důchodců. Druhou částí 

dotací jsou dotace, o které obec žádá z různých programů ze státního rozpočtu, ze státních 

fondů a také z prostředků Evropské unie.
47

  

Cílem dotací v rámci zemí Evropské unie je: 

 zmenšení dopadů v rozdílech v daňové kapacitě a vyrovnání finančních potencionálů 

území, 

 přispění k vyrovnání finančního úsilí obcí, 

 přispění k vyrovnání místních potřeb obcí, 

 zajištění standardní úrovně některých lokálních a regionálních veřejných statků, 

 respektování externalit
48

. 

Rozlišujeme dvě základní skupiny dotací, a to účelové a neúčelové dotace. Základním 

rozdílem mezi těmito dotacemi je vymezení použití těchto dotací. Účelové dotace jsou 

poskytovány na předem stanovený účel, tedy na konkrétní služby či statky. Jsou-li však 

poskytovány na financování běžných potřeb, můžeme hovořit o omezování pravomocí 

volených orgánů obcí v oblasti financování. Naproti tomu neúčelové dotace jsou 
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nepodmíněné, jsou poskytovány obcím bez stanovení konkrétního účelu, obec si sama určí, 

k jakému účelu je využije.  Posilují tedy pravomoci volených orgánů obcí. 

Mezi běžné dotace poskytované ze státního rozpočtu v současné době patří příspěvek 

k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy přenesené na obce, účelové 

dotace pro sbory požární ochrany. 

Uvolňování dotací ze státního rozpočtu je v případě výše uvedených dotací prováděno 

postupně během roku, zpravidla měsíčně alikvotními částkami, což respektuje příjmové 

možnosti státního rozpočtu. 

V této skupině příjmů se vyskytují i ostatní běžné příjmy, mezi které patří např. přijaté dary. 

Tyto jsou však marginální a není nutné je zde více rozebírat. 

 

Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy mají mezi ostatními druhy příjmů zvláštní postavení, neboť se jedná 

zpravidla o neopakující se příjmy, které jsou velmi úzce spjaty s konkrétními kapitálovými 

výdaji.  

Příjmy z prodeje majetku jsou typickým představitelem jednorázového příjmu, kdy obec 

odprodá část svého majetku. Někdy však tyto příjmy nejsou využity na další rozvoj obce,  

ale na úhradu dluhů z předešlých období, což se považuje za kontraproduktivní. Jsou známy 

i případy, kdy obec přes odprodej takřka veškerého majetku nebyla schopna uhradit své dluhy 

a musel jí pomoci stát. 

Kapitálové dotace jsou dotacemi na konkrétní investice a lze je čerpat v závislosti na věcném 

plnění investiční výstavby.  Tyto dotace nemusí být pouze ze státního rozpočtu, v tomto 

případě jsou zveřejněny v příloze zákona o státním rozpočtu, ale i ze státních 

mimorozpočtových fondů, z rozpočtu krajů a samozřejmě i ze strukturálních fondů, tedy 

z prostředků Evropské unie. Zde je nutné zdůraznit přísnou účelovost a i nenárokovost těchto 

dotací. 

Mnohdy je dotace schválena, ale její plnění nastává až po ukončení akce a jejím předání  

do užívání. Toto je typické u dotací ze strukturálních fondů. K zabezpečení financování těchto 

akcí je tedy nutné získat zdroje a těmi může být další typ kapitálových příjmů, a to půjčky  

či úvěry od komerčních peněžních ústavů. Samozřejmě existuje i možnost získání úvěru bez 
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příslibu dotace, to se však vyskytuje v menší míře, vzhledem k vysokému zatížení obecního 

rozpočtu. Tyto úvěry a půjčky jsou rovněž vázány přísně na kapitálové investice, přičemž  

se uvolňují po provedení jednotlivých etap prací a předpokládá se, že v případě přidělení 

dotace dojde k jednorázovému splacení velké části tohoto úvěru. 

Dalším typem kapitálových příjmů jsou vlastní obligace. Tato možnost je využívána převážně 

velkými městy, neboť její úrokové náklady jsou menší než u komerčních úvěrů, což při 

stomilionových či miliardových emisích ušetří značné zdroje.  

Další možností kapitálových příjmů je přebytek běžného účtu obce. Je tím míněno, že obec 

má větší běžné příjmy než výdaje a takto získané prostředky převede ve prospěch pokrytí 

kapitálových výdajů, a to převodem na kapitálové příjmy. 

Poslední skupinou jsou dary na investice, kdy například obyvatelé obce darují obci prostředky 

na výstavbu kulturního domu, popř. darují nemovitost obci. Jedná se však o velmi ojedinělé 

případy.   

 

2.4.2 Výdaje územního samosprávného celku 

Výdaje obce jsou prostředkem realizace municipální politiky, což znamená, že jsou i hlavním 

mottem předvolebních kampaní. V rámci předvolebních kampaní jednotlivé politické strany 

či hnutí předkládají voličům svůj volební program, který obsahuje jejich návrhy na budoucí 

fungování obce, přičemž po volbách se ho vítězná strana či hnutí snaží realizovat, což probíhá 

právě cestou výdajů obce. Při volbách totiž občan jedná s cílem maximalizovat svůj užitek, 

a proto se snaží vybrat takovou politickou stranu či hnutí, která mu umožní toho dosáhnout. 

Nezanedbatelný vliv však má i tzv. veřejný zájem, a to ve smyslu, že musí-li provést 

rozhodnutí o pravidlech hry (tedy budoucích rozhodnutích v obci) a přitom nemůže předvídat 

jejich další vývoj, přikloní se k takové volbě, která mu připadá účinná i pro obec jako 

takovou.
49

 

Z hlediska objemu výdajů je nutno říci, že se nejedná o rozpočtovou marginalitu, neboť 

jedním z důsledků decentralizace veřejné správy je financování stále většího spektra 

veřejných statků prostřednictvím rozpočtů územních samosprávných celků. Rozšiřuje se tedy 

                                                           
49

 BUCHANAN M. James, Veřejné finance v demokratickém systému, Computer Press Brno, 1998, s. 227. 
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spektrum výdajů, přičemž k těm typicky souvisejícím s chodem obce se přičleňují ty plynoucí 

z přenesených pravomocí obce.
50

  

Stejně tak jako příjmy i možné výdaje obce jsou uvedeny v zákoně 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z obecního rozpočtu obce se zejména hradí: 

 výdaje na vlastní činnost obce,  

 závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony, 

 výdaje spojené s výkonem státní správy, 

 závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů obce 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, 

 úroky z přijatých půjček a úvěrů, 

 výdaje na úhradu výnosů z nich náležejících jejich vlastníkům, 

 výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro obec, 

 jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální 

nebo jiné humanitární účely. 

Vedle těchto výdajů hradí obec ze svého rozpočtu i splátky přijatých půjček, úvěrů 

a návratných výpomocí a splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům.
51

 

Vše výše uvedené, tedy to, že jsou výdaje vyjmenovány v zákoně o rozpočtových pravidlech, 

však neopravňuje obec čerpat tyto výdaje, k tomu je nutný souhlas zastupitelstva, rady obce 

nebo v některých případech rozhodnutí starosty.
52

  

Pokud budeme hodnotit výdaje z hlediska rozpočtového plánování, rozdělíme je následovně: 
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 PEKOVÁ Jitka, Finance územní samosprávy, teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer,Praha, 2011, s. 278. 
51

 § 9, zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
52

 SCHNEIDEROVÁ Ivana, Rozpočtová skladba 2014, Nakladatelství Acha obec účtuje s.r.o., Nové Město nad 

Cidlinou 2014, s. 237. 
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Plánované 

 rozhodující, musí se bilancovat krytí stabilními zdroji a předpokládá se jejich plánování 

alespoň v rozpočtovém výhledu, 

 největší část těchto výdajů tvoří běžné opakující se výdaje např. na financování škol, 

provoz vlastní správy, na platy zaměstnanců apod. 

 lze je plánovat s ohledem na možná rozpočtová omezení, či hledat v nich možné úspory. 

 

Neplánované 

 též nahodilé, resp. překročení plánovaných výdajů, 

 jejich vznik a výši lze plánovat jen obtížně a jejich odhad je značně problematický, 

 patří sem výdaje na odstranění následků živelních pohrom, sankce, penále apod. 

 je nutné na ně vytvářet rozpočtové rezervy, či je jinak zajišťovat, např. pojištěním.
53

 

Z hlediska rozpočtové skladby, která posuzuje výdaje vzhledem k účelu jejich použití, dělíme 

výdaje na běžné a kapitálové. Běžné výdaje obcí zabezpečují potřeby obcí v běžném roce, 

prostřednictvím kapitálových výdajů realizuje obec své vklady do budoucností.
54

 Pokud 

výdaje zhodnotíme z pohledu výše vydaných prostředků, je možné konstatovat, že rozhodující 

skupinou jsou běžné výdaje, které tvoří zhruba 2/3 celkových výdajů obce.
55

 Zde je nutno 

podotknout, že v rámci rozpočtu obce mohou v daném roce stoupnout kapitálové výdaje  

na podstatně vyšší úroveň než průměrnou 1/3 a to zvláště v případě realizace větších 

investičních akcí, jakými jsou výstavby kanalizací, kulturních domů apod. 

 

Běžné výdaje 

Z běžných výdajů se hradí běžné pravidelně se opakující potřeby obcí v daném roce 

(rozpočtovém období). Běžné výdaje zahrnují:     

 neinvestiční nákupy – které zahrnují nákupy zboží a služeb, platy a s nimi související 

pojistné, opravy movitého i nemovitého majetku apod., 
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 PEKOVÁ Jitka, Finance územní samosprávy, teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer,Praha, 2011, s. 280. 
54

 HALÁSEK, Dušan, Jaroslav PILNÝ a Petr TOMÁNEK. Určování bonity obcí. Ostrava: Vysoká škola báňská 

- Technická univerzita, 2002, s. 65.  
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 neinvestiční transfery – obsahují transfery vlastním fondů, dotace vlastním neziskovým 

organizacím, transfery soukromému sektoru, přímé adresné dotace sociálně slabším 

občanům apod.,     

 neinvestiční půjčky – poskytnuté za účelem zhodnocení finančních prostředků, nebo 

půjčky vlastním neziskovým organizacím,     

 ostatní – placené úroky, splátky jistin, výdaje na pokuty apod.  

Dle statistik je největší část výdajů obcí určena na nákupy, dále pak na neinvestiční transfery 

vlastním příspěvkovým organizacím v lokálním veřejném sektoru, přičemž hlavní část míří  

na úhradu přímých neinvestičních nákladů základních škol.
56

 

 

Kapitálové výdaje 

Druhou skupiny výdajů tvoří kapitálové výdaje, které jsou většinou financovány 

z kapitálových příjmů, popřípadě z přebytku běžného rozpočtu. Kapitálové výdaje jsou 

realizovány v souvislosti s pořízením investic a zahrnují: 

 investiční výdaje - jedná se o nejtypičtější kapitálové výdaje, typickým příkladem  

je rekonstrukce obecních komunikací, výstavba kanalizace, sportovních center, 

 nákup akcií a majetkových podílů – obsahuje nákupy cenných papírů, kterými si obec 

zajišťuje vlastnická práva v obecních společnostech, popř. realizuje volné finanční 

prostředky na kapitálovém trhu, 

 kapitálové transfery – nejčastěji se jedná o transfery vlastním neziskovým organizacím 

na pořízení investic, nebo modernizaci, typickým příkladem je zateplení základní školy, 

 investiční půjčky – mnohé investice jsou pořízeny formou úvěrů, které se splácí 

v pozdějších letech. Zatímco úroky jsou hrazeny z běžných výdajů, splátka jistiny  

se realizuje z kapitálových výdajů, 

 ostatní.
57

  

Výše uvedené příjmy a výdaje se dále třídí dle rozpočtové skladby a to např. odpovědnostně, 

druhově, odvětvově, zdrojově apod.
58

 

                                                           
56

 PEKOVÁ Jitka, Finance územní samosprávy Teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer 2011, s. 509. 
57
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3 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ OBCE HNĚVOTÍN V LETECH  

2009-2013  

V úvodu této kapitoly bude proveden popis obce, její historie, orgánů obce, aktivit, které obec 

vyvíjí a zázemí, které vytváří pro občany. Následně bude zanalyzován rozpočet obce 

Hněvotín jak z hlediska příjmů a výdajů, tak z hlediska zadlužení.  

 

3.1 Historie a současnost obce Hněvotín 

Obec Hněvotín se rozkládá cca 7 km jihozápadně od města Olomouc v nadmořské výšce  

244 m a patří do Olomouckého kraje
59

. Protéká jí potok Stouska, který se vlévá do říčky 

Blaty. V obci žije 1 730 obyvatel a její katastr má k 31. 12. 2014 rozlohu 1 173 ha.  

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1078, kdy daroval olomoucký přemyslovský 

kníže Ota I. Sličný vesnici Hněvotín spolu s několika dalšími vesnicemi a pozemky 

olomouckému klášteru Hradisko
60

.    

V roce 2014 je obec členem sdružení obcí mikroregionu Kosířsko, mikroregionu 

Olomoucko
61

 a občanského sdružení Region Haná. 

Mikroregion Kosířsko byl zaregistrován v roce 2001 Okresním soudem v Olomouci pod  

reg. č. 035/1101. Vznikl už v roce 1999, kdy se vzájemně dohodl svazek obcí Lutín, 

Drahanovice, Slatinice, Těšetice, Slatinky, Luběnice, Olšany u Prostějova, Ústín a Hněvotín 

na spolupráci, která pomůže společně řešit ekonomické a kulturní problémy a sociální 

rozvoj
62

. Tento svazek obcí vzájemně spolupracuje a koordinuje postupy při řešení problémů 

v oblasti hospodářského rozvoje, komunikací, společné péče o památky, podpory venkovské 

turistiky, vzájemné pomoci při třídění a likvidaci odpadů a úzké spolupráci při provozování, 

údržbě a rozvoji stavby „Rozhledna na Velkém Kosíři“. Mikroregion Kosířsko organizuje 

kulturní a sportovní akce, má vytvořeny internetové stránky, na kterých informuje občany 

o možnostech využití volného času, o probíhajících akcích, turistických zajímavostech, 
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představuje historii každé z obcí mikroregionu, zveřejňuje fotografie pro prezentaci, reklamu 

a informace pro potencionální sponzory na realizace podnikatelských záměrů obce.  

