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Úvod 

Základním posláním obcí je peče o všestranný rozvoj svého území a potřeby 

svých občanů. Potřeby, nebo také „pociťovaný nedostatek”, jak praví ekonomická 

teorie, jsou uspokojovány prostřednictvím spotřeby statků a služeb. Obce tedy 

primárně zajišťují veřejné statky a služby, které lidé potřebují, ale soukromý sektor jim 

z řady důvodů nedovede tyto potřeby zajistit. Zde se pak obce stávají plnohodnotným 

ekonomickým subjektem, který proto, aby mohl nějaký statek či službu zajistit, musí 

nejprve disponovat patřičnými zdroji. Může se jednat o peněžní prostředky, 

zaměstnance a jejich znalosti a dovednosti, informační a komunikační technologie, 

pozemky, budovy, stavby a jiné. Úkolem managementu obce je tyto zdroje využívat 

s maximální efektivitou, účelností a hospodárností. 

K tomuto účelu potřebuje management správné informace, které poskytují 

základní kámen k realizaci kvalifikovaného rozhodnutí. 

V roce 2012 byl účetní reformou do hospodaření obcí zaveden nový prvek, obce 

již musejí odpisovat svůj majetek. Může se zdát, že jde o banální změnu. Zejména pak 

v  situaci, kdy zisk není cílem hospodaření municipalit. Nicméně opak je pravdou. 

Rozvaha, jejíž základním úkolem je poskytovat pravdivé informace o majetku 

dotyčného subjektu a tím přispívat ke kvalitnímu rozhodování a výrazně prospět kvalitě 

řízení obecního hospodaření, neposkytovala zdaleka dostatečné informace. Majetek 

byl vykazován v  historických cenách a nebylo tak jasné v  jakém je skutečném stavu. 

Nyní má obecní management k dispozici přesnější informace o stavu majetku obce, 

čímž může zvýšit kvalitu svého rozhodování. 

Tématem diplomové práce je financování investičních potřeb obcí z vlastních 

zdrojů. Jelikož vlastní zdroje municipalit jsou velmi omezené, musí management 

správně rozhodovat, které aktivity zajistit primárně. A protože jeden ze základních cílů 

obce je řádně pečovat o svůj majetek, konkrétním cílem mé práce je zhodnocení, zdali 

jsou obce schopny zajistit obnovu obecního majetku vlastními prostředky.  

První kapitola popíše základní aspekty hospodaření obcí. Základem této 

kapitoly je poskytnout nezbytné informace k pochopení fungování municipalit ve 

vztahu k jejich hospodaření a vymezení základních zdrojů informací o hospodaření 

obcí.  
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Druhá kapitola bude zaměřena na tu část rozpočtu, ze které se financují 

investiční aktivity, tedy na kapitálový rozpočet. Cílem této kapitoly bude definovat 

pojem kapitálový rozpočet, vymezit jeho hlavní charakteristiky a také jeho strukturu. 

Ve třetí kapitole bude provedena analýza hospodaření obcí ČR s důrazem na 

kapitálový rozpočet. Cílem této kapitoly je zhodnocení současného stavu 

rozpočtového hospodaření obcí ve vztahu ke kapitálovému rozpočtu. Vztahem ke 

kapitálovému rozpočtu je myšleno, zda jsou obce schopny zajistit dostatek vlastních 

zdrojů na obnovu majetku. Přičemž výchozím předpokladem je neexistence výrazných 

vlivů velikosti obce na zajištění obnovy majetku. 

V závěrečném vyhodnocení budou shrnuty zjištěné poznatky současně s jejich 

interpretací.  



10 
 

1 Finanční hospodaření obcí 

Obec je základním stupněm územní samosprávy, které jsou ze zákona 

přiděleny kompetence, pravomoci a odpovědnost při zajišťování těch úkolů, které jí 

jsou svěřeny ústavou a zákony. (Peková, 2011, s. 47)  

Charakteristikou každé obce je, že je tvořena obyvatelstvem, územím v  němž 

tito obyvatelé žijí a má ústavou zaručené právo na samosprávu veřejných záležitostí 

v  tomto jasně ohraničeném (katastrálním) území. (Peková, 2011, s. 341) 

1.1 Postavení a funkce obcí v  ČR 

Obce jsou právně zakotveny v  Ústavě ČR a v  zákoně č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dále zákon o obcích upravuje orgány obcí 

a participaci občanů na řízení obce. Zvláště je pak upraveno postavení hlavního města 

Prahy zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon upravuje postavení Prahy jako hlavního města České republiky, 

kraje, obce a také jeho městských částí. 

Obec je veřejnoprávní korporací mající vlastní majetek, se kterým hospodaří, 

vlastní finanční prostředky a sestavuje vlastní rozpočet. (Provazníková, 2009, s. 28) 

Zákon o obcích vymezuje funkce, které obec plní. Jedná se o vlastní 

samosprávnou funkci a přenesenou funkci. Vlastní samosprávná funkce – v  ČR tzv. 

samostatná působnost obce. V  samostatné působnosti obec rozhoduje nezávisle 

v  rámci svých zákonných pravomocí. Jedná se o záležitosti, které jsou v  zájmu obce 

a jejích občanů. Přenesené funkce – v  ČR tzv. přenesená působnost. V  rámci této 

funkce vykonává obec státní správu. (Peková, 2009, s. 349) 

Dále zákon o obcích vymezuje základní druhy obcí. Zákon rozlišuje:  

• Obce, které nejsou městy. 