Obec Hněvotín je dále členem Mikroregionu Olomoucko, který je volnou formou  

pro spolupráci při tvorbě a realizaci Strategického plánu rozvoje obcí okresu Olomouc. Toto 

uskupení tvoří město Olomouc a 25 okolních obcí. Zatímco město znamená pro obyvatele 

obcí pracovní příležitosti, odbornou lékařskou péči, střední a vyšší vzdělání, široké spektrum 

služeb a částečně i kulturní a sportovní vyžití, obce naopak nabízejí obyvatelům Olomouce 

sportovní, rekreační a další volnočasové příležitosti a v neposlední řadě i pozemky 

připravované pro individuální výstavbu, jak již bylo uvedeno výše (případně plochy a objekty 

pro podnikání)
63

. 

Obec Hněvotín je z krajského města Olomouc snadno dostupná silnicí II. tř. - ze silnice  

pro motorová vozidla R46 - Olomouc – Brno. Hněvotín je propojen s okolními obcemi Lutín, 

Olšany, Žerůvky a Topolany silnicemi II. a III. třídy. Do Topolan, které přímo sousedí 

s Hněvotínem, jezdí městská hromadná doprava. Další možností dopravy do obce  

je integrovaný dopravní systém, který zabezpečuje přesun obyvatelstva mezi krajským 

městem a okolními obcemi.  

V obci se nachází mateřská škola a také základní škola pro 1. - 9. ročník, která byla 

zmodernizována v 80. letech minulého století, na začátku roku 2014 proběhla oprava vnějších 

omítek, včetně zateplení. Ve škole se nachází i školní družina. Dalšími významnými objekty 

v obci jsou kulturní dům, dům s pečovatelskou službou, pošta, tři restaurace a pohostinství, 

prodejny potravin, smíšeného zboží, průmyslového zboží, stolařství a opravna čerpací 

techniky. V průběhu posledních pěti let se navýšil počet obyvatel obce o 300. Může  

za to promyšlený urbanistický záměr, změny územních plánů a výstavba domů v nových 

lokalitách obce.  

Kulturní a společenský život obce je velice rozmanitý. Stará se o něj obecní úřad  

ve spolupráci s několika zájmovými organizacemi a spolky, které pořádají plesy, zábavy, 

sportovní soutěže a různé akce pro děti i dospělé. Pro využití volného času je v obci 

k dispozici fotbalové hřiště a tenisové kurty. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel 

a hřbitov. V obci Hněvotín má ordinaci jeden praktický lékař. V obci je rovněž sportovní 

areál, který je tvořen fotbalovým hřištěm, hřištěm na malou kopanou a tenisovým kurtem. 
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Kromě hřiště na malou kopanou je areál ve špatném stavu, je zastaralý a vyžaduje velké 

investice do rozšíření i pro další sporty a modernizaci. Na základě této skutečnosti obec uvádí 

ve svém strategickém plánu potřebu zlepšení této situace
64

. 

 

3.2 Orgány obce Hněvotín 

Obecní úřad v Hněvotíně má v čele starostu Ing. Jaroslava Dvořáka, a to již od roku 2006. 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 10 - 11. 10. 2014 nepřinesly 

výrazné změny v zastupitelstvu a pan Ing. Dvořák obhájil post starosty na ustavujícím 

zastupitelstvu. 

V níže uvedené tabulce je uveden výsledek těchto voleb. 

 

Tab. 3. 1  Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Hněvotín 10. - 11. 10. 2014 

Název strany Procentní zisk hlasů 

ve volbách 

Počet mandátů 

Opět za jeden provaz 21,6 2 

Za obec Hněvotín 16,2 1 

Za další rozvoj obce 62,2 6 

Celkem 100 9 

Zdroj: ČSÚ, Volby 2014, vlastní zpracování 

Voleb do obecního zastupitelstva se zúčastnilo 55,77 % oprávněných voličů. 

Zastupitelstvo v obci Hněvotín má 9 členů (včetně starosty a místostarosty) a jsou zde zřízeny 

následující výbory
65

: 

 kontrolní výbor je tříčlenný, maximální počet členů není nijak omezen, v čele musí 

stát člen zastupitelstva s výjimkou starosty a místostarosty.
66

 Kontrolní výbor 

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, je oprávněn kontrolovat dodržování 

právních předpisů a plní i další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

O provedené kontrole musí výbor pořídit zápis, který obsahuje údaje o tom, co bylo 
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kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny, a návrhy opatření směřující k odstranění 

nedostatků, 

 finanční výbor je tříčlenným kontrolním orgánem zastupitelstva obce a také současně 

jeho iniciativním orgánem. Finanční výbor kontroluje hospodaření obce,  

ale nerozhoduje o čerpání finančních prostředků z rozpočtu dané obce. Finanční výbor 

může iniciativně navrhovat vhodné čerpání finančních prostředků a také má právo  

na projednání zprávy o přezkoumání hospodaření za uplynulý rok s auditorem dle 

zákona o auditorech. Finanční výbor je oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce 

využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí  

za jiné závazky, než stanoví zákon, apod., 

 výbor pro výstavbu obce a dopravu je čtyřčlenný a zabývá se plánem rozvoje obce 

a řeší i otázku přípravy investičních akcí v obci, mezi které patři i výstavba 

sportovního areálu, 

 výbor pro kulturu, sport a práci se zájmovými složkami je pětičlenný a zabývá  

se kulturním a sportovním vyžitím v obci. Organizuje plesy a další příležitostné akce, 

jakými jsou například Den dětí, hasičské slavnosti a rozsvícení vánočního stromku 

atd., 

 výbor pro životní prostředí a zemědělství je tříčlenný a řeší oblast likvidace odpadu, 

zabezpečuje odpadové hospodářství a možnosti třídění odpadů,     

 výbor pro občanské záležitosti je tříčlenný a zajišťuje společenské akce vítání 

občánků, návštěvu jubilantů, setkání důchodců, rozloučení se zesnulými,   

 výbor pro školství a mládež je dvoučlenný a zabývá se otázkami fungování mateřské 

a základní školy, 

 výbor pro zaměstnanost a služby je tříčlenný, zabývá se službami ( dodávka pitné 

vody, svoz odpadu a další služby, které jsou poskytovány obyvatelům obce) a zároveň 

se snaží rozvíjet podnikatelské prostředí v obci, čímž pomáhá snížit nezaměstnanost 

obyvatel obce. 
67

 

 

                                                           
67

 Hněvotín - Výbory obce, [online]. [cit. 2015-02-03], Dostupné z: http://www.hnevotin.cz/index.php/vybory-

obce,  21:30. 

http://www.hnevotin.cz/index.php/vybory-obce
http://www.hnevotin.cz/index.php/vybory-obce


 

34 

3.3 Analýza rozpočtů obce Hněvotín v letech 2009-2013 

Obec Hněvotín realizuje své hospodaření na základě schváleného územního rozpočtu 

sestavovaného pravidelně na každý rok. Předmětem analýzy rozpočtů jsou jednotlivé 

rozpočty let 2009-2013. Sestavování územních rozpočtů probíhá dle zásad a pravidel 

vyplývajících ze zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

K tomu, aby sestavování a realizace územních rozpočtů ve všech obcích bylo jednotné, slouží 

rozpočtová skladba, která je stanovena vyhláškou ministerstva financí č. 323/2002 Sb., 

o rozpočtové skladbě. Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba jakožto jednotné třídění 

příjmů a výdajů, které se uplatňuje v rozpočtech organizačních složek státu, při sledování 

plnění státního rozpočtu, v rozpočtech státních fondů, při řízení státního dluhu a při 

plánovaných a skutečných pohybech na účtech rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, 

krajů, regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu 

cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti.
68

  

Základní přehled o hospodaření obce Hněvotín v letech 2009 – 2013 uvádí tabulka 3.2, která 

znázorňuje jednotlivé položky příjmů a výdajů v základním (druhovém) třídění rozpočtové 

skladby.  

 

Tab. 3. 2  Hospodaření obce Hněvotín 2009-2013 (v tis. Kč) 

Položka/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Příjmy celkem, z toho: 37 742,7 21 411,9 22 622,4 34 586,3 29 516,2 

Daňové příjmy 11 023,7 11 950,5 12 667,3 13 730,8 18 913,4 

Nedaňové příjmy 3 170,1 4 538,7 3 962,2 4 835,3 4 833,6 

Kapitálové příjmy 15 043,8 3 945,8 1 488,7 14 206,5 1 046,4 

Přijaté dotace 8 505,1 976,9 4 504,2 1 813,7 4 722,8 

Výdaje celkem, z toho: 44 871,7 18 357,6 22 914,5 30 615,1 31 367,2 

Běžné výdaje 18 087,6 12 996,1 16 116,5 17 593,4 19 537,3 

Kapitálové výdaje 26 784,1 5 361,5 6 798,0 13 021,7 11 829,9 

Saldo -7 129,0 3 054,3 -292,1 3 971,2 -1 851,0 
Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín

69
, vlastní zpracování  

 

Příjmy i výdaje v průběhu sledovaného období měly jak klesající tak rostoucí tendenci. 

Příjmy se pohybovaly v rozmezí od 21,4 mil. Kč do 37,7 mil. Kč a tento rozdíl byl způsobem 
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vývojem v oblasti sazeb daně z příjmů, prodejem obecního majetku – pozemků a výši dotací.  

U výdajů rovněž pozorujeme pohyb, a to v rozmezí 18,3 mil. Kč až 44,8 mil. Kč. Zde měly 

zásadní vliv kapitálové výdaje spojené s výstavbou kanalizace a dále se zasíťováním 

energiemi a médii nové lokality „Za hřištěm”. Pro zpřesnění pohledu na vývoj položek příjmů 

a výdajů je v tabulce 3.3 uvedeno tempo růstu jednotlivých položek příjmů a výdajů z tabulky 

3.2. 

 

Tab. 3. 3  Tempa růstu položek příjmů a výdajů obce Hněvotín 2009-2013 (v %) 

Položka/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Příjmy celkem, z toho: -  -43,3 5,6 52,9 -14,7 

Daňové příjmy - 8,4 6,0 8,4 37,7 

Nedaňové příjmy - 43,2 -12,7 22 0,0 

Kapitálové příjmy - -73,8 -62,3 854,3 -92,6 

Přijaté dotace -  -88,5 361,1 -59,7 160,4 

Výdaje celkem, z toho: - -59,1 24,8 33,6 2,5 

Běžné výdaje - -28,1 24 9,2 11,0 

Kapitálové výdaje - -80 26,8 91,6 -9,2 
Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín

70
, vlastní zpracování  

 

Z tempa růstu jednotlivých položek je patrné, že daňové příjmy rostou relativně 

rovnoměrným tempem a nedaňové příjmy vykazují nepravidelnost. Naproti tomu kapitálové 

příjmy a zvláště přijaté dotace vykazují obrovské výkyvy ze záporných čísel do kladných 

a naopak, což prokazuje jejich značnou nestabilnost. V rámci výdajů jsou výdaje běžné  

po počátečním propadu v trvalém mírném růstu a kapitálové jsou opět dramaticky nestabilní. 

Jednotlivé položky budou rozebrány v následující části této kapitoly. 

 

3.4 Příjmy obce Hněvotín 

Má-li obec plnit svoji funkci, tedy realizovat výkon samosprávy a veřejné správy na území 

obce, potřebuje k tomu zdroje, příjmy. Co je tvoří, bylo uvedeno v předešlé teoretické části, 

v následující části bude proveden rozbor těchto příjmů. 
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Celková výše příjmů obce Hněvotín ve sledovaných letech značně osciluje. Důvodem  

je značné rozpětí kapitálových příjmů, které se odvíjely od prodeje pozemků obce určených 

na výstavbu rodinných domů a dále přijatých dotací spjatých s výstavbou infrastruktury 

v nových lokalitách rodinných domů.  Naopak daňové a nedaňové příjmy vykazují mírný, 

přesto stabilní růst. Obec se tedy na ně může spolehnout a měly by být použity na financování 

běžného chodu obce.  

 

3.4.1 Daňové příjmy obce 

Daňové příjmy jsou velmi významnou složkou příjmů obce Hněvotín. Tyto příjmy obsahují 

příjmy ze svěřených daní, sdílených daní, místních daní a správních poplatků. Pro lepší 

přehlednost je níže uvedena tabulka 3.4, která zobrazuje výše jednotlivých daňových příjmů 

za sledované období 2009-2013.  

 

Tab. 3. 4 Daňové příjmy obce Hněvotín 2009-2013 (v tis. Kč) 

 

Položka/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Svěřené daně - daň z nemovitých věcí 1 646,2 1 942,3 1 989,4 2 159,9 2 158,9 

Sdílené daně 8 719,1 9 443,1 10 065,8 10 758,9 15 838,9 

z toho - daň z přidané hodnoty 4 031,1 4 568,8 5 009,1 5 114,1 7 236,0 

          - daně z příjmů fyz. a práv. osob 4 688,0 4 874,3 5 047,2 5 643,9 8 601,6 

Místní daně 596,0 510,3 550,8 781,2 881,6 

z toho - poplatky a odvody v oblasti živ. 

prostředí. 524,2 462,8 490,1 604,2 671,0 

          - místní poplatky 54,5 34,8 70,2 104,1 127,9 

          - ostatní odvody 17,3 12,7 - 73,8 84,0 

Správní poplatky 62,4 54,8 61,3 30,8 34,0 

Celkem 11 023,7 11 950,5 12 667,3 13 730,8 18 913,4 

Tempo růstu v % - 8,4 6,0 8,4 37,7 

Podíl na celkových příjmech v % 29,2 55,8 56,0 39,7 64,1 
Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín

71
, vlastní zpracování 

 

Z hlediska výše jsou největší položkou daňových příjmů příjmy ze sdílené daně, které 

zahrnují zvláště příjmy z daně z přidané hodnoty a z daní z příjmů fyzických a právnických 

osob. Stěžejním příjmem je příjem z daní z přidané hodnoty, která se ve sledovaném období 
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pohybovala v rozmezí od 4 mil. Kč (rok 2009) do 7,2 mil. Kč (rok 2013). Od roku 2009 

procentní výše DPH rostla stejně tak jako příjmy z ní, a to ve snížené sazbě z 9 % v roce 2009 

až na 15 % v roce 2013, v základní sazbě byl růst podstatně menší a to z 19 % na 21 % 

v uvedených letech. Prudký nárůst příjmů z DPH v rámci příjmů obce Hněvotín lze přisoudit 

změně zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, na jehož základu došlo v roce 2013 

k výraznému nárůstu procenta vybraných daní určených pro obce.
72

 Zároveň došlo k nárůstu 

počtu obyvatel v souvislosti s přistěhováním nových obyvatel po ukončení výstavby nových 

domů v lokalitě „Za hřištěm“, a tím pádem i k nárůstu procentního podílu na části těchto daní. 