• Města – těmi se může stát obec, která má minimálně 3 000 obyvatel, jestliže 

tak na její návrh stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. 

Statut města může být uznán i obci, která nesplňuje podmínku počtu obyvatel, 

jestliže tento statut získala v  minulosti. 

• Obce s pověřeným obecním úřadem (v roce 2013 existuje 393 pověřených 

obecních úřadů) a obce s rozšířenou působností (205 obcí v  roce 2013). 
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• Statutární města – mohou obecně závaznou vyhláškou členit území města na 

městské obvody nebo městské části. Zároveň mají postavení pověřených 

obecních úřadů.  

• Hlavní město Praha – je taktéž statutárním městem a je členěna na městské 

části, avšak neřídí se obecným zákonem o obcích, ale jak již bylo zmíněno 

zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.  

• Městyse – vznikají stanovením předsedy Poslanecké sněmovny na žádost 

obce. Jedná se o obnovení historického titulu, které obce v  minulosti užívaly. 

• K 1. 1. 2014 bylo v  ČR celkem 6248 obcí a 5 vojenských újezdů. Z tohoto počtu 

bylo 205 obcí s rozšířenou působností a 388 obcí s pověřeným obecním 

úřadem. Statutárních měst včetně hlavního města Prahy je celkem 26. 

Statutárními městy jsou: Brno, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, 

Havířov, Hradec Králové, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Karlovy 

Vary, Karviná, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, 

Ostrava, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Přerov, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín. 

1.2 Orgány obcí 

Činnost obce je zajišťována prostřednictvím orgánů obce, které jsou vymezeny 

v  zákoně o obcích. Jedná se o zastupitelstvo obce, radu obce, starostu, obecní úřad 

a zvláštní orgány obce. V  případě měst a městysů jsou orgány totožné, pouze se jejich 

název vztahuje k typu obce. V  případě statutárních měst se starosta nazývá primátor 

a městský úřad má název magistrát. Orgány jednotlivých městských obvodů či částí 

jsou zastupitelstvo, rada, starosta a obecní úřad městského obvodu (městské části).  

1.2.1 Zastupitelstvo obce 

V Ústavě ČR je zakotveno, že obce jsou samostatně spravovány 

zastupitelstvem a členové zastupitelstva jsou voleni na čtyřleté funkční období tajným 

hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. 

Počet členů zastupitelstva obce stanovuje zastupitelstvo, a to nejpozději 85 dnů 

přede dnem voleb do zastupitelstva. Při stanovení počtu členů zastupitelstva se přihlíží 

zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu, přičemž zákonem o obcích je 

omezen počet členů zastupitelstva pro obce: 

• do 500 obyvatel na 5 až 15 členů,  
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• nad 500 do 3 000 obyvatel na 7 až 15 členů, 

• nad 3 000 do 10 000 obyvatel na 11 až 25 členů, 

• nad 10 000 do 50 000 obyvatel na 15 až 35 členů, 

• nad 50 000 do 150 000 obyvatel na 25 až 45 členů, a  

• nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů. 

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti 

obce, jestliže tyto nejsou v  kompetenci kraje. Schvaluje zejména rozpočet a závěrečný 

účet obce, program rozvoje obce, rozpočtová opatření, rozhoduje o zřízení a zániku 

příspěvkových organizací a organizačních složek obce, vydává obecně závazné 

vyhlášky obce, zřizuje a ruší výbory, volí a odvolává z funkce jejich předsedy a další 

členy, volí ze svých řad starostu, místostarosty a další členy rady, zřizuje a ruší obecní 

policii a další kompetence vyjmenované v  zákoně o obcích. Zvláště pak zákon 

o obcích vymezuje pravomoci zastupitelstva obce týkající se majetkoprávních úkonů. 

Do těchto pravomocí patří rozhodování o nabytí a převodu nemovitých věcí, převodu 

bytů a nebytových prostorů z majetku obce, poskytování věcných a peněžitých darů 

fyzickým a právnickým osobám nad 20 000 Kč, poskytování dotací nad 50 000 Kč 

a další. 

1.2.2 Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce. V  samostatné působnosti za svou 

činnost odpovídá zastupitelstvu obce. V  přenesené působnosti pak přísluší radě obce 

rozhodovat jen na základě zákona. 

Rada obce má 5 až 11 členů, přičemž počet radních je vždy lichý a nesmí 

přesáhnout jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Je tvořena starostou, 

místostarosty a dalšími členy, kteří jsou voleni z řad zastupitelstva obce. Rada obce 

není volena v  obcích s méně než 15 členy zastupitelstva obce, v  tomto případě její 

funkci vykonává starosta, přičemž některé pravomoci přecházejí na zastupitelstvo 

obce. 

Z hlediska hospodaření obce patří mezi nejdůležitější činnosti a pravomoci rady 

obce: 

• přípravu návrhu pro jednání zastupitelstva, 

• zabezpečuje plnění přijatých usnesení zastupitelstva, 
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• zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádí 

rozpočtová opatření v  rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, 

• plní úkoly zakladatele či zřizovatele vůči právnickým osobám a organizačním 

složkám založených nebo zřízených zastupitelstvem obce, 

• rozhoduje ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 

• vydává nařízení obce, 

• stanovuje rozdělení pravomocí v  obecním úřadu, zřizuje a ruší odbory 

a oddělení obecního úřadu,  

• stanovuje počet zaměstnanců obecního úřadu a organizačních složek obce, 

• na návrh tajemníka obecního úřadu jmenuje a odvolává vedoucí odborů, 

• zřizuje a ruší komise, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy, 

• kontroluje plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v  oblasti přenesené 

působnosti, 

• ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti, 

• rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, popřípadě může 

tuto pravomoc převést na příslušný odbor obecního úřadu nebo příspěvkovou 

organizaci, 

• schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené obcí. 