Další významnou položkou daňových příjmů jsou svěřené daně, které tvoří zvláště daň 

z nemovitých věcí. Opět zde pozorujeme kontinuální růst jejího objemu, a to z 1,6 mil. Kč 

(rok 2009) na 2,2 mil. Kč (rok 2013). V roce 2010 v souvislosti s tzv. „Janotovým balíčkem” 

došlo nejen k opatření násobícímu sazby daně z nemovitých věcí, ale i ke zrušení osvobození 

od placení této daně po dobu 15 let od kolaudace stavby poplatníky, kteří vlastnili 

novostavbu.
73

  Další vliv měl nepochybně nárůst počtu nových domů v obci. 

Místní daně zahrnují zvláště různé poplatky, přičemž stěžejním je poplatek za komunální 

odpad, ale i poplatky ze psů, za provozovaný výherní hrací přístroj, odvod z loterií apod. 

Nejprve zaznamenaly pokles v letech 2010 a 2011, ale v roce 2012 výrazně narostly. Tento 

nárůst lze přisoudit primárně růstu poplatků za komunální odpad, které např. V roce 2011 

činily 480, 6 tis. Kč a v roce 2012 již 603, 3 tis. Kč. Zde byl rozhodující vliv navýšení 

poplatku za osobu z 300,- Kč v roce 2011
74

 na 380,- Kč v roce 2012
75

. 

Posledním daňovým příjmem (z pohledu celkové výše těchto příjmů minimálním) jsou 

správní poplatky, které se odvíjejí od požadavků občanů na obec v rámci přenesené 

působnosti. Vzhledem k jejich výši nebudou tyto dále analyzovány. 
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Závěrem pro znázornění vývoje a výše jednotlivých daňových příjmů je uveden následující 

graf. 

 

Graf 3. 1  Vývoj hlavních daňových příjmů podle typů daní 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín
76

, vlastní zpracování  

 

V grafu je patrný prudký nárůst příjmů z daně z přidané hodnoty a daní z příjmů fyzických 

a právnických osob v roce 2013, jehož důvody byly popsány výše. 

 

3.4.2 Nedaňové příjmy obce 

Další významnou položkou příjmů obce Hněvotín jsou nedaňové příjmy, které zahrnují 

uživatelské poplatky za služby, příjmy z pronájmu, příjmy od vlastních neziskových 

organizací apod. V tabulce č.3.5 jsou uvedeny jednotlivé nedaňové příjmy za roky  

2009 – 2013. 

Tab. 3. 5  Nedaňové příjmy obce Hněvotín v letech 2009-2013 (v tis. Kč) 

Položka/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Uživatelské poplatky za služby 2 496,6 3 350,6 2 982,6 3 493,3 3 806,9 

Příjmy z pronájmu majetku 369,0 512,7 522,9 565,6 526,4 

Příjmy od vlastních neziskových 

org. - 132,9 318,7 607,6 451,4 

Zisk z podnikání 10,9 15,9 15,3 1,6 5,7 

Ostatní 293,6 526,6 122,7 167,2 43,2 

Celkem 3 170,1 4 538,7 3 962,2 4 835,3 4 833,6 

Podíl na celkových příjmech (v%) 8,4 21,2 17,5 14 16,4 
Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín

77
, vlastní zpracování  
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I v rámci nedaňových příjmů lze zaznamenat, že je zde opět jedna stěžejní položka  

a to uživatelské poplatky za služby, zahrnující poplatky za dodávky pitné vody a odvádění 

a čištění odpadních vod. Obec Hněvotín je vlastníkem vodovodu a kanalizace, takže veškeré 

příjmy a výdaje související s dodávkami vody i odvody splaškových vod jsou příjmy a výdaji 

obce. Kanalizace byla dobudována a rozšířena za pomoci dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj v roce 2008. Příjmy z uživatelských poplatků tvoří více jak 75 % nedaňových příjmů 

v jednotlivých letech. Jejich výše je primárně závislá na množství vody dodané obyvatelům 

a firmám v obci a výši poplatku za vodné a stočné. Tato cena postupně rostla, jak je patrné 

z grafu. 

 

Graf 3. 2  Ceny vodného a stočného v Kč/m
3
 

 

 Zdroj: vlastní zpracování dle usnesení a zápisů z veřejných zasedání zastupitelstva obce Hněvotín
78

 

 

Zároveň však rostla i spotřeba pitné vody, což bylo nepochybně v souvislosti s nárůstem 

počtu obyvatel obce, který souvisel s výstavbou rodinných domů v části obce „Za hřištěm”.  

Další významnou položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku, tedy 

především z pronájmů bytů, které jsou ve vlastnictví obce. 

 

3.4.3 Kapitálové příjmy obce 

Kapitálové příjmy nepatří mezi příjmy, které by se každoročně opakovaly, spíše se jedná 

o nahodilé příjmy, které plynou buď z prodeje majetku obce nebo z poskytnutých půjček, 

úvěrů či emise obligací. Kapitálové příjmy obce Hněvotín jsou tvořeny jedinou položkou, a to 
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příjmy z odprodeje pozemků a nemovitostí. Vývoj těchto příjmů dokládá níže uvedená 

tabulka. 

Tab. 3. 6  Kapitálové příjmy obce Hněvotín v létech 2009-2013 (v tis. Kč) 

Položka/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Z prodeje majetku 15 043,8 3 945,8 1 488,7 14 206,5 1 046,4 

Celkem 15 043,8 3 945,8 1 488,7 14 206,5 1 046,4 

Podíl na celkových příjmech 

(v%) 
39,9 18,4 6,6 41,1 3,5 

Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín
79

, vlastní zpracování  

 

Z těchto dat lze vyčíst, že objemově nejvýznamnější byly dvě vlny odprodejů pozemků 

v lokalitě „Za hřištěm” (rok 2009) a v lokalitě „Topolanská” (rok 2012). Vzhledem k tomu,  

že pozemky v těchto lokalitách nebyly pouze v majetku obce, musela je obec nejprve  

od původních majitelů koupit či směnit. Výsledkem jsou dvě nové lokality rodinných domů 

v obci a nárůst počtu obyvatel (především mladších). Zároveň lze z údajů v tabulce vyčíst,  

že příjmy z odprodejů pozemků zásadně posílily rozpočet obce v daných letech. Tyto 

mimořádné příjmy byly dále investovány do zasíťování daných lokalit energiemi, vodou 

a kanalizací, po realizaci výstavby pak zhotovením komunikací. 

Příjmy z těchto odprodejů jsou v letech těchto odprodejů vzhledem k celkovému rozpočtu 

velmi vysoké (39,9 % a 41,1 %). Tato skutečnost vyplývá nikoliv ze skutečnosti, že by  

se prodával ohromný majetek, jak spíše ze skutečnosti, že obec má relativně malý běžný 

rozpočet, což však odpovídá velikosti obce.   

 

3.4.4 Dotace 

Dotace, nebo též přijaté transfery, označují příjmy, které obec získala buď od státního 

rozpočtu, státních fondů nebo územních rozpočtů. Přijaté transfery jsou rovněž významným 

zdrojem financování obce Hněvotín. Převážnou část dotace v České republice tvoří účelové 

dotace a ty se dále dělí na neinvestiční a investiční dotace. Tyto dotace přicházejí jednak 

z rozpočtů ústřední úrovně, tedy vlády a jejích fondů, jednak z územních rozpočtů, většinou 

krajů. Přehled poskytnutých dotací v letech 2009-2013 je uveden v tabulce č. 3.7. 
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Tab. 3. 7  Přijaté transfery obce Hněvotín 2009-2013 (v tis. Kč) 

Položka/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Neinvestiční od veř. rozpočtů 

ústřední úrovně 698,7 934,2 1 067,5 928,4 466,8 

Investiční od veř. rozpočtů ústřední 

úrovně 2 904,30 - 3 000,0 885,3 2 145,2 

Neinvestiční od veř. rozpočtů 

územní úrovně 114,4 0,3 415,5 - - 

Investiční od veř. rozpočtů územní 

úrovně 4 787,7 42,4 21,2 - - 

Převod z rozpočtových účtů - - - - 2 110,8 

Celkem 8 505,1 976,9 4 504,2 1 813,7 4 722,8 

Podíl na celkových příjmech 22,5% 4,6% 19,9% 5,2% 16,0% 
Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín

80
, vlastní zpracování 

 

Obec Hněvotín obdržela každoročně neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci 

souhrnného dotačního vztahu. Tyto dotace jsou poskytovány především jako dotace na výkon 

státní správy a dotace na školství. Dále obec obdržela neinvestiční dotace od Olomouckého 

kraje a státních fondů. Jako rozhodující se však jeví investiční dotace z rozpočtů jak ústřední 

úrovně, tak územní úrovně, které byly poskytnuty především na výstavbu infrastruktury 

nových lokalit rodinných domů „Za hřištěm“ a „Topolanská“, přičemž nejvyšší dotace od 

Olomouckého kraje v roce 2009 byla určena na výstavbu kanalizace ve zmíněných lokalitách. 

Součástí dotací je v rámci této tabulky i převod z rozpočtových účtů, který financuje deficit 

posledního rozpočtu. 

 

3.5 Výdaje obce 

Výdaje z rozpočtu obce jsou finanční prostředky, prostřednictvím kterých se financuje jak 

běžný chod obce, tak její rozvoj, tedy politický program vítězů voleb. Výdaje obce se skládají 

z běžných a kapitálových výdajů. Běžné výdaje jsou určeny k financování každodenních 

potřeb, které mají opakující se charakter. Kapitálové výdaje jsou určeny především na 

financování investičních potřeb, které jsou většinou realizovány déle než po jeden rozpočtový 

rok.  
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Z dat tabulky 3.2 vyplývá, že celkové výdaje v roce 2009 dosáhly vrcholu a v roce 2010 přišel 

dramatický propad. Tento propad měl jistě svůj původ v poklesu příjmů patrném již v roce 

2009, na který však rozpočet obce nebyl schopen zareagovat, neboť v té době probíhala 

výstavba infrastruktury v nové části obce „Za hřištěm“. Zjevné „šlápnutí na výdajovou brzdu” 

se projevilo v roce 2010, od té doby rozpočet obce kontinuálně roste.  

V dalších částech bude provedena podrobná analýza obou druhů výdajů pomocí odvětvového 

třídění rozpočtové skladby.  

 

3.5.1 Běžné výdaje obce 

Běžné, neboli neinvestiční výdaje jsou výdaje, kterými obec financuje běžný provoz obce, 

tedy nákupy materiálu a služeb, platy a související pojistné, apod. Struktura a výše běžných 

výdajů obce Hněvotín v letech 2009 – 2013 uvádí tabulka č. 3. 8. 

Tab. 3. 8  Běžné výdaje obce Hněvotín 2009-2013 (v tis. Kč) 

Položka/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Průměr za 

sledované 

období 

Průmysl 4 936,7 4 043,3 4 151,8 3 910,6 4 710,9 4 350,6 

Vzdělávání 3 888,7 2 278,5 4 639,8 3 130,8 2 811,8 3 349,9 

Kultura, církve 

a sdělovací 

prostředky 1 655,1 403,5 745,2 2 193,5 1 386,3 1 276,7 

Tělovýchova 

a zájmová činnost 280,1 582,7 586,1 731,0 709,5 577,9 

Zdravotnictví 40,2 35,4 42,7 184,9 57,8 72,2 

Bydlení, komunální 

služby a územní 

rozvoj 1 193,9 1 056,8 1 103,5 1 846,2 1 640,0 1 368,1 

Ochrana životního 

prostředí 3 539,6 2 056,3 2 162,6 2 391,6 2 853,2 2 600,7 

Bezpečnost 290,0 93,5 136,4 153,4 223,6 179,4 

Veřejná správa 2 263,3 2 446,1 2 548,4 3 051,4 3 033,2 2 668,5 

Celkem 18 087,6 12 996,1 16 116,5 17 593,4 19 537,3 16 866,2 
Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín

81
, vlastní zpracování  
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Podkladem pro toto členění byl „rozklikávácí“ rozpočet obce Hněvotín dostupný na www 

stránkách, který vychází z odvětvového třídění rozpočtové skladby a nezahrnuje nulové 

položky. Pokud budeme hodnotit běžné výdaje obce Hněvotín jako celek, je zde viditelný 

pokles v roce 2010. V následujících létech výdaje rostou, největší skok je porovnatelný v roce 

2011, kdy došlo k navýšení rozpočtu běžných výdajů o více než 24 % po propadu 

z předešlého roku o 28 %. To bylo důsledkem poklesu příjmů vyvolaným poklesem 

ekonomiky jako důsledku světové ekonomické krize z roku 2008, který se projevil  

se zpožděním. 

Z hlediska objemového jsou největší položkou běžných výdajů výdaje na průmysl. Tyto 

výdaje zahrnují výdaje na čištění odpadních vod, dodávky pitné vody, údržbu pozemních 

komunikací v majetku obce a silniční dopravu. Výše a trendy vývoje těchto výdajů prezentuje 

graf č. 3.3. 

Graf 3. 3  Výdaje na průmysl 2009-2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín
82

, vlastní zpracování  

 

Na základě těchto údajů můžeme konstatovat, že pokles výdajů na průmysl v roce 2010 byl 

realizován prudkým snížením výdajů na odvádění a čištění odpadních vod z 2, 8 mil. Kč 

v roce 2009 na 1, 9 mil. Kč a poklesem výdajů na pozemní komunikace z 0, 6 mil. Kč v roce 

2009 na 0, 28 mil. Kč. Po tomto výrazném propadu pak nastal mírný růst takřka všech 

položek.  
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Další významnou položkou běžných výdajů jsou výdaje na vzdělání. Tyto výdaje jsou určeny 

na zabezpečení chodu mateřské a základní školy Hněvotín. Rozhodující částí těchto výdajů 

jsou výdaje na platy a související pojistné, které např. v roce 2013 činily 2,39 mil. Kč, což  

je více než 85 %.  

Prudký propad výdajů je v tabulce č. 3.8 patrný u výdajů na kulturu, církve a sdělovací 

prostředky. Tato část výdajů, která se běžně pohybovala v úrovni 7 - 12,5 % běžných výdajů, 

v krizových letech 2009 a 2010 poklesla na 3, 1 %, resp. 4,6 %. Zvláště pokles v roce 2009 

lze chápat, neboť snížení výdajů bylo pro obec nejschůdnější a nejméně bolestivé. Tyto 

výdaje jsou primárně určeny k zabezpečení provozu obecní knihovny, kulturního domu 

a k opravám a údržbě pomníků a kapliček v obci. V obci se rovněž nachází kostel svatého 

Leonarda, který je historickým skvostem obce Hněvotín a obec pomáhá církvi s jeho údržbou 

a zabezpečením provozu. 

Výdaji, které nepoklesly, ba naopak rostly, jsou výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost. 