1.2.3 Starosta 

Starosta zastupuje obec navenek. Spolu s místostarostou (místostarosty) je 

volen zastupitelstvem obce z řad svých členů, kterému taktéž odpovídá za výkon své 

funkce. Místostarostům mohou být svěřeny zastupitelstvem některé úkoly.  V  případě, 

že je starosta z funkce odvolán, nebo se funkce vzdal a není-li zvolen nový starosta, 

vykonává funkci starosty vybraný místostarosta. Tento místostarosta rovněž zastupuje 

starostu v  době jeho nepřítomnosti nebo v  době, kdy starosta nevykonává svou 

funkci. 

Mezi některé vybrané funkce a pravomoci starosty patří: 

• svolává a zpravidla i řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, 

• je odpovědný za objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok, 

• plní úkoly zaměstnavatele. 
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1.2.4 Obecní úřad 

Obecní úřad je tvořen starostou, místostarosty, tajemníkem a zaměstnanci 

obecního úřadu. V  čele obecního úřadu je starosta. Obce s pověřeným obecním 

úřadem a obce s rozšířenou působností mají povinnost zřídit funkci tajemníka obce, 

ostatní obce mohou tuto funkci zřídit dobrovolně. Tajemník je zaměstnancem obecního 

úřadu. Jmenuje a odvolává jej starosta obce se souhlasem ředitele krajského úřadu. 

Jestliže není funkce tajemníka zřízena, plní jeho funkci starosta. Tajemník obce je 

podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vedoucím obecního úřadu. 

Obecní úřad plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo obce a rada obce 

a pomáhá výborům a komisím v  jejich činnosti. V  přenesené působnosti vykonává 

činnosti dle zákona o obcích, s výjimkou činností, které jsou svěřeny do působnosti 

jiného orgánu obce. Rada obce může zřídit odbory a komise, jakožto výkonné orgány 

obecního úřadu. Počet odborů a náplň jejich činností se může výrazně lišit 

v  jednotlivých obcích, zejména v  závislosti na velikosti obce a rozsahu samostatné 

a přenesené působnosti při zabezpečování veřejných statků. Větší obce mají obvykle 

složitější organizační strukturu a naopak. Taktéž v  případě obcí s pověřeným obecním 

úřadem či obcí s rozšířenou působností je organizační struktura úřadu členitější. 

(Peková, 2011 

1.2.5 Orgány zastupitelstva obce a rady obce 

Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. 

Povinně musí zastupitelstvo zřídit vždy finanční a kontrolní výbor. Dále výbor pro 

národnostní menšiny v  případě, že v  obci žije dle posledního sčítání lidu více než 

10 % občanů hlásící se k jiné národnosti. Výbory jsou nejméně tříčlenné, přičemž počet 

členů je vždy lichý. Předseda výboru je s výjimkou osadního výboru vždy zároveň 

členem zastupitelstva obce.  

V případě finančního a kontrolního výboru nesmí být jeho členem být starosta, 

místostarostové, tajemník a další osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 

obecním úřadu. 

Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky 

obce, dále pak plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce. 
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Kontrolní výbor má na starost kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce 

a rady obce a kontrolu nad dodržováním právních předpisů ostatními výbory a obecním 

úřadem v  samostatné působnosti. Zastupitelstvo obce může kontrolní výbor pověřit 

k plnění dalších úkolů. 

Rada obce může zřídit komise, jakožto své iniciativní a poradní orgány. Komise 

mohou předkládat radě v  rámci samostatné působnosti obce návrhy a náměty. 

Starosta po projednání s ředitelem krajského úřadu může komisím v  určitých 

záležitostech svěřit také výkon přenesené působnosti. Na tomto úseku jsou pak 

komise odpovědny starostovi obce. 

1.3 Rozpočet obce a mimorozpočtové peněžní fondy obce 

Aby mohly obce zabezpečovat jednotlivé činnosti v  rámci samostatné 

i přenesené působnosti, potřebují finanční zdroje. K tomuto účelu slouží rozpočet obce, 

který může být doplněn dalšími mimorozpočtovými fondy. Rozpočet a mimorozpočtové 

fondy tvoří finanční systém obcí a jsou součástí rozpočtové soustavy ČR.  

1.3.1 Rozpočet obce a jeho funkce 

Rozpočet obce je základem finančního hospodaření obcí v  příslušném 

rozpočtovém období. Rozpočtovým obdobím je v  ČR jeden kalendářní rok. Celý 

rozpočtový proces, tedy proces zahrnující sestavení návrhu rozpočtu, jeho projednání, 

schválení, plnění během rozpočtového období včetně průběžné kontroly, až po 

sestavení závěrečného účtu a jeho audit či přezkum hospodaření trvá přibližně rok 

a půl. 

Rozpočet plní několik podstatných funkcí. Jedná se o funkci alokační, 

redistribuční a stabilizační, ale také funkci regulační a kontrolní. Víc k těmto funkcím 

píše například Peková (2011).  

Rozpočet obce můžeme charakterizovat jako decentralizovaný peněžní fond, 

bilanci příjmů a výdajů, finanční plán, podle kterého obec v  daném rozpočtovém 

období hospodaří, jako nástroj pro tvorbu a realizaci komunálních politik a nástroj 

řízení orgánů obce a organizací veřejného sektoru. (Peková, 2011) 

1.3.1.1 Rozpočet jako decentralizovaný peněžní fond 

Obecní rozpočet jako peněžní fond je statický přehled plánovaných příjmů 

a výdajů rozpočtu pro dané rozpočtové období. Zpětně pak jde o přehled realizovaných 
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(skutečných) příjmů a výdajů v  uplynulém rozpočtovém období. Z tohoto pohledu pak 

může být objem příjmů a výdajů rozpočtu (plánovaný i skutečný) vyrovnaný, 

přebytkový nebo schodkový.  

1.3.1.2 Rozpočet jako bilance 

Z hlediska účetnictví je rozpočet bilancí příjmů a výdajů, které proběhly v  daném 

rozpočtovém období. Takto pojatý rozpočet musí být vždy vyrovnán, což se provádí 

prostřednictvím třídy 8 (financování) u druhového třídění rozpočtové skladby, 

viz následující rovnice 1.1. a 1.2: 

ří − ý = ř + = á í −   (1.1) 

ří − ý = ℎ − = á í +   (1.2) 

1.3.1.3 Rozpočet jako finanční plán 

Schválený rozpočet obce slouží jako základní finanční plán, podle kterého obec 

v  daném rozpočtovém období hospodaří. Vlivem řady faktorů mohou vznikat odchylky 

ve skutečném plnění rozpočtu od plánovaného, a proto může docházet v  průběhu 

rozpočtového období k jeho úpravám. 

1.3.1.4 Rozpočet jako nástroj pro tvorbu a realizaci komunální politiky 

Pomocí svého rozpočtu obce usilují o dlouhodobý sociálně-ekonomický rozvoj 

svého území, o realizaci volebních programů, realizaci vize, poslání a cílů komunální 

politiky, prosazování zájmů a preferencí obyvatel a dalších subjektů v  obci. 

1.3.1.5 Rozpočet jako nástroj řízení v  orgánech obcí a organizacích veřejného 

sektoru 

Z tohoto hlediska je rozpočet významným nástrojem řízení jak v  orgánech obce, 

tak v  organizacích veřejného sektoru, kterým jsou z rozpočtu obce poskytovány 

transfery. 

1.3.2 Struktura obecního rozpočtu 

Rozpočet obce se třídí podle tzv. rozpočtové skladby. Jedná se o závazné, 

jednotné a systematické třídění finančních operací. Rozpočtovou skladbu v  ČR 

upravuje vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších 

předpisů, kterou vydává Ministerstvo financí. Příjmy a výdaje obecních rozpočtů jsou 

tříděny z několika hledisek, základní a nejvýznamnější je pro účely této práce 
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a účetnictví obce hledisko druhové. Druhové třídění rozlišuje tři základní okruhy 

finančních operací, jedná se o: 

• příjmy, 

• výdaje a 

• financování. 

Tyto okruhy jsou členěny do tříd, které jsou označeny jednociferným kódem, 

třídy jsou pak blíže specifikovány do seskupení položek (dvoumístný kód), 

podseskupení položek (třímístný kód), až po konkrétní jednotlivé položky (čtyřmístný 

kód). 

Roztřídění jednotlivých příjmů a výdajů v  rámci rozpočtové skladby umožňuje 

rozlišit rozpočet podle určení jednotlivých rozpočtových položek na běžný rozpočet 

a kapitálový rozpočet (Pilný, 2007). Takto rozdělený rozpočet je velmi užitečný pro 

rozpočtové analýzy a rozpočtové plánování. Umožnuje analyzovat na co jsou 

vynakládány jednotlivé běžné příjmy, možnosti a nutnost využití návratných příjmů, 

jejich splácení a dopad na hospodaření dané obce (Peková, 2011). 

Běžná část rozpočtu (dále jen běžný rozpočet) slouží k zajištění neinvestičních 

(provozních) potřeb obce. Může být sestavován jako přebytkový nebo vyrovnaný, 

deficitní běžný rozpočet není žádoucí (viz následující subkapitola). Běžný rozpočet 

obsahuje běžné příjmy a běžné výdaje, z nichž se většina pravidelně každoročně 

opakuje. Jsou zde ale i běžné příjmy a výdaje, které se pravidelně neopakují a mají 

tak nahodilý charakter. Základní typy příjmů a výdajů běžného rozpočtu zobrazuje 

tabulka č. 1.1.  

Tabulka 1.1 Typy běžných příjmů a výdajů 

Běžné příjmy Běžné výdaje 

• daňové 
• svěřené (výlučné) daně 
• sdílené daně 
• místní daně a poplatky 
• správní poplatky 

• všeobecné veřejné služby 
• veřejný pořádek 
• vzdělání 
• péče o zdraví 
• bydlení 
• komunální služby 
• na podnikání 
• placené úroky 
• běžné dotace jiným rozpočtům 
• ostatní běžné výdaje 

• nedaňové 
• poplatky za služby 
• příjmy z pronájmu majetku 
• příjmy od OS, PO 
• zisk z podnikání 
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• dividendy z akcií, přijaté 
úroky 

• ostatní 
• přijaté transfery 

• běžné (neinvestiční) 
dotace ze SR 

• běžné dotace ze státních 
fondů 

• od územních rozpočtů 
• ostatní běžné příjmy (dary, 

sankce, nahodilé příjmy) 
zdroj: Provazníková, R. Financování měst, obcí a regionů. Praha: Grada Publishing, 2007, str. 67. 