Přestože svou výší jsou oproti ostatním výdajům velmi malé (280 – 731 tis. Kč), mají 

bezpochyby velmi pozitivní dopad na dění v obci, neboť pomáhají udržovat a rozvíjet kulturní 

a sportovní aktivity občanů obce. Mezi ně patří fotbalový klub FC Hněvotín, kulturní akce 

jako jsou pivní slavnosti, stavění a kácení máje, plesy, vystoupení mažoretek, činnost 

mysliveckého sdružení a dobrovolných hasičů apod. 

Zajímavou položkou jsou výdaje na zdravotnictví. V obci je ordinace praktického lékaře  

pro dospělé a dětského lékaře. Obec pro jejich zachování vypomáhá lékařům bezplatným 

pronájmem místností pro ordinace a úhradou energií. Tím zajistila s minimálními náklady 

lékařskou péči obyvatelům obce všech věkových skupin. 

Další položkou jsou výdaje na bydlení, komunální služby a územní rozvoj. Za těmito výdaji 

se nachází výdaje na bytové hospodářství, obec má ve svém vlastnictví několik bytů, které 

pronajímá, a výdaje na veřejné osvětlení, komunální služby, pohřebnictví apod. V této oblasti 

lze těžko popsat trendy růstu či poklesu, jelikož jsou velmi závislé na rozsahu oprav 

a udržování tohoto majetku. 

Jednou z dalších významných položek jsou výdaje na ochranu životního prostředí. Tyto 

výdaje se skládají z výdajů na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň a sběr a svoz komunálních 

odpadů. Největší položkou v rámci těchto výdajů jsou výdaje na péči o vzhled obce 

a veřejnou zeleň. Tyto výdaje byly rovněž nejvíce postiženy dramatickým snížením výdajů 
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v roce 2010, jejich omezení bylo nejvíce bolestivé. Naproti tomu výdaje na sběr a svoz 

odpadů, ať už komunálních či nebezpečných, mírně rostly. Zde je pochopitelné, že obec 

Hněvotín tyto výdaje nesnižovala, odpovídají totiž víceméně poplatkům vybraným  

od obyvatel obce za odvoz a likvidaci komunálních odpadů. Výši a pohyb jednotlivých 

výdajů v této oblasti zobrazuje graf č. 3.4. 

 

Graf 3. 4  Výdaje na ochranu životního prostředí 2009-2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín
83

, vlastní zpracování  

 

Položka výdajů na bezpečnost zahrnuje pouze výdaje na požární ochranu-dobrovolnou část. 

Tyto výdaje oscilovaly v rozmezí 93,5 tis. Kč až 290 tis. Kč. Paradoxní je, že obě hranice  

se z hlediska časového vyskytovaly vedle sebe, tedy z výdajů 290 tis. Kč v roce 2009  

se propadly na 93,5 tis. Kč v roce 2010, opět v důsledku úsporných opatření obce. 

Poslední a významnou položkou běžných výdajů rozpočtu obce Hněvotín jsou výdaje  

na veřejnou správu. V této položce výdajů jsou obsaženy výdaje na zastupitelstvo obce 

a činnost místní správy. Výdaje na zastupitelstvo obce obsahují pouze výdaje na odměny 

členů zastupitelstva obce a s tím související pojistné. Výdaje na činnost místní správy pak 

zahrnují platy a související pojistné zaměstnanců obecního úřadu a další výdaje nutné 

k zabezpečení chodu obecního úřadu jako nákupy drobného dlouhodobého majetku, služby, 

pojistné, energie, cestovné, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu apod.  Výdaje prakticky 

neustále mírně rostly ve sledovaném období, a to z 2,26 mil. Kč v roce 2009 na 3,03 mil. Kč 

v roce 2013.  
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V tab. 3.9 jsou pro lepší přehled uvedeny procentuální podíly jednotlivých položek běžných 

výdajů z celkových běžných výdajů. 

Tab. 3. 9  Procentní podíl jednotlivých běžných výdajů obce Hněvotín 2009-2013 (v %)  

Položka/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Průměr 

za 

sledované 

období 

Průmysl 27,3 31,1 25,8 22,2 24,1 26,1 

Vzdělávání 21,5 17,5 28,8 17,8 14,4 20,0 

Kultura, církve a sdělovací 

prostředky 9,2 3,1 4,6 12,5 7,1 7,3 

Tělovýchova a zájmová 

činnost 1,5 4,5 3,6 4,2 3,6 3,5 

Zdravotnictví 0,2 0,3 0,3 1,1 0,3 0,4 

Bydlení, komunální služby 

a územní rozvoj 6,6 8,1 6,8 10,5 8,4 8,1 

Ochrana životního prostředí 19,6 15,8 13,4 13,6 14,6 15,4 

Bezpečnost 1,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,0 

Veřejná správa 12,5 18,8 15,8 17,3 26,3 18,1 

Celkem 100 100 100 100 100 100,0 
Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín

84
, vlastní zpracování   

Z této tabulky je patrné, že největší podíl mají v běžných výdajích výdaje na průmysl, 

vzdělání, ochranu životního prostředí a veřejnou správu. Můžeme konstatovat, že tyto výdaje 

jsou i obrazem hlavní činnosti obce, neboť představují činnosti spojené se sběrem, tříděním 

a likvidací odpadů, provozem mateřské a základní školy a výkonem veřejné správy. 

 

3.5.2 Kapitálové výdaje obce 

Kapitálové (nebo též investiční) výdaje jsou vynakládány na pořízení majetku, a to buď 

hmotného či nehmotného, respektive na jeho modernizaci. Kapitálové výdaje se v letech   

2009 - 2013 pohybovaly v rozmezí od 5,36 mil. Kč do 26,78 mil. Kč. Zde lze opět pozorovat, 

tak jako v mnoha případech běžných výdajů rozpočtu obce Hněvotín, hluboký propad těchto 

výdajů v roce 2010. Jak již bylo uvedeno, bylo to důsledkem úsporných opatření. 
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Údaje o kapitálových výdajích obce Hněvotín za roky 2009 - 2013 jsou uvedeny v tabulce  

č. 3.10. 

Tab. 3.10 Kapitálové výdaje obce Hněvotín 2009-2013 (v tis. Kč) 

Položka/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Průměr 

za 

sledované 

období 

Průmysl 15 856,3 3 544,7 5 425,6 7 554,7 6 347,8 7 745,8 

Vzdělávání 8 215,3 453,0 - 13,0 3 736,6 2 483,6 

Kultura, církve 

a sdělovací prostředky - - - 2 341,4 604,6 589,2 

Tělovýchova a zájmová 

činnost - - - - 19,7 3,9 

Zdravotnictví - - 60,0 774,8 - 167,0 

Bydlení, komunální 

služby a územní rozvoj 2 709,5 1 363,8 948,5 1 713,3 594,3 1 465,9 

Ochrana životního 

prostředí - - 163,9 417,4 111,7 138,6 

Bezpečnost - - - 53,3 415,2 93,7 

Veřejná správa 3,0 - 200,0 153,8 - 71,4 

Celkem 26 784,1 5 361,5 6 798,0 13 021,7 11 829,9 12 759,0 
 Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín

85
, vlastní zpracování   

 

Z údajů v tabulce vyplývá, že kapitálové výdaje, byť jsou rozděleny dle odvětvového třídění 

rozpočtové skladby stejně jako běžné výdaje, nemají v každém roce výdaje ve všech 

položkách. Můžeme zde jasně vidět rozdíl oproti běžným výdajům, které existují u těchto 

položek každý rok. Nicméně, investiční výdaje se většinou realizují déle než jeden rok, 

zvláště u nemovité infrastruktury. 

Jedinou výjimkou jsou výdaje na průmysl, které obsahují investiční výdaje do pozemních 

komunikací, odvádění a čištění odpadních vod a dodávek pitné vody. Tyto výdaje jsou 

typickými představiteli víceletých výdajů. Jako zásadní se jeví výdaje na pozemní 

komunikace. Výstavba komunikací je dlouhodobým úkolem obce Hněvotín z důvodu 

rozšiřování obce o nové lokality. V roce 2009 začala výstavba nových rodinných domů 

v lokalitě „Za hřištěm“, obec zde začala budovat infrastrukturu, tedy rozvody pitné vody 

a kanalizace na splaškovou a dešťovou vodu. Tuto etapu dokládají vysoké investiční výdaje 

v tomto roce na položku odvádění a čištění odpadních vod ve výši 7,16 mil. Kč. Na tuto 
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infrastrukturu pak navazovala výstavba komunikací, která však byla etapizována, jednak 

z důvodů technologických, jednak z důvodů finančních. 

Výše investičních výdajů na průmysl v jednotlivých letech po položkách je uvedena v grafu 

3.5.  

Graf 3. 5  Investiční výdaje na průmysl (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín
86

, vlastní zpracování  

 

Dále lze z grafu vyčíst, že největšími výdaji jsou výdaje na pozemní komunikace. Přestože 

v roce 2010 (tak jako u jiných výdajů) pozorujeme hluboký pokles, stále se jedná o vysoké 

částky v řádech miliónů korun. 

Další významnou položkou investičních výdajů jsou výdaje na vzdělání, které představují 

investice do modernizace budov místní mateřské a základní školy. V roce 2009 byla za částku 

8,2 mil. Kč vyměněna okna budov mateřské a základní školy za nová okna plastová 

a proběhlo zateplení budovy mateřské školy. Dalšími velkými investičními výdaji bylo 

zateplení budovy základní školy v roce 2013 s celkovou částkou 3,7 mil. Kč, čímž byla 

dokončena modernizace největších budov v majetku obce s cílem opravit vnější plášť budov 

a snížit náklady na vytápění. 
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Další položkou investičních výdajů s plněním pouze v letech 2012 a 2013 jsou výdaje  

na kulturu, církve a sdělovací prostředky. V rámci této položky v roce 2012 započala a v roce 

2013 byla dokončena rekonstrukce Kulturního domu celkem za 2,95 mil. Kč.  

Investiční výdaje na zdravotnictví zahrnují výdaje na rekonstrukci zdravotního střediska 

v obci, které bylo v roce 2012 přestěhováno do nově zrekonstruovaných prostor. 

Z hlediska kontinuálnosti kapitálových výdajů, tedy každoroční pravidelnosti, jsou dalšími 

takovýmito výdaji po výdajích na průmysl, výdaje na bydlení, komunální služby a územní 

rozvoj. Jejich rozdělení je patrné z tabulky, která uvádí výdaje na jednotlivé položky v letech 

2009 - 2013. 

Tab. 3. 11 Kapitálové výdaje na bydlení, komunální služby a územní rozvoj (v tis. Kč) 

 Položka/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Komunální služby a územní rozvoj  - 134,3 246,3 1 326,2 447,3 

Veřejné osvětlení 799,3 1 229,5 702,2 387,1 112,7 

Bytové hospodářství - - - - 34,3 

Výstavba místních inženýrských sítí 1 910,2 - - - - 

Celkem 2 709,5 1 363,8 948,5 1 713,3 594,3 
Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín

87
, vlastní zpracování  

 

Největší část těchto výdajů byla vynaložena na veřejné osvětlení. To souvisí opět s výstavbou 

nových lokalit v obci, zde je však posunutý rok čerpání zdrojů, neboť veřejné osvětlení  

se vybudovalo až po vybudování inženýrských sítí a komunikací. Dalším vysokým výdajem 

v roce bylo vybudování datové sítě v nové lokalitě „Za hřištěm”, která byla realizována spolu 

s rozvodem elektřiny v roce 2009. 

V rámci zbylých třech skupin kapitálových výdajů, a to na ochranu životního prostředí, 

bezpečnost a veřejnou správu, se jedná o vcelku nízké výdaje, které byly investovány 

především do budování veřejné zeleně, nákupu techniky pro Sbor dobrovolných hasičů a pro 

obecní úřad. Tyto výdaje jsou vcelku marginální vůči celkovým kapitálovým výdajům 

a z tohoto důvodu nebudou dále analyzovány.  

Stejně jako u běžných výdajů i u kapitálových výdajů je v tab. 3.12 uveden přehled podílu 

jednotlivých položek kapitálových výdajů vůči celkovým kapitálovým výdajům.  
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Z hlediska procentuální výše jsou zcela zásadní výdaje na průmysl, které zahrnují kapitálové 

výdaje na odvádění a čištění odpadních vod, dodávky pitné vody a výstavbu komunikací. 

 

Tab. 3.12 Procentní podíl jednotlivých kapitálových výdajů obce Hněvotín 2009-2013 

     (v %) 

Položka/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Průměr 

za 

sledované 

období 

Průmysl 59,2 66,1 79,8 58 53,7 63,7 

Vzdělávání 30,7 8,4 - 0,1 31,6 14,2 

Kultura, církve a sdělovací 

prostředky - - - 18 5,1 4,6 

Tělovýchova a zájmová činnost - - - - 0,2 0,1 

Zdravotnictví - - 0,9 6,0 - 1,4 

Bydlení, komunální služby 

a územní rozvoj 10,1 25,4 14 13,2 5,0 13,5 

Ochrana životního prostředí - - 2,4 3,2 0,9 1,3 

Bezpečnost - - - 0,4 3,5 0,8 

Veřejná správa - - 2,9 1,2 - 0,8 

Celkem 100 100 100 100 100 100 
Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín

88
, vlastní zpracování   

 

Dalšími významnými výdaji, nicméně ne každoročně hrazenými ve větších částkách, jsou 

výdaje na modernizaci nemovitého majetku mateřské a základní školy a výdaje na bydlení, 

komunální služby a územní rozvoj.  

 

3.6 Saldo rozpočtu obce Hněvotín 

Po analýze příjmů a výdajů realizovaných prostřednictvím rozpočtu obce Hněvotín v letech 

2009 – 2013 je nyní nutné zhodnotit veličinu z nich vyplývající, a tou je saldo rozpočtu. Saldo 

rozpočtu vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu. Následující tabulka zobrazuje saldo 

rozpočtu v letech 2009 – 2013. 
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Tab. 3.13 Saldo rozpočtu obce Hněvotín 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Příjmy 37 742,7 21 411,9 22 622,4 34 586,3 29 516,2 

Výdaje 44 871,7 18 357,6 22 914,5 30 615,1 31 367,2 

Saldo -7 129,0 3 054,3 -292,1 3 971,2 -1 851,0 
Zdroj: Rozpočty obce Hněvotín

89
, vlastní zpracování  

 

Z této tabulky vyplývá, že saldo rozpočtu obce Hněvotín v uvedených letech značně kolísá, 

a to z velmi záporných hodnot do vcelku vysokých hodnot kladných. Pozitivní skutečností 

však je, že s výjimkou roku 2009 jsou všechny následující roky charakterizovány daňovými 

a nedaňovými příjmy vyššími, než běžné výdaje obce (viz tab. č. 4.2). 

Znamená to tedy, že obec je v běžné části rozpočtu, bez započtení dotací, v porovnání 

s běžnými výdaji v přebytku a je schopna bez problémů financovat svůj chod. 