Kapitálový rozpočet slouží k financování investičních potřeb obcí. Jedná se 

o financování takových statků, které přinášejí dlouhodobý užitek a spotřebovávají se 

postupně. Příjmy a výdaje kapitálového rozpočtu mají obvykle jednorázový 

a neopakující se charakter, zároveň bývají investiční výdaje velmi nákladné, proto je 

běžné, že se k financování investičních výdajů využívá návratných zdrojů. Schéma 

kapitálového rozpočtu ukazuje tabulka č. 1.2: 

Tabulka 1.2 typy příjmů a výdajů kapitálového rozpočtu 

Příjmy Výdaje 

• z prodeje majetku 
• kapitálové přijaté dotace z 

rozpočtové soustavy 
• příjmy z půjček  
• příjmy z emise vlastních obligací 
• přebytek běžného rozpočtu 
• dary na investice a jiné 

• na investice 
• kapitálové dotace jiným 

rozpočtům 
• na nákup akcií a obligací 
• na poskytované střednědobé 

a dlouhodobé půjčky 
• na splátky dříve přijatých půjček 
• krytí deficitu běžného rozpočtu 

zdroj: Provazníková, R. Financování měst, obcí a regionů. Praha: Grada Publishing, 2007, str. 68. 

1.3.3 Rozpočtový výhled 

Obce jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinny sestavovat rozpočtový výhled. Jedná 

se o nástroj střednědobého finančního plánování, sestavující se zpravidla na 2 až 5 let 

následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Z rozpočtového výhledu 

pak obce vycházejí při sestavování ročního rozpočtu. Zákon stanovuje, že rozpočtový 

výhled má obsahovat základní údaje o: 

• příjmech a výdajích, 
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• dlouhodobých závazcích a pohledávkách, včetně dopadu těchto dlouhodobých 

závazků na hospodaření, 

• finančních zdrojích, 

• potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů, 

Míru podrobnosti těchto ukazatelů už zákon nestanovuje. Obce také mohou tyto 

ukazatele dle svého uvážení rozšířit o další. Peková (2011) píše, že dobře sestavený 

rozpočtový výhled je významný pro: 

• plánování kvantity a kvality veřejných statků (cílené potřeby), 

• plánování finančních zdrojů pro realizaci plánů rozvoje obce, 

• plánování zdrojů financování investic, včetně únosné výše návratných zdrojů 

financování, 

• plánování zdrojů financování neinvestičních nákladů spojených s produkcí 

veřejných statků, 

• hledání způsobů zvýšení efektivnosti veřejného sektoru. 

Za účelem sestavení co nejpřesnějšího rozpočtového výhledu doporučuje 

Provazníková (2009) následující kroky: 

• zpracovat analýzu hospodaření obce minimálně za předchozí dva roky, 

• rozdělit analyzovaná data do běžné a kapitálové části rozpočtu, běžné položky 

také rozčlenit na nahodilé a pravidelně se opakující, 

• přiřazení hodnot na základě střednědobého výhledu státu (např. u sdílených 

daní), 

• analyzovat hlouběji běžné příjmy a výdaje s cílem vysledovat závislosti, na 

jejichž základě lze jednotlivým položkám přiřadit dle vývoje koeficienty pro další 

léta, 

• provést odhad plnění nahodilých položek, 

• zahrnout do výhledu plánované investice, 

• zahrnout dluhovou službu podle úvěrových smluv. 

1.3.4 Mimorozpočtové peněžní fondy obce  

Zastupitelstvo obce může usnesením zřídit peněžní fondy. Tyto fondy mohou 

být zřízeny jako: 
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• účelové, jejichž smyslem je zajistit dlouhodobou stabilitu financování určité 

potřeby a 

• neúčelové, které obec může využívat dle uvážení.  

Zdrojem peněžních fondů jsou obvykle: 

• přebytky hospodaření z minulých let, 

• příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v  běžném roce, 

• převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. 

Rozpočtové fondy bývají častěji zřizovány jako účelové, Peková (2011) dále 

dodává“ „Čím více se vytváří účelových mimorozpočtových penězích fondů na úrovni 

územní samosprávy, tím více dochází k dělení omezených veřejných příjmů uvnitř 

finančního systému obce, regionu. Finanční prostředky v některých mimorozpočtových 

fondech stačí pokrýt potřeby, v  jiných nemusí stačit. Zpravidla je velký problém zvolit 

vhodné stabilní a dostatečně výnosné příjmy pro jednotlivé mimorozpočtové peněžní 

fondy, a to jak s ohledem na jejich objem, tak dynamiku ve vztahu k financování dané 

potřeby a její dynamiky v  čase. Proto se jejich velký počet příliš nedoporučuje.“ 

Mimorozpočtové peněžní fondy mohou být přínosem při financování některých 

investičních potřeb či oprav, jelikož se nebudou tyto investice odkládat. (Peková, 

2011) 

1.4 Příjmy obecních rozpočtů ČR 

Dle druhového třídění rozpočtové skladby jsou jednotlivé typy příjmů rozčleněny 

do čtyř tříd: 

• daňové příjmy (třída 1), 

• nedaňové příjmy (třída 2), 

• kapitálové příjmy (třída 3) a 

• přijaté transfery (třída 4). 