Deficity jsou způsobeny, opět s výjimkou roku 2009, kapitálovými výdaji, tedy investicemi 

obce do vlastního rozvoje, což lze považovat za únosné. Za uvedené období je součet salda  

ve výši - 2 246,6 tis. Kč. Zajímavostí je, že krajních hodnot salda, tedy největší záporné 

i kladné hodnoty, dosáhlo v letech 2009 a 2012, kdy měla obec nejvyšší příjmy z prodeje 

pozemků. Zároveň však obec mohutně investovala do inženýrských sítí a komunikací 

vedoucích k těmto pozemkům. 

 

3.7. Zadlužení obce 

Z hlediska kvality a zdraví obecních financí je velmi důležitý i faktor zadlužení obce. Tento 

faktor, po problémech souvisejících s bankroty některých obcí po roce 2008, začal zajímat 

stát, hlavně Ministerstvo financí ČR, a samozřejmě i obyvatele. Z tohoto důvodu začal stát 

zpracovávat tzv. Monitoring obce, který byl nejprve zveřejňován na portále Ministerstva 

financí ČR ÚFIS – Monitoring hospodaření obcí
90

 a po zavedení systému Státní pokladny byl 

tento přemístěn na nový portál Monitor - Státní pokladna
91

. V současné době jsou základní 

údaje o hospodaření obcí aktualizovány každé čtvrtletí. Na základě vyhodnocení roku  
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k 31. 12. jsou sledovány dva základní ukazatele, a to ukazatel celkové likvidity a ukazatel 

podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům. Ukazatel celkové likvidity je podílem oběžných 

aktiv vůči krátkodobým závazkům, což je ukazatelem míry schopnosti plnit krátkodobé 

závazky. Doporučená hodnota podílu činí 2,5 – 3. Ukazatel podílu cizích zdrojů je podílem 

cizích zdrojů vůči celkovým aktivům, což je ukazatelem míry zadluženosti obce, jeho 

doporučená hodnota je nižší než 25 %. Přehled těchto ukazatelů je uveden v tabulce č. 3.14. 

Tab. 3. 14  Soustava informativních a monitorujících ukazatelů obce Hněvotín 

                   2010 – 2013 (v tis. Kč) 

Č. Název ukazatele 2010 2011 2012 2013 

1 Počet obyvatel obce 1 437 1 489 1 605 1 605 

2 Příjem celkem (po konsolidaci) 21 412 22 622 34 586 27 405 

3 Úroky 95 81 66 52 

4 

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených 

prostředků 972 972 972 972 

5 Dluhová služba celkem 1 067 1 053 1 038 1 024 

6 Ukazatel dluhové služby (v %) 5,0 4,6 3,0 3,7 

7 Aktiva celkem 194 016 179 345 220 522 230 299 

8 Cizí zdroje 9 855 8 133 7 576 7 667 

9 Stav na bankovních účtech celkem 3 615 2 467 5 717 2 857 

10 Úvěry a komunální dluhopisy 0 0 0 0 

11 

Přijaté návratné finanční výpomoci 

a ostatní dluhy 5 793 4 821 3 849 2 877 

12 Zadluženost celkem 5 793 4 821 3 849 2 877 

13 

Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 

(v %) 58,78 59,27 50,8 37,52 

14 Oběžná aktiva 5 680 4 674 8 459 6 298 

15 Krátkodobé závazky 4 062 3 313 3 048 3 941 

16 

Podíl cizích zdrojů k celkovým 

aktivům (v %) 5,1 4,5 3,4 3,3 

17 Celková likvidita (v %) 1,4 1,4 2,8 1,6 
Zdroj: Monitor – státní pokladna, vlastní zpracování

92
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V případě, že se ukazatel celkové likvidity pohybuje v intervalu 0 - 1 a zároveň ukazatel 

podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům dosáhne úrovně 25 % a více, osloví ministr financí 

dopisem takovouto obec s žádostí o podání vysvětlení a o stanovisko zastupitelstva příslušné 

obce k nápravě
93

. Lze z toho tedy vyvodit, že stát předpokládá dosažení těchto hodnot jako 

jakýsi zdvižený prst a znamení nezdravých financí obce. 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že obec Hněvotín a její rozpočet se pohybuje mimo 

vymezené „trestné území”. Finance obce Hněvotín a její rozpočet jsou tudíž zdravé, což bude 

mít bezpochyby pozitivní vliv na eventuální poskytnutí úvěru, či dotací na navrhovanou 

investiční akci.  
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4 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ VYBRANÉ INVESTIČNÍ AKCE V OBCI  

 

Obec Hněvotín je typickým představitelem obce na předměstí hospodářského, kulturního  

a správního centra, kterým Olomouc bezpochyby je. To přináší mnohá pozitiva i negativa. 

Většina je spojena s mnohdy až bouřlivým nárůstem obyvatel obce. Jak již bylo uvedeno 

výše, v posledních létech narostl počet obyvatel obce o 300 osob. Většinou se jedná o mladé 

rodiny s malými dětmi, které se přistěhovaly do nové lokality rodinných domů nazývané  

„Za hřištěm”. Doposud bylo v této lokalitě dokončeno 65 rodinných domů a dalších 10 domů 

je ve výstavbě. 

Obec byla nucena reagovat na danou situaci, a to rozšířením počtu tříd v mateřské škole 

a rozšířením a opravou budovy základní školy. Přesto se zhruba od roku 2012 začalo 

projevovat jako nedostatečné zázemí pro dětské a mládežnické volnočasové aktivity, zvláště 

pak ty sportovní. 

Hlavním cílem realizace projektu „Oprava a výstavba areálu pro sportovní a volnočasové 

využití“ je vytvořit podmínky pro realizaci sportovních aktivit, jež jsou vhodným nástrojem 

sociálního začleňování. Tento projekt je nutno realizovat z důvodu stále se zvětšující 

poptávky po možnostech trávení volného času dětí, mládeže i dospělých. Projekt je určen  

pro všechny věkové kategorie, pro děti předškolního věku a jejich rodiče nebo jiné 

opatrovníky, pro lidi středního věku a i pro seniory. Jelikož by se sportovní areál nacházel 

v blízkosti školy, mohli by jej žáci využívat v rámci tělesné výchovy. Vznikne tím moderní 

sportovní zázemí s možností trávení volného času pro všechny definované cílové skupiny 

obyvatel obce.  

Předmětem projektu bude modernizace a vybudování potřebné infrastruktury pro sportovní 

a volnočasové využití, která významným způsobem přispívá ke zlepšení kvality života 

a prevenci kriminality u mladých lidí na území obce Hněvotín. Dnešní podoba místa  

pro volný čas neodpovídá současným trendům. Současným trendem jsou volnočasová 

víceúčelová hřiště, sportovní areály, kde je možno provozovat co nejvyšší počet sportovních 

aktivit a hru několika druhů sportů, to vše na jednom místě. Na menším prostoru lze skloubit 

několik sportovišť najednou. V takových prostorech lze realizovat rekreační i výkonnostní 

hry. Velmi důležitým přínosem je možnost využití areálu pro potřeby školy, mateřské školky, 

sportovních oddílů či spolků. Je třeba vzít v potaz, že náklady na zřízení areálu budou vysoké 
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a náklady na provoz nebudou zanedbatelné. Důležitě je proto při realizaci investičního záměru 

uvažovat i o předpokládaném zisku. Kalkulaci výnosů a nákladů jakožto ekonomických 

ukazatelů celého záměrů není možné podceňovat. Výnosy budou získány ze vstupného  

na tenisové kurty, pronájmu hřišť pro soukromé osoby, reklamy firem, které lze umístit  

na oplocení, z pronájmu restaurace, členských příspěvků sponzorských darů. Náklady budou 

souviset s běžným provozem, bude nutno zaměstnat správce, který se bude starat o zařízení, 

půjčovat sportovní potřeby. Bude zapotřebí platit energie, vodné, stočné a běžné opravy 

a údržbu. Z výše uvedeného je zřejmé, že tato velká investice vyžaduje následné vyšší 

náklady na provoz, ale předpokládá se, že díky hojnému využití výnosy pokryjí náklady. 

Poněvadž v okolí Olomouce není mnoho zařízení tohoto typu a Hněvotín je vzdálen od centra 

Olomouce jen 9 km, existuje předpoklad, že jej budou navštěvovat nejen lidé z blízkého 

okolí, ale i obyvatelé krajského města. 

 

4.1 Technický popis projektu 

Projekt je zpracován s přihlédnutím k místním podmínkám. Prostorové rozmístění sportovišť 

by mělo plnit základní požadavky na funkčnost, přičemž bylo vzato v úvahu i zatížení 

okolních domů hlukem. Z těchto důvodů je v projektu kolem sportovního areálu rozmístěna 

přechodová klidová zóna.
94

 V rámci projektu se předpokládá výstavba atletického oválu 

o délce 200 metrů s víceúčelovým hřištěm s přírodní trávou, sprinterským sektorem, sektorem 

pro skok do dálky a výšky, tenisovými kurty, cvičnou tenisovou stěnou, hřištěm na volejbal, 

nohejbal, víceúčelovým hřištěm a dráhou na in - line brusle. Základem celého sportovního 

areálu je atletický ovál o délce 200 m s hřištěm. Předpokládá se, že zde budou probíhat 

atletické disciplíny počínaje běhy na kratší vzdálenosti, sprinty, přes malou kopanou až po 

skoky do dálky a výšky. Zároveň se budou hojně využívat hřiště na nohejbal a volejbal, 

víceúčelové hřiště pak bude možné využít např. na basketbal. Víceúčelové travnaté hřiště 

bude mít kvalitní travnatý povrch a předpokládá se jeho využití na malou kopanou a také jako 

plochu pro dětské hry. Hřiště bude vybaveno potřebným zařízením, tzn. brankami na malou 

kopanou, tenisovými a volejbalovými sloupky a konstrukcemi basketbalových košů. Součástí 

této části areálu bude i malá tribuna pro 50 osob s WC, občerstvením a skladem. Součástí 

bude též servisní komunikace, která je nutná pro hladký průběh zabezpečení provozu areálu. 

Tato komunikace bude využívaná i na bruslení na in - line bruslích.   
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 Návrh projektu je uveden v příloze č. 3. 
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Veškerá sportoviště budou osvětlena, tak aby je bylo možné využívat i v době nižšího 

slunečního svitu, např. na jaře a na podzim. K zabezpečení závlahy budou vybudovány 

postřikovače tenisových kurtů a víceúčelového travnatého hřiště. Celý areál bude mít 

i dešťovou kanalizaci, která bude svedena do dvou studen, odkud se bude čerpat voda  

pro zavlažování. 

 

4.2 Předpokládané náklady projektu a časový horizont realizace 

Jedním z důležitých údajů, který bude mít rozhodující vliv na realizaci projektu je jeho cena. 

Cena projektu je významným faktorem při rozhodování obce o tom, jaký zdroj využije  

pro financování projektu. Níže uvedená tabulka podává základní přehled o plánované ceně 

projektu. Vychází ze zpracovaného investičního záměru na výstavbu Sportovního areálu 

v obci Hněvotín. Zde je potřeba říci, že skutečná cena bude určena až na základě výběrového 

řízení veřejné zakázky na realizaci tohoto projektu, nicméně z výše uvedených důvodů musí 

být znám její odhadovaný rámec. Je rovněž pravděpodobné, že v rámci výběrového řízení 

bude výsledná cena nižší, neboť se jedná o dosti velký projekt, o který bude mezi stavebními 

firmami velký zájem. 

V níže uvedené tabulce jsou celkové náklady na výstavbu v sloupci Kč. Vzhledem k tomu,  

že celková částka je značně vysoká (40 mil. Kč), proto je nutno rozdělit tuto investiční akci  

do tří etap, které jsou v podstatě ucelenými částmi a lze je realizovat samostatně i s časovým 

odstupem.   

První etapa zahrnuje základní práce spojené s výstavbou servisní komunikace, úpravou 

terénu, vybudováním elektrických rozvodů, zavlažování a kanalizace. Součástí první etapy 

bude i výstavba víceúčelového hřiště a dětského hřiště. V druhé etapě budou vybudovány 

ostatní hřiště v rámci areálu a tribuna a v poslední, třetí etapě pak atletický ovál 

s víceúčelovým hřištěm, dráha pro in - line brusle, která celý sportovní areál obklopuje, 

a oplocení celého areálu. 
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Tab. 4.1 Kalkulovaná cena projektu (v Kč) 

Náklady Kč I.etapa II.etapa III.etapa 

Tribuna 3 770 000 - 3 770 000 - 

Víceúčelové hřiště 1 249 250 1 249 250 - - 

Hřiště na volejbal 898 400 - 898 400 - 

Hřiště na nohejbal 898 400 - 898 400 - 

oprava tenisového kurtu 487 200 - 487 200 - 

Tenisový kurt 942 900 - 942 900 - 

Tenisový kurt 942 900 - 942 900 - 

Tenisová cvičná stěna 195 600 - 195 600 - 

Atletický ovál 200 m, víceúčelové 

hřiště 6 724 500 - - 6 724 500 

Dětské hřiště, prvky pro seniory 2 810 400 2 810 400 - - 

Dráha na inline brusle 1935 m2 1 254 500 - - 1 254 500 

Sklad trávy 344 850 - 344 850 - 

Servisní komunikace 360 000 360 000 - - 

Osvětlení areálu 1 632 500 1 632 500 - - 

Rozvody NN 360 000 360 000 - - 

Rozvody vody, závlaha 960 000 960 000 - - 

Kanalizace dešťová 200 000 200 000 - - 

Kanalizace splašková 840 000 840 000 - - 

Oplocení 1 161 000 - - 1 161 000 

JTÚ, SÚ, prvky drobné architektury, 

městský mobiliář                  2 051 850 2 051 850 - - 

Parkoviště 12 stání 770 000   - 770 000 

Celkem 28 854 250 10 464 000 8 480 250 9 910 000 

Projekční a inženýrská činnost 1 400 000 1 000 000 200 000 200 000 

Přirážky GZS, kompl.činnost 5% 1 450 000 525 000 425 000 500 000 

Nepředvídatelné práce 3% 865 000 315 000 250 000 300 000 

Celkem bez DPH 32 569 250 12 304 000 9 355 250 10 910 000 

Celkem s DPH 21 % 39 408 793 14 887 840 11 319 853 13 201 100 
Zdroj: Projekt „Sportovní areál Hněvotín, investiční záměr“

95
 vlastní zpracování  

 

Z přehledu prací vyplývá, že jednotlivé etapy se však musí realizovat postupně, tedy nejprve 

I. etapa, následně pak II. a III. etapa. Přesto lze postupovat i tak, že se nejprve zrealizuje I. 

etapa, pak s časovým odstupem další etapy. V této přestávce se bude řešit financování dalších 

etap. 
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 Atelier Polách a Bravenec s.r.o., Projekt „Sportovní areál Hněvotín, investiční záměr“. 
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4.3 Rozpočtové možnosti obce Hněvotín. 