Z hlediska původu můžeme tyto příjmy rozdělit na vlastní a cizí příjmy. Vlastní 

příjmy jsou příjmy daňové, nedaňové a kapitálové, zatímco přijaté transfery chápeme 

jako příjmy cizí. Přijaté transfery podrobněji členíme na neinvestiční a investiční 

transfery. Všechny tyto příjmy jsou nenávratné. Návratné příjmy (úvěry, půjčky) 

nalezneme ve třídě 8 – financování. 
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Pro účely této práce je důležité vymezení běžného a kapitálového rozpočtu. 

Příjmy běžné části rozpočtu jsou: daňové příjmy, nedaňové příjmy a přijaté transfery, 

avšak pouze neinvestiční přijaté transfery. Mezi příjmy kapitálového rozpočtu patří 

kapitálové příjmy a přijaté investiční transfery.  

1.4.1 Třída 1 – Daňové příjmy 

Daňové příjmy jsou nejvýznamnějším druhem příjmu obcí ČR. Daňové příjmy 

můžeme rozdělit na daně svěřené a sdílené. Vedle toho patří mezi daňové příjmy také 

místní a správní poplatky. Přerozdělení daní do jednotlivých rozpočtů upravuje zákon 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o rozpočtovém určení daní). 

Daňovými příjmy jsou: 

a) Sdílené daně – celostátní výnos těchto daní se rozděluje mezi jednotlivé obce 

dle stanovených kritérií.1 Jedná se o následující daně: 

• Daň z přidané hodnoty (20,83 % z celostátního výnosu), 

• daň z příjmů právnických osob, s výjimkou daně placené obcemi a kraji 

(23,58 % z celostátního výnosu), 

• daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (23,58 % z celostátního 

výnosu), 

• daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (23,58 % 

z 60 % celostátního výnosu a 30 % z celostátního výnosu pouze 

v  závislosti na bydlišti podnikatele), 

• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (22,87 % z celostátního 

výnosu a 1,5 % z celostátního výnosu pouze v  závislosti na počtu 

zaměstnanců s místem výkonu práce v  obci). 

b) Svěřené daně – celý výnos daně náleží příslušné obci. Jedná se o: 

• daň z nemovitosti nacházející se na území obce, 

                                            
1Daňové příjmy ze sdílených daní (pokud není uvedeno jinak) jsou rozdělovány na základě součtu těchto 

kritérií: 
1. Poměr výměry katastrálního území obce k celkové výměře katastrálních území všech obcí (váha 3 %). 
2. Poměr počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí (váha 10 %). 
3. Poměr počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu dětí a žáků za všechny obce (váha 

7 %). 
4. Násobek postupných přechodů (váha 80 %).  
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• daň z příjmů právnických osob placené obcí. 

c) Místní poplatky – řídí se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů. Mají charakter municipálních daní, které si obce 

spravují a vybírají samy. Zastupitelstvo obce rozhoduje, zda bude příslušný 

poplatek vybírat a konkretizuje sazbu. Obce mohou vybírat tyto místní poplatky: 

• poplatek ze psů, 

• poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

• poplatek za užívání veřejného prostranství, 

• poplatek ze vstupného, 

• poplatek z ubytovací kapacity, 

• poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 

a částí měst, 

• poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu, 

• poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na 

stavbu vodovodu nebo kanalizace. 

d) Správní poplatky – jejich účelem je krytí nákladů za správní úkony spojené 

s výkonem přenesené působnosti obce. 

1.4.2 Třída 2 – Nedaňové příjmy 

Mezi nedaňové příjmy patří (Lorenc, Kašpárková, 2014): 

a) Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků z organizací s přímým vztahem – 

jedná se zejména o příjmy z poskytování služeb, prodeje zboží, odvody 

přebytků od organizací v  přímém vztahu k obci, příjmy z pronájmu majetku, 

výnosy z finančního majetku (přijaté úroky, podíly na zisku a dividendy). 

b) Přijaté sankční platby a vratky transferů – patří sem například výnosy z pokut 

na základě obecně závazných vyhlášek, sankce, finanční vypořádání mezi 

obcemi a jinými veřejnými rozpočty či soukromými subjekty. 

c) Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a ostatní 

příjmy – příjmy z prodeje majetku, který byl pořízen z neinvestičních prostředků 

(s výjimkou druhotných surovin, jako zničený železný šrot, který byl odvezen do 

sběrných surovin). Dále například přijaté neinvestiční dary, pojistné náhrady, 

příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům. 
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d) Přijaté splátky půjčených prostředků. 

1.4.3 Třída 3 – Kapitálové příjmy 

Tyto příjmy získávají obce prodejem svého majetku, čímž obec získá 

jednorázový příjem, který je účelné (nikoliv povinné) použít k financování investičních 

výdajů. Do této třídy patří i dary určené na pořízení investic. Tímto druhem příjmu se 

bude zabývat podrobněji druhá kapitola. 

1.4.4 Třída 4 – Přijaté peněžní transfery 

Přijaté transfery (dotace) jsou velmi významným druhem příjmu rozpočtů obcí. 

Z pohledu účetnictví se jedná o přijetí finančních prostředků, které bylo poskytnuto 

jiným veřejným rozpočtem. Přijaté dotace se dělí na neinvestiční (běžné) a investiční. 