Jeden ze způsobů dělení rozpočtu obce je dělení na rozpočet běžný a kapitálový. Tyto 

rozpočty pak bilancujeme samostatně, tedy v běžném rozpočtu běžné příjmy a běžné výdaje, 

a v kapitálovém rozpočtu kapitálové příjmy a kapitálové výdaje. Do běžného rozpočtu 

zahrnujeme každoročně se opakující příjmy, zejména z daní, a pravidelné každoroční výdaje 

související s provozem obce. Do kapitálového rozpočtu patří příjmy z prodeje majetku obce, 

přebytek běžného rozpočtu a výdaji jsou pak investice, které budou sloužit a přinášet užitek 

obyvatelům obce více let. Pro účely této diplomové práce je důležitý ukazatel přebytku 

běžného rozpočtu.
96

  

Pokud tedy budeme předpokládat, že k výstavbě sportovního areálu nebudou využity žádné 

kapitálové příjmy, které by obec získala prodejem vlastního majetku, jako například při 

výstavbě nových lokalit v obci, kdy se za utržené prostředky z prodeje pozemků na výstavbu 

rodinných domů hradila výstavba inženýrských sítí a komunikací, budou jediným zdrojem 

přebytky běžného rozpočtu, které tvoří rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji.  V níže uvedené 

tabulce je znázorněn přehled těchto sald za roky 2009 - 2013. 

Tab. 4.2: Saldo za roky 2009- 2013 (v tis. Kč) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Běžné příjmy 14 193,8 16 489,2 16 629,5 18 566,1 23 747,0 

Běžné výdaje 18 087,6 12 996,1 16 116,5 17 593,4 19 537,3 

Saldo -3 893,8 3 493,1 513,0 972,7 4 209,7 
Zdroj: www.rozpocetobce.cz

97
- vlastní zpracování 

 

Do běžných příjmů byly započteny pouze daňové a nedaňové příjmy obce. Z tabulky vyplývá, 

že obec Hněvotín vytváří kladné saldo běžných příjmů a výdajů rozpočtu s výjimkou roku 

2009.  To dává reálný základ pro možnost financování výstavby areálu. 

Pokud předpokládáme, že v roce 2016 obec doplatí úvěr, který si vzala na výstavbu 

kanalizace, bude mít od roku 2017 k dispozici další zhruba 1 mil. Kč. Pokud je obec dnes 

schopna generovat saldo běžného rozpočtu cca 2 mil. Kč a další 1 mil. Kč bude obci zůstávat 
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 Veřejné finance B [online]. [cit. 2015-02-09], Dostupné z: http://lms.vsb.cz/course/view.php?id=12345 s. 85. 
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 Rozpočet obce Hněvotín [online]. [cit. 2014-12-19], Dostupné z: http://www.rozpocetobce.cz/seznam-

obci/502235-hnevotin?vydaj. 
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po úhradě úvěru, bude mít obec Hněvotín od roku 2017 k dispozici 3 mil. Kč. Do té doby  

si obec může ještě vytvořit rezervu na počátek stavby a to ve výši minimálně 4 mil. Kč. 

V případě, že by obec Hněvotín chtěla financovat stavbu pouze z vlastních zdrojů, musela  

by spořit takřka 18 let, aby naspořila částku 36 mil. Kč, které chybí do částky 40 mil. Kč  

za předpokladu rezervy 4 mil. Kč, jak je uvedeno výše. To je velmi dlouhá doba a obec 

nemůže tak dlouho čekat a spořit.  

 

4.4 Možnosti financování  sportovního areálu formou úvěru 

Další možností je financování investiční akce formou úvěru. Pojem úvěr znamená v jakékoliv 

formě dočasně poskytnuté finanční prostředky, které je nutné podle dohodnutých podmínek 

vrátit. Úvěr poskytuje věřitel dlužníkovi.
98

 Tento způsob financování investiční akce je často 

využíván pro svoji dostupnost a relativně nízké náklady. Financování můžeme rozdělit  

do několika variant. Při zjišťování možností využití komerčních úvěrů byly osloveny 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s., 

u které má obec veden běžný účet, a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Bohužel Komerční banka a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

neposkytly relevantní informace, ze kterých by bylo možné zpracovat návrh varianty 

financování. 

 

4.4.1 Varianta A - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s 

První variantou je úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.
99

, která  

je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky 

vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury 

a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Jejím jediným akcionářem  

je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí 

a Ministerstvem pro místní rozvoj. Banka poskytuje především podpory malým a středním 

podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, 

strukturálních fondů a krajů, zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. 
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 Management mania[online]. [cit. 2015-02-11], Dostupné z:  https://managementmania.com/cs/uver.  
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 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s [online]. [cit. 2015-02-03], Dostupné z:  

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby. 
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Banka spravuje rozsáhlé portfolio záruk za bankovní úvěry a dotací na úhradu úroků z úvěrů 

poskytnutých na podporu oprav bytových domů jejich vlastníkům či spoluvlastníkům 

a dalších podpor bydlení poskytnutých v minulých letech. Působí též jako finanční manažer 

prostředků poskytnutých České republice na financování rozvoje infrastruktury
100

. 

Banka má v nabídce několik možnosti úvěru pro obec
101

: 

 Municipální úvěr v programu OBEC 2 -  úvěr  pro města a obce na území České 

republiky a svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

a vodohospodářské akciové společnosti s kapitálovou účastí obcí. V tomto případě je výše 

úvěru  8 - 250 mil. Kč, úroková sazba je pevná po celou dobu splácení úvěru, doba splatnosti 

je 10 - 15 let od data podpisu smlouvy o úvěru s možností úvěr bez sankce předčasně splatit, 

čerpání úvěru je možné až po dobu 30 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěru, nedočerpání 

úvěru nepodléhá sankci a důležité je, že je možný odklad splátek jistiny úvěru až o 36 měsíců. 

 Úvěr z Regionálního rozvojového fondu (dále jen RRF) je úvěr pro města a obce na území 

České republiky s výjimkou hl. města Prahy a statutárních měst, svazky obcí vytvořené podle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s výjimkou těch, jejichž členem je hlavní město Praha nebo 

statutární město. RRF poskytuje úvěry na spolufinancování projektů ke zlepšení místní 

infrastruktury pro podnikatelské i nepodnikatelské účely. Úvěr může byt poskytnut do výše 

30 mil. Kč při pevné nebo pohyblivé úrokové sazbě, čerpání je možné po dobu 3 let od data 

podpisu smlouvy o úvěru. Doba splatnosti úvěru je do 10 let od data podpisu smlouvy o úvěru 

a odklad splátek jistiny úvěru možný až o 3 roky od data podpisu smlouvy o úvěru. 

 Municipální úvěr v programu MUFIS 2 je dalším možným úvěrem pro případ 

financování výstavby sportovního areálu Hněvotín.  Program je vytvořen pro města a obce  

na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy, a svazky obcí vytvořené podle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s výjimkou těch, jejichž členem je hlavní město Praha. 

Banka poskytuje úvěry do výše 40 mil. Kč s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou. Doba 

splatnosti úvěru tohoto typu je do 10 let od data podpisu smlouvy o úvěru. Co se tyče čerpání 

úvěru, je možné až po dobu 2 let od data podpisu smlouvy o úvěru, nedočerpání úvěru 

nepodléhá sankci a je možný odklad splátek jistiny úvěru až o 2 roky od data podpisu 

smlouvy o úvěru. Podmínkou pro poskytnutí úvěru je závazek, že realizace projektu proběhne 
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na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy a financovaný projekt musí 

být zaměřen na zachování a rozvoj technické infrastruktury ve vlastnictví obce či svazku obcí. 

Tento typ úvěru je možné poskytnout i na pořízení a rekonstrukci majetku i v oblasti 

kulturních a sportovních zařízení. Všechny tyto podmínky projekt sportovního areálu obce 

Hněvotín splňuje.   

 

4.4.2 Varianta B - Česká spořitelna a.s. 

Dalším bankovním domem, který poskytuje úvěry pro obce, je Česká spořitelna a.s., která 

má zajímavý produkt EU program Region, který je směrován na veřejný sektor a neziskový 

sektor.  EU program Region poskytuje klientům veřejného a neziskového sektoru komplexní 

služby spojené s financováním projektů v rámci programů finanční podpory z fondů EU. 

Tento program se zaměřuje na čtyři oblasti a to finanční a organizační poradenství, dotační 

a projektové služby, financování realizace projektů, pojištění projektu
102

. 

Co se týká financování v rámci služeb EU program Region, Česká spořitelna nabízí 

poskytnutí vhodného typu úvěru, a to na kteroukoliv část projektu, na část krytou dotací nebo 

vlastní spoluúčastí, a to až do 100 % celkových nákladů na projekt. Výhodou úvěru České 

spořitelny je zabezpečení realizace projektu z jednoho místa, termínové a věcné provázání 

jednotlivých etap, pomoc při výběru vhodného dotačního programu, doporučení jednotlivých 

kroků vedoucích k získání dotace, zpracování studie proveditelnosti a zabezpečení 

financování celého projektu.  

 

4.5 Možnosti financování sportovního areálu z prostředků státního rozpočtu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které má ve své gesci i sportovní aktivity 

obyvatel, v roce 2015 otevřelo dotační program Státní podpora sportu v roce 2015 – Program 

133510. Programy jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem č.218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a s usneseními vlády č. 92/2010, 

č.479/2013 a č. 657/2014.
103
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http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/eu-program-region-d00014351
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Státní dotace jsou poskytovány nestátním neziskovým organizacím a územním samostatným 

celkům se stanoviskem zastupitelstva města nebo obce. Rozpočet tohoto dotačního programu 

činí 2,98 mld. Kč, přičemž na běžné výdaje je vyčleněno 2,36 mld. Kč a na investice  

0,62 mld. Kč.
104

  

V rámci tohoto dotačního programu existuje subtitul 133512. Podpora materiálně technické 

základny sportovních organizací, určená jak pro nestátní neziskové organizace – spolky tak 

pro města a obce. Z tohoto subtitulu lze hradit i nové stavby, modernizace či rekonstrukce 

staveb. 

Dotace se přidělí dle úspěšnosti splnění hodnotících kritérií. Prioritní kritéria ve vazbě na: 

 výše spoluúčasti u podané žádosti (do 30 % a nad tento limit) 

 vlastnictví sportovního zařízení, 

 stav sportovního zařízení, 

 sportovní účel, 

 stavbu podléhající nebo nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí, 

 částečný nedostatek – požadavek na změnu, úpravu či výjimku. 

Další kritéria: 

 schopnost dofinancování akce z dalších zdrojů - ÚSC, města a obce a jejich výše 

spoluúčasti nad požadovaných 30 %, 

 povinnost provozovat sportovní zařízení minimálně po dobu 5 let pro veřejnost  

od data přijetí dotace, pokud není v rámci mimořádných okolností stanoveno MŠMT 

jinak, 

 doporučení sportovního spolku s celostátní působností (potvrzení sportovního svazu - 

ústředí o potřebnosti investice), 

 doporučení zastřešující sportovní organizace s celostátní působností u vlastníka 

multifunkčního sportovního zařízení (stanovisko příslušného územně samosprávného 

celku/krajského úřadu nebo města a obce (regionální, místní hledisko), 

                                                           
104

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Státní podpora sportu pro rok 2015 – Dotační program 133510 

[online]. [cit. 2015-02-11], Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2015-program-

133510.  

http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2015-program-133510.
http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2015-program-133510.
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 výše disponibilních zdrojů na opravy a údržbu, 

 reálnost následného zabezpečení provozu sportovního zařízení a jeho financování 

v dalším období, 

  připravenost akce (reálný harmonogram realizace akce), u stavebních akcí dle stupně 

zpracované projektové dokumentace, předložení dokladů podle stavebního zákona, 

jejich platnost (ohlášení, územní souhlas, stavební povolení), 

 připravenost k výběrovému řízení (proběhlo/neproběhlo), 

 kvalita zpracovaného investičního záměru - jasný stavební program, popis stavebně 

technického řešení, zdůvodnění nezbytnosti a potřebnosti akce (cíl, účel investičního 

záměru), 

 rozsah využitelnosti - možnosti dalšího využití realizované investice - jiné subjekty, 

veřejnost, školy atd. 

 údaj o členské základně. Počet členské základny je důležitým kritériem pro stanovení 

diferenciace velikosti státní podpory. 

Na základě plnění těchto kritérií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne 

o přidělení či nepřidělení dotace a její výši. V našem případě se dotace poskytují maximálně 

do výše 50 % rozpočtu projektu. 

 

4.6 Možnosti financování sportovního areálu z prostředků EU 

Možnost získat podporu na výstavbu sportovních areálů byla v rámci Evropských dotačních 

programů 2007 - 2013 vcelku vysoká a mnoho takovýchto areálů bylo díky nim postaveno. 

V rámci jejich výstavby a dalšího provozu se však často vyskytly problémy, které byly často 

spojeny s účelností těchto areálů, neboť tyto areály byly postaveny pouze pro úzkou skupinu 

uživatelů, nebo s příliš vysokými pořizovacími náklady. To byl i jeden z důvodů proč se při 

schvalování programů na roky 2014 - 2020 upustilo od podpory tohoto druhu projektů 

z evropských prostředků.  

Vládou České republiky byly vymezeny tyto operační programy pro Evropský fond 

regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond v rámci cíle Investice  

pro růst a zaměstnanost: 
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 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,  

 Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí, 

 Operační program Doprava,  

 Operační program Životní prostředí,  

 Integrovaný regionální operační program,  

 Operační program Praha - pól růstu ČR,  

 Operační program Technická pomoc. 

Dále byl vymezen Program rozvoje venkova, financovaný z Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova.
105

 V rámci tohoto vymezení byly vymezeny i další programy, a to 

Příhraniční spolupráce a Rybářství, ty však vůbec nesouvisí s předmětem zkoumání. 

Ani jeden z výše uvedených programů neumožňuje spolufinancování výstavby sportovního 

areálu v obci Hněvotín, to znamená, že tuto výstavbu nelze spolufinancovat z prostředků EU. 

 

4.7 Možnosti financování sportovního areálu s využitím PPP projektů  

Public Private Partnership (dále jen PPP) je zvláštním případem pořizování veřejných statků 

a veřejných služeb. U PPP projektů je možno se setkat i s pojmem Private Finance Iniciative 

(PFI).
106

 Jedná se o projekty vzniklé ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru.  

Je založen na principu, kdy soukromý subjekt pořizuje na své náklady potřebný statek, který 

následně předává do veřejného užívání a vybírá z veřejných rozpočtů finanční kompenzaci, 

nájemné, splátky apod. Výhodou je možnost rychle zabezpečit financování výstavby,  

na kterou by obec šetřila peníze dlouhé roky. Dle výpočtu uvedeného v kapitole 4.3 

Rozpočtové možnosti obce Hněvotín by naspoření potřebných finančních prostředků trvalo 18 

let. Nevýhodou tohoto typu financování je závazek veřejného subjektu k dlouhodobým 

splátkám.    

                                                           
105

 Usnesení vlády 867/2012 vlády České republiky ze dne 28. listopadu 2012 k přípravě programů 

spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020 

v podmínkách České republiky 
106

 HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. Opava: 2. Vydání, přepracované OPTYS, Opava, 2007, s. 174.  
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Stavba sportovního areálu je specifickou stavbou, co se týče využití PPP projektů, jelikož 

není stavbou nezbytnou, ale může zajistit rozvoj obce, a je tedy možné počítat i s touto 

variantou realizace. Základním problémem je nastavení měřítek, která by byla rozhodující  

pro výstavbu a provoz areálu. Samozřejmě rozhodnutí o výběru jakékoliv varianty 

financování je plně v kompetenci zastupitelstva. Bližší informace o PPP projektech jsou 

uvedeny v příloze č. 6. 

 

4.8 Návrhy variant financování výstavby sportovního areálu 

Z výše uvedených způsobů financování výstavby sportovního areálu v obci Hněvotín bude 

muset zastupitelstvo obce vybrat ten nejvhodnější způsob. Nejvhodnější varianta je však 

výsledkem politického rozhodnutí, nikoliv čistě ekonomického pohledu na tento problém. 

V další části práce budou navrženy varianty financování výstavby sportovního areálu 

s přihlédnutím k rozpočtovým možnostem obce Hněvotín. 

 

4.8.1 Varianta A - Financování úvěrem  

Na úvod této možnosti financování je nutné zdůraznit, že i poskytnutí úvěru obci patří mezi 

služby, a proto je nutné na něj vyhlásit výběrové řízení. V tomto výběrovém řízení bude 

předmětem poskytnutí úvěru ve stanovené výši a bude se soutěžit cena za toto poskytnutí, 

tedy nejen úrok, ale i další poplatky s úvěrem spojené, a délka splácení tohoto úvěru. Z toho 

tedy vyplývá, že se jedná o hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti, nikoliv pouze 

nejnižší nabídky
107

. Zde si totiž musí obec výše uvedeným politickým rozhodnutím zvolit,  

zda bude radši platit nižší úrok, ale bude mít kratší dobu splácení úvěru, což předpokládá 

vyšší splátky, nebo zvolí o něco vyšší úrok, ale s delší dobou splácení, tedy nižšími splátkami. 

Z hlediska parametrů pro poskytnutí úvěru budou zvažovány varianty výstavba vcelku a po 

etapách, ve které by byl pořízen úvěr jen na první etapu a další etapy by byly realizovány  

až po vyhodnocení zkušeností s první etapou výstavby.  

První zvažovanou možností je výstavba celého areálu najednou. Předpokládáme-li, že obec 

má k dispozici 4 mil. Kč a odhadované náklady činí zaokrouhleně 40 mil. Kč, výše úvěru  

by činila při výstavbě celého areálu najednou 36 mil. Kč.  

                                                           
107

 OCHRANA, František. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky: jejich tvorba, hodnocení 

a kontrola. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 173. 



 

66 

Pokud by obec Hněvotín využila možnosti nabízené Českomoravskou záruční a rozvojovou 

bankou (dále jen ČMZRB) na úvěr v rámci programu MUFIS 2, má dvě možnosti nastavení 

úrokových sazeb, a to pevnou po celou dobu úvěru v rozmezí 1,2 – 1,3% p.a. nebo 

pohyblivou, která je složená ze sazby 1 M PRIBOR + 0,65 – 0,85 % p.a.
108 Jelikož doba 10 

let, kdy se úvěr splácí, je dobou dlouhou, během které může dojít k různým ekonomickým 

turbulencím, je vhodnější pevná sazba.  

Další možností financování úvěrem je prostřednictvím úvěru od České spořitelny a.s. (dále 

jen ČS), která rovněž poskytuje úvěry pro municipality za podobných podmínek jako 

ČMZRB. Dle zpracované nabídky banky je schopna poskytnout úvěr ve výši 36 mil. Kč, a to 

jak s fixní, tak s pohyblivou úrokovou sazbou. Rozdíl oproti nabídce ČMZRB pak je v délce 

splácení úvěru, kterou banka poskytuje až na 25 let, nicméně v našem případě banka navrhla 

10 nebo 20 let. Pokud tedy vyjdeme z informací banky a budeme posuzovat pouze fixní sazby 

(důvody jsou uvedeny výše), při splácení úvěru 10 let by úroková sazba činila 1,2 % p.a.,  

pro 20 let pak 1,8 % p.a.
109

  

Srovnání nabídek bank je znázorněno v tabulce 4.3.  

 

Tab. 4.3  Srovnání nabídky úvěrů ve výši 36 mil. Kč od komerčních bank (v Kč) 

  splatnost úroková sazba měsíční  roční  celkové 

banka let  v % splátka splátka úrokové náklady 

ČMRZB 10 1,3 320 085 3 841 020 2 410 200 

ČS 10 1,2 318 510 3 822 120 2 221 200 

ČS 20 1,8 178 278 2 139 336 6 786 720 

Zdroj: Finance.cz
110

 vlastní zpracování 

 

Pro zjednodušení modelace nákladů na úvěr nejsou hodnoceny náklady na výpisy z účtů, 

vedení apod., které jsou vzhledem k úrokovým nákladům marginální a pouze  

by zkomplikovaly celkový výpočet. Pro posuzování nabídek v rámci veřejné zakázky je však 

nutné s nimi počítat. 

                                                           
108

 Úrokové sazby byly zjištěny konzultací s pražskou pobočkou banky. Ke dni 13.2.2015 je sazba 1 M PRIBOR 

na úrovni 0,24% p.a. dle sazebníku ČNB, online 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp , což by byla v součtu sazba 0,89 – 1,09 % p.a. 
109

 Úrokové sazby byly zjištěny konzultací s olomouckou pobočkou ČS. 
110

 Finance.cz, [online]. [cit. 2015-02-01], Dostupné z: http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/kalkulacky-a-

aplikace/splatkovy-kalkulator/. 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp
http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/kalkulacky-a-aplikace/splatkovy-kalkulator/
http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/kalkulacky-a-aplikace/splatkovy-kalkulator/
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Druhou možností financování je výstavba areálu po etapách. Předpokládejme, že by obec 

použila naspořené prostředky ve výši 4 mil. Kč a do celkových nákladů první etapy, 

zaokrouhlených na 15 mil. Kč, by využila úvěru ve výši 11 mil. Kč. Pro výpočet budou 

použity stejné úrokové sazby jako při úvěru na výstavbu celého areálu najednou. Srovnání  

je opět uvedeno v tabulce. 

 

Tab. 4.4  Srovnání nabídky úvěrů ve výši 11 mil. Kč od komerčních bank (v Kč) 

  splatnost úroková sazba měsíční  roční  celkové 

Banka let  v % splátka splátka úrokové náklady 

ČMRZB 10 1,3 97 804 1 173 648 736 480 

ČS 10 1,2 97 322 1 167 864 678 640 

ČS 20 1,8 54 611 655 332 2 106 640 

Zdroj: Finance.cz
111

, vlastní zpracování 

 

Z výše uvedených možností financování úvěrem vyplývá, že v případě financování výstavby 

areálu najednou za pomoci úvěru se jeví jako nejvhodnější nabídka ČS, tedy úvěr na 20 let, 

neboť výše ročních splátek je 2,14 mil. Kč, což je pro obec Hněvotín únosné a nezatíží její 

rozpočet tak, že by nebylo možné realizovat další investiční akce. 

V případě financování výstavby po etapách, kdy by obec Hněvotín získala úvěr pouze  

na první etapu, se jeví jako nejvhodnější dvě nabídky a to ČMZRB a ČS, obě se splatností  

10 let. Roční splátky by se v obou případech pohybovaly na úrovni zhruba 1,17 mil. Kč 

a záleželo by na dalších aspektech nabídky obou bank.   

 

4.8.2 Varianta B - Financování z vlastních zdrojů 

Pokud vyjdeme z předpokladu, že obec je schopna generovat v běžném rozpočtu zhruba  

2 mil. Kč kladného salda ročně, trvalo by naspoření částky 36 mil. Kč (což je částka, která 

chybí do částky 40 mil. Kč za předpokladu rezervy 4 mil. Kč) jak bylo uvedeno výše, takřka 

18 let, a to za předpokladu, že by se dramaticky nezměnily úrokové sazby a nedošlo k vysoké 

inflaci.  

                                                           
111

 Finance.cz, [online]. [cit. 2015-02-01], Dostupné z: http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/kalkulacky-a-

aplikace/splatkovy-kalkulator/. 

http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/kalkulacky-a-aplikace/splatkovy-kalkulator/
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Rovněž by bylo možné spořit kratší dobu, předpokládejme 5 let, a přitom by se zahájila první 

etapa výstavby. I to by však přineslo značné problémy pro obecní rozpočet, neboť by po dobu 

pěti let musely všechny volné zdroje směřovat na spoření spojené s výstavbou areálu. Obec 

potřebuje udržovat svůj majetek a například rekonstrukce obecních komunikací je častým 

kapitálovým výdajem. Těchto pět let by však přineslo pouze výstavbu zhruba jedné třetiny 

areálu a jeho využitelnost by nebyla vysoká. Kdyby obec ukládala peníze například na spořicí 

účet, zvětšila by se uspořená částka o úroky z vkladu. Nevýhodou financování z vlastních 

zdrojů je však velmi nízké úročení vkladů, které v současné době málokdy pokryje inflaci. 

Vyšší sazby úroků z vkladů lze najít pouze u menších bank a spořitelních družstev,  

tzv. kampeliček, které jsou však podstatně rizikovější než velké banky. 

Pozitivem této varianty financování by bylo nenavýšení závazků obce. Zároveň je nutno říci, 

že by nedošlo ke zhoršení ukazatelů celkové likvidity a podílu cizích zdrojů k celkovým 

aktivům – viz část 3.7. Nicméně tyto ukazatele nezhodnocují kvalitu života obce, která  

by se bezpochyby výstavbou sportovního areálu pro většinu obyvatel zlepšila.  

Lze tedy konstatovat, že by obec Hněvotín s největší pravděpodobností nepřistoupila na tuto 

variantu, která by vedla k výraznému omezení ostatní investiční činnosti v obci a nepřinesla 

by očekávaný výsledek v podobě dokončeného sportovního areálu. 

 

4.8.3 Varianta C - Financování z prostředků státního rozpočtu 

Další možností je financování z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím dotačního 

programu MŠMT program Státní podpora sportu v roce 2015 – Program 133510. Tento 

dotační program v rámci svého subtitulu 133512 umožňuje financovat až 50 % nákladů  

na investiční výstavbu sportovních areálů v majetku obce. Zde by bylo vhodné přistoupit  

na variantu výstavby areálu najednou neboť to by mohlo mít pozitivní vliv na výši dotace. 

Přesto by bylo nutné využít některou z variant financování úvěrem, tak aby bylo zajištěno 

prvotní financování akce. S tím je spojeno i využití vlastních naspořených zdrojů ve výši  

4 mil. Kč. Po přidělení dotace lze využít možnosti jednorázové mimořádné splátky, která  

by vedla k umoření části jistiny dluhu. Zároveň by poté došlo k úpravě smluvních podmínek 

úvěru (úprava výše měsíčních splátek nebo jejich délky, popřípadě obou parametrů). 

Dle informací z www stránek MŠMT o rozpisu rozpočtu za rok 2014 vyplývá, že v roce 2014 

bylo cestou tohoto programu uplatněno celkem 766 požadavků s celkovými kalkulovanými 
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náklady 5,67 mld. Kč, přičemž žadatelé požádali o dotace na tyto akce ve výši 4,42 mld. Kč. 

MŠMT přidělilo na dotacích úspěšným žadatelům celkem 820,1 mil. Kč. Z rozpisu rozpočtu 

zároveň vyplývá, že bylo poskytnuto několik dotací na výstavbu a rekonstrukci sportovních 

areálů podobného typu jako v obci Hněvotín, nejvyšší za 10 mil. Kč.
112

   

Pokud by obec Hněvotín byla se svojí žádostí o tuto dotaci úspěšná a získala by například 

10 mil. Kč, bylo by možné zkrátit např. splátky úvěru z 20 na 14 let, při zachování původní 

výše splátek (viz tabulka č. 4.3). Tato varianta, tedy využití části vlastních zdrojů, úvěru 

a získání dotace by byla pro obec Hněvotín nejlepším řešením. Prostředky získané z dotace  

od MŠMT by snížily výši jistiny úvěru a prostředky, které obec nemusí vracet, jsou vždy 

výhodnější než splátka úvěru.  
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5 ZÁVĚR 

 

Obce v České republice plní velmi důležitou funkci samosprávy. Způsob řízení obcí, jejich 

provoz a financování jsou řešeny zákony. Jakým způsobem se bude ta či ona obec rozvíjet,  

co je pro ni důležité a prioritní, je však v rukou vedení obce, konkrétně zastupitelstva, které  

je vytvořeno na základě výsledku voleb. Ve volbách obyvatelé obce volí své zastupitele a to 

na základě jejich volebního programu, sympatií či z jiných subjektivních důvodů. 

Zastupitelstvo obce je demokratický orgán, který si musí stanovit úkoly a cíle pro volební 

období, které se snaží naplnit.  

Dílčími cíli v teoretické části bylo teoreticky popsat fungování obcí, jejich rozpočet 

a možnosti financování projektů a v praktické části to pak byla analýza rozpočtu obce 

Hněvotín. Tyto dílčí cíle byly naplněny pomocí metod analýzy a syntézy, kde v rámci 

teoretické části byly analyzovány jednotlivé stránky rozpočtu obcí. V rámci praktické části 

pak byl zanalyzován rozpočet obce Hněvotín a pomocí metody syntézy byly udělány závěry 

z hlediska rozpočtových možností obce.  

V rámci diplomové práci byla zkoumána obec Hněvotín, která leží na předměstí krajského 

města Olomouc. V obci žilo k 31. 12. 2014 1730 obyvatel. Obec Hněvotín se aktivně 

angažuje v práci různých svazků obcí, jako Mikroregion Kosířsko a Mikroregion Olomoucko. 