Jestliže mají obce na určité dotace ze zákona nárok, jedná se o nárokové dotace. Ve 

druhém případě obce získávají dotace na základě žádosti. Tyto dotace patří mezi 

nenárokové a záleží na příslušném poskytovateli dotace, zda žádosti vyhoví či nikoliv. 

Neinvestiční dotace slouží k financování provozních, neinvestičních potřeb. 

Obcím jsou přidělovány buďto ke konkrétnímu účelu (účelové dotace), nebo o jejich 

využití rozhoduje sama obec, tzv. neúčelové dotace. 

Investiční dotace jsou účelové dotace sloužící k financování dlouhodobého 

majetku. 

1.5 Výdaje obecních rozpočtů ČR 

Rozpočtová skladba ČR umožňuje třídit výdaje obecních rozpočtů z hlediska 

druhového na běžné výdaje (třída 5) a kapitálové výdaje (třída 6).  

Rozsah výdajů obcí ovlivňuje rozpočtové omezení na straně příjmů a rozsah 

odpovědnosti i pravomocí obcí při zabezpečení veřejných statků a služeb 

(Provazníková, 2009, s. 209). 

Provazníková (2009, s. 212) člení výdaje územních samospráv dle těchto 

hledisek: 

• ekonomické hledisko, 

• hledisko rozpočtové skladby, 

• hledisko infrastruktury, 

• hledisko funkcí veřejných financí a  
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• hledisko rozpočtového plánování. 

Dalším velmi důležitým členěním, zejména pro účely ekonomické analýzy je 

členění výdajů na mandatorní výdaje a ostatní výdaje. 

1.5.1 Ekonomické hledisko členění výdajů 

Z ekonomického hlediska členíme výdaje na běžné a kapitálové. Běžné výdaje 

slouží k financování běžných (provozních) potřeb obce v  příslušném rozpočtovém 

roce. Jedná se o platy zaměstnanců, povinné odvody za zaměstnance, nákup 

materiálu, zboží a služeb. Kapitálové výdaje jak již bylo zmíněno, slouží k financování 

dlouhodobých investičních potřeb. Blíže se kapitálovými výdaji bude zabývat kapitola 

věnovaná kapitálovému rozpočtu. 

1.5.2 Členění výdajů dle rozpočtové skladby 

Obce ČR jsou povinny členit výdaje dle druhového hlediska třídění rozpočtové 

skladby. Druhové hledisko člení výdaje na běžné výdaje (třída 5) a kapitálové výdaje 

(třída 6). 

Třída 5 – běžné výdaje dále specifikuje výdaje na: výdaje na platy a jiné 

související výdaje (odměny, pojistné aj.), neinvestiční nákupy a související výdaje 

(materiál, zboží, výrobky, zásoby, energie, služby a další), neinvestiční transfery 

podnikům, obecně prospěšným organizacím, jiným veřejným rozpočtům, vlastním 

fondům, obyvatelstvu a neinvestiční transfery do zahraničí, dále také neinvestiční 

půjčky. 

Třída 6 – kapitálové výdaje člení výdaje na: investiční nákupy (dlouhodobý 

nehmotný, hmotný majetek, pozemky, akcie, majetkové podíly), investiční transfery 

(podnikům, obecně prospěšným organizacím, veřejným rozpočtům, vlastním fondům, 

obyvatelstvu, do zahraničí) a investiční půjčky. 

1.5.3 Členění výdajů podle charakteru infrastruktury 

Dle infrastruktury můžeme provést členění výdajů na ekonomickou 

infrastrukturu a výdaje na sociální infrastrukturu. Výdaje na ekonomickou infrastrukturu 

(běžné i kapitálové) jsou určeny pro výrobní účely. Například pro komunální podniky 

zabezpečující služby, dotace a půjčky soukromému sektoru, výdaje na výstavbu 

a údržbu veřejných komunikací, veřejných prostranství, technické infrastruktury, 
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komunálních bytů a jiné. Výdaje na sociální infrastrukturu jsou běžné i kapitálové 

výdaje na vzdělání, péči o zdraví, sociální transfery, provoz sociálních zařízení. 

1.5.4 Členění výdajů z hlediska funkcí veřejných financí 

Výdaje veřejných rozpočtů plní tři důležité funkce. Jedná se o funkci alokační, 

redistribuční a stabilizační. Taktéž výdaje obecních rozpočtů plní výše jmenované 

funkce.  

Alokační výdaje obcí slouží k zabezpečení lokálních potřeb i národních 

veřejných statků a služeb, jejichž zabezpečení realizuje obec v  přenesené působnosti. 

Redistribučními výdaji obcí jsou jednorázové sociální výpomoci, které plynou nad 

rámec státní sociální podpory. Redistribuční funkce obecních rozpočtů je oproti 

alokační funkci zanedbatelná. Některé z těchto alokačních a redistribučních výdajů plní 

také stabilizační funkci. (Peková, 2011) 

1.5.5 Hledisko rozpočtového plánování 

Dalším hlediskem členění výdajů je jejich rozdělení dle rozpočtového plánování 

na výdaje plánovatelné a neplánované.  

Plánovatelnými výdaji rozumíme výdaje, které lze s vysokou mírou přesnosti 

určit předem. Většinou jde o běžné, každoročně se opakující výdaje, mající mandatorní 

charakter. Plánovatelné výdaje jsou například výdaje určené na výkon samostatné 

a přenesené působnosti (platy zaměstnanců úřadu, nájemné, energie). 