Hněvotín má od roku 2006 jednoho starostu Ing. Jaroslava Dvořáka a vcelku stabilní 

zastupitelstvo, což výrazně přispívá k rozvoji obce, neboť ten není omezen pouze volebním 

obdobím 4 let. V předešlých letech se v obci vybudovala čistička odpadních vod, proběhla 

rekonstrukce a modernizace mateřské školky a školy a byly vybudovány dvě nové lokality 

rodinných domů. Obec Hněvotín měla příjmy, které značně oscilovaly v období 2009 - 2013 

v rozmezí 21,4 až 37,7 mil. Kč. Běžné příjmy měly rostoucí charakter a rostly z 14,2 na  

23,7 mil. Kč, přičemž největší podíl v nich připadl na daňové příjmy, které mají také růstový 

charakter. Obec měla rovněž kapitálové příjmy, které získala z prodeje obecních pozemků 

a využila k výstavbě infrastruktury v rámci nových lokalit rodinných domů.  Tyto příjmy však 

byly velmi oscilující, v roce 2009 např. činily 15 mil. Kč, rok poté pak pouze 4 mil. Kč 

a v následujícím roce 2011 již jen 1,5 mil. Kč. Výdaje obce Hněvotín pak byly v uvedeném 

období v rozmezí 18,3 až 44,8 mil. Kč. Běžné výdaje rostly s výjimkou roku 2010, kdy došlo 

v porovnání s rokem 2009 k dramatickému propadu výdajů a to z 18 na 13 mil. Kč. 

Kapitálové výdaje v uvedeném období oscilovaly v podobném rozsahu jako kapitálové 
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příjmy, např. v roce 2009 činily 26,8 mil. Kč a v roce 2010 již jen 5,4 mil. Kč.  Obec 

Hněvotín získala na investice i kapitálové dotace a to v rozsahu 1 až 8,5 mil. Kč. 

Pro posouzení finančního zdraví rozpočtu obce je důležitý výsledek běžného rozpočtu, který 

byl u obce Hněvotín přebytkový a činil zhruba 2 mil. Kč ročně. Tento přebytek sloužil jako 

základ pro kapitálový rozpočet, pomocí kterého se vybudovaly výše uvedené investice. 

Z analýzy rozpočtu vyplývá, že běžný rozpočet obce Hněvotín je zdravý, mírně rostoucí 

a přebytkový.  

Plánovaná investiční akce, výstavba a rekonstrukce sportovního areálu, je cílem zastupitelstva 

obce Hněvotín pro volební období 2014 - 2018. Hlavním cílem diplomové práce bylo 

nalezení možnosti financování výstavby a rekonstrukce sportovního areálu obce Hněvotín. 

Výstavbou sportovního areálu se má rozšířit spektrum možností sportovního vyžití obyvatel 

obce. Zároveň se předpokládá využití sportoviště žáky místní základní a mateřské školy 

v hodinách tělesné výchovy. Obec vlastní pozemky pro zamýšlený sportovní areál, což 

značně usnadní jeho výstavbu. Odhadované náklady činí zhruba 40 mil. Kč. V rámci 

diplomové práce byla tato investice rozdělena do tří etap, které na sebe logicky navazují, 

přičemž není nutné je realizovat najednou. V další části práce byly zkoumány možnosti 

financování výstavby tohoto sportovního areálu. Byly zanalyzovány možnosti komerčního 

úvěru, financování z vlastních zdrojů, z prostředků operačních fondů Evropské unie 

a dotačních titulů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

Pro posouzení možnosti financování komerčním úvěrem byly osloveny čtyři bankovní ústavy, 

avšak pouze dva, a to Česká spořitelna, a.s. a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., 

poskytly relevantní informace o možnostech financování, přičemž navrhly i typy úvěrů, délku 

splatnosti a úrokové sazby. 

Při posuzování možnosti financování z vlastních zdrojů je rozhodující zjištění, že obec 

vytvářela přebytky běžného rozpočtu. Výše přebytků však není tak vysoká, jak bylo uvedeno 

výše, aby byla obec Hněvotín schopna naspořit potřebnou částku. Kdyby tak chtěla učinit, 

musela by spořit po neúměrně dlouhou dobu.  

V rámci posuzování možnosti financování z Operačních fondů Evropské unie bylo analýzou 

vyhlášených operačních programů zjištěno, že žádný z nich v navržené podobě neumožňuje 

financování výstavby sportovního areálu podobného typu. Zároveň však bylo zjištěno,  

že Operační fondy Evropské unie, vyhlášeny na období 2014 – 2020, nejsou všechny 

schváleny Evropskou komisí. Znamená to, že čerpání z nich se začne realizovat až ke konci 



 

72 

roku 2015. To je prvotním předpokladem nevyčerpání přidělených prostředků, jelikož touto 

administrativou ČR ztratila již skoro 2 roky, které jí budou bezpochyby chybět.  

Jako poslední byly posouzeny dotační tituly MŠMT, které má podporu sportu v gesci. 

Z portfolia dotačních titulů byl vybrán titul Státní podpora sportu v roce 2015 – Program 

133510. V rámci tohoto programu je možné přispět na výstavbu sportovních areálů v majetku 

obce až 50 % nákladů na jeho výstavbu. V roce 2014 bylo v obdobném programu poskytnuto 

820 mil. Kč a na podobné projekty byla nejvyšší dotace 10 mil. Kč 

Tyto poznatky byly aplikovány na danou investiční akci a jako nejvhodnější se jeví 

dlouhodobý úvěr od České spořitelny, a.s. na 20 let s úrokovou sazbou 1,8 % p. a., který lze 

doplnit dotací z dotačního programu Státní podpora sportu v roce 2015. V případě získání 

dotace ve výši 10 mil. Kč by bylo možné snížit finanční zatížení obce splátkami úvěru např. 

jeho zkrácením z 20 let na 14 let, což by pro obec Hněvotín bylo nesporným přínosem. Další 

možností by bylo snížení výše splátky. 

Jelikož se podařilo nalézt variantu financování této akce, která je kombinací využití vlastních 

zdrojů, komerčního úvěru a případně doplněné dotací z MŠMT, lze konstatovat, že cíl 

diplomové práce byl splněn.  

Hypotézu diplomové práce, tedy že výstavbu sportovního areálu v obci Hněvotín 

s odhadovanými náklady 40 mil. Kč lze financovat bez dotačních titulů z Evropské unie,  

se podařilo potvrdit.  

Přínosem diplomové práce je doporučení obci Hněvotín, že lze nalézt i jiné zdroje 

financování tak velké investiční akce, než jsou dotace z EU. Zpracována diplomová práce  

je zároveň vodítkem pro obecní zastupitelstvo při hledáni možnosti financování těchto 

investičních záměrů.  

Závěrem je nutné konstatovat, že investiční rozvoj v obcích zvyšuje kvalitu života občanů 

obce. Většinou je sice zaměřen na splnění základních potřeb v obci, jako je výstavba 

komunikací, kanalizace apod., nicméně pokud již obec takovéto investice realizovala, často  

se zaměřuje na projekty, které mají občanům zpříjemnit život a těmi sportovní areály 

bezpochyby jsou. A pokud se obci realizace výstavby podaří, zvyšuje to nejen kvalitu života 

občanů, ale i atraktivitu obce samotné.  
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Příloha č. 1   Poloha města Hněvotín na mapě 

 

 

Zdroj: Mapy.cz
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Příloha č. 2   Mapa mikroregion Olomoucko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statutárni město Olomouc
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Příloha č. 3  Projektová dokumentace „Sportovní areál Hněvotín” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Převzato z projektové dokumentace Atelier Polách & Bravenec s.r.o. 
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Příloha č. 4   Koláčový graf výsledku voleb do obecních zastupitelstev  

 

 

44,27 
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5,95 
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8,87 

Volby do zastupitelstev obce Hněvotín 2010 

"Za další rozvoj obce" 

"Opět za jeden provaz" 

Pro všechny bez rozdílu 

Za obec Hněvotín 

Chceme dokončit započaté 

SNK- Obyčejní lidé 

Zdroj: www.volby.cz, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 5 Tabulky 

 

Tab. č. 1  Vývoj hlavních daňových příjmů podle typů daní 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Položka/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Daň z přidané hodnoty 4 031,1 4 568,8 5 009,1 5 114,1 7 236,0 

Daně z příjmů fyz. a práv. osob 4 688,0 4 874,3 5 047,2 5 643,9 8 601,6 

Daň z nemovitého majetku 1 646,2 1 942,3 1 989,4 2 159,9 2 158,9 

 

Tab. č. 2  Ceny vodného a stočného v Kč/m
3
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Vodné  20,0 23,0 23,0 25,0 26,0 

Stočné 22,0 27,0 27,0 30,0 31,0 

 

Tab. č. 3  Výdaje na průmysl 2009-2013 (v tis. Kč) 

Položka/ Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Odvádění a čištění odpadních vod 2 850,6 1 933,9 1 876,8 2 218,3 2 121,6 

Pitná voda 1 245,8 1 616,4 1 811,7 1 187,3 1 713,6 

Pozemní komunikace 627,4 280,1 237,8 268,2 631,8 

Silniční doprava 212,9 212,9 225,6 236,8 243,9 

Celkem 4 936,7 4 043,3 4 151,9 3 910,6 4 710,9 

 

Tab. č. 4  Výdaje na ochranu životního prostředí 2009-2013 (v tis. Kč) 

Položka/ Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň  2 832,8 1 427,3 1 495,4 1 621,8 2 083,5 

Sběr a svoz komunálních odpadů 637,8 598,5 638,8 744,0 757,8 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 69,0 30,5 28,4 25,8 11,9 

Celkem 3 539,6 2 056,3 2 162,6 2 391,6 2 853,2 

 

Tab. č. 5  Investiční výdaje na průmysl (v tis. Kč) 

Položka/ Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Odvádění a čištění odpadních vod 7 166,3 639,7 107,6 447,6 1 094,2 

Pitná voda 2 075,6 505,6 414,2 96,0 281,7 

Pozemní komunikace 6 614,4 2 399,4 4 903,8 7 011,1 4 971,8 

Celkem 15 856,3 3 544,7 5 425,6 7 554,7 6 347,7 
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Příloha č. 6 PPP projekty  

Při výběru konkrétní metody je nutno dodržovat několik principů, které zhodnotí, zda je 

vhodné danou investici realizovat pomoci PPP projektů či nikoli, dělíme je na
115

: 

 hodnotu za peníze (Value for Money) - je to speciální ukazatel, který nám stanoví 

hodnoty, které obec získá při realizaci investičního záměru. Hodnota musí ukázat, že 

výsledek bude lepší, než by projekt realizovala sama; 

 přeneseni rizik je ukazatel, který vyhodnotí, která strana je nejlépe schopná řídit 

riziko, přenesení částí rizik na privátní sektor; 

 specifikovat standard obce tzn. stanovení parametru požadované stavby a následné 

správy a údržby při zvážení současných ekonomických aspektů; 

 údržba hodnoty veřejných aktiv znamená jasné definování pravidel údržby hodnoty 

sportovního areálu, jelikož stavba, která je ve vlastnictví obce, bude dlouhodobě 

spravovaná soukromým subjektem; 

 zajištění inovace a konkurence, aby se nevytvořil monopol jedné smluvní strany; 

 analýza a vyhodnocení makroekonomického efektu PPP projektu; 

 vyhodnoceni efektu úspory času. 

V praxi obec musí řádně promyslet strategii financování a vybrat nejvhodnější variantu pro 

její projekt. Rozlišujeme pět základních typů PPP projektů, které se od sebe liší mírou 

zapojení soukromého partnera a z toho plynoucí rozdělení rizik. Základní typy, mezi kterými 

obec volí jsou
116

: 

 DBB (Design-Bid-Build) - navrhni- nabídni- postav; 

 OM (Operation and Maintenance) - správa a údržba; 

 BOT (Build-Operate- Transfer) - postav- spravuj- převeď; 

 DBFO (Design-Build-Finance-Operate) – navrhni-postav-financuj-spravuj; 

 BOO (Build-Own-Operate) – postav-vlastni-spravuj. 

                                                           
115

 POSPÍŠIL, Richard. Veřejná ekonomika: současnost a perspektiva. 1. vyd. Praha: Professional Publishing. 

s.19-21. 
116

 OSTŘÍŽEK, Jan. Public private partnership: příležitost a výzva. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2007, xix, 284 s.  
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V případě výstavby sportovního areálu v Hněvotíně  se  jako nejvíce vhodné jeví dvě 

první.  

DBB je nejčastěji využívanou metodou už dlouhá léta. Metoda spočívá v tom, že obec podá 

výzvu a zadá veřejnou zakázku privátnímu partneru. Jelikož investiční akce je rozsáhlá, 

naskytuje se možnost zapojení několika partnerů do realizace projektu. Tím se obec vyhne 

monopolu a hlavně osočování z korupčního jednání. Realizovaná investiční akce je od 

začátku ve vlastnictví zadavatele, obci. Zadavatel na základě smlouvy sepsané s dodavatelem 

se zaváže k zaplacení dluhu. Nejčastější formou finančního vyrovnání je splátkový kalendář, 

zahrnující všechny náklady na výstavbu. Jelikož privátních subjektů zapojených do realizace 

investice může být více, je smluvně ošetřeno, že každý realizátor odpovídá za svoji část 

projektu. Co se týče projektu, tak za projekt vždy nese zodpovědnost architekt, který 

projektoval stavbu a za realizaci akce firmy, každá za svoji část práce. U tohoto typu projektu 

je obec zodpovědná za financování, správu a údržbu investiční akce.  

OM je jiným pohledem na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. V tomto případě 

soukromý subjekt vybuduje sportovní areál a následně jej předá obci jako novému vlastníkovi 

a sám se stará o správu a údržbu. Vše je realizováno na základě smluvního vztahu, kde se 

obec zavazuje splatit závazky. Může tak učinit dvěma způsoby, buď pomocí klasických 

fixních splátek, nebo zavedením tzv. motivační složky platby, která k fixní složce doplatí ještě 

za zavedení inovačních procesů nebo technologií. Po uplynutí smlouvy může obec pokračovat 

ve správě a údržbě na základě zkušeností se soukromým subjektem nebo si zajistit tuto službu 

pomocí outsourcingu. Outsourcing je zapojení specializovaných soukromých firem do 

realizace správy a údržby což jsou specifické a zodpovědné činnosti.    

Stavba sportovního areálu je specifickou stavbou, co se týče využití PPP projektů, jelikož 

není stavbou nezbytnou, ale může zajistit rozvoj obce a je potřeba počítat i s touto variantou 

realizace. Základním problémem je nastavení měřítek, které by byly rozhodující pro výstavbu 

a provoz areálu. Samozřejmě rozhodnuti o výběru jakékoliv varianty financování je plně 

v kompetenci zastupitelstva. 

 