Neplánované výdaje jsou nahodilé výdaje, jež jsou velmi obtížně předvídatelné. 

Může se jednat o výdaje spojené s odstraňováním škod způsobených živelnou 

pohromou či výdaje sankčního charakteru. 

1.5.6 Mandatorní výdaje obce 

Mandatorní výdaje mají charakter obligatorních výdajů, jejíchž vynaložení je 

předem závazné (vyplývající ze zákonných norem).  

Mandatorní výdaje obcí dělíme podle toho, zda plynou na zajištění přenesené 

působnosti, nebo samostatné působnosti. Za mandatorní výdaje obcí pak považujeme 

všechny výdaje určené na přenesenou působnost, zatímco mandatorními výdaji na 

samostatnou působnost jsou výdaje, které musí obce vynakládat v  rámci dodržení 

zákonných norem (například v  oblasti školství, nakládání s odpady apod.).  
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Mezi mandatorní výdaje obce zahrnujeme pouze běžné výdaje. Nicméně 

investiční výdaje následně ovlivňují běžné výdaje (provoz, opravy a údržba, platy 

zaměstnanců atd.), a to jak kladně (snížením provozních nákladů), tak záporně 

(zvýšením provozních nákladů). 

Faktory, které ovlivňují objem a strukturu mandatorních výdajů obcí jsou dle 

Pekové (2011): 

• Zákonné normy, které obci stanoví povinnost zajistit definované druhy 

veřejných statků a služeb. 

• Velikost skupin obyvatel, jichž se příslušný mandatorní výdaj bude týkat. 

• Objem finančních prostředků potřebných pro realizaci obsahu příslušných 

zákonů a vyhlášek. 

• Závaznost realizace příslušných opatření. 

• Důsledky jejich plnění (pozitivní, negativní), 

• Časové období, po které jsou příslušné zákonné normy v  platnosti. 

Dle výzkumné analýzy výkonu státní správy a samosprávy pro přípravunového 

zákona o RUD, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo financí, činily běžné 

mandatorní výdaje obcí v  průměru za celou ČR 76 % běžných výdajů. Tento údaj se 

značně mění v  závislosti na velikostní kategorii obce. (Výzkumná zpráva, 2009, s. 180)  

1.6 Finanční výkaznictví 

Samotný rozpočet obce poskytuje informace pouze o příjmech a výdajích obce. 

Pro kvalitnější analýzy hospodaření obcí jsou tyto informace nedostatečné a je proto 

nezbytné rozšířit je o informace obsažené v  účetních výkazech.  

Účetní výkazy poskytují informace o stavu a struktuře majetku, zdrojích jeho 

krytí, tvorbě a užití výsledku hospodaření a o peněžních tocích. (Růčková, 2011) 

Účetnictví obcí se řídí zákonem č. 563/1993 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. Vyhláška stanovuje 

závazné uspořádání a obsah účetní závěrky, směrnou účtovou osnovu a účetní 

metody týkající se oceňování, odpisování, opravných položek a rezerv. (Vodáková, 

2012) 

Účetní závěrka je povinně tvořena těmito pěti výkazy: 
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• rozvaha, 

• výkaz zisků a ztrát, 

• přehled o peněžních tocích, 

• přehled o změnách vlastního kapitálu, 

• příloha. 

1.6.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz zachycující bilanční formou stav majetku (aktiva) 

a zdrojů jeho krytí (pasiva), a to vždy k určitému datu. Rozvaha má tedy statickou 

povahu, zachycující stav majetku k příslušnému datu (v okamžiku účetní závěrky). 

Rozvaha nám poskytuje věrný obraz o majetkové situaci organizace, zdrojích 

financování příslušného majetku a o finanční situaci organizace. (Růčková, 2011) 

Rozvaha ÚSC obsahuje pro běžné účetní období čtyři sloupce u položek aktiv, 

a to sloupců brutto, korekce a netto. Pasiva obsahují dva sloupce. První uvádí hodnotu 

z minulého období a druhý pak hodnotu ke dni účetní závěrky. 

Sloupec „brutto” aktiv uvádí informace o stavu majetku, který není upraven 

o výši oprávek a opravných položek, tedy v  historické ceně. Sloupec „korekce” uvádí 

informace o výši oprávek a opravných položek za běžné účetní období, a sloupec 

„netto” uvádí hodnotu položek aktiv upravenou o oprávky a opravné položky, vykazuje 

tedy čistou hodnotu aktiv. Čtvrtým sloupcem aktiv je sloupec „netto minulé období”, 

který zachycuje informace o stavu položek aktiv k rozvahovému dni bezprostředně 

předcházejícího účetního období, upravené o výši oprávek a opravných položek. 

(Otrusinová, Kubíčková, 2011) 

Základní zjednodušenou strukturu rozvahy ukazují následující tabulky 

č. 1.3.a 1.4. Základním vztahem aktiv a pasiv pak je rovnost součtu netto aktiv a součtu 

pasiv. 
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Tabulka 1.3 Obecná struktura rozvahy - Aktiva 

Aktiva 

Běžné období 
Netto 
minulé 
období Brutto Korekce Netto 

Stálá aktiva     
A. i Dlouhodobý nehmotný majetek     
A. II Dlouhodobý hmotný majetek     
A. III Dlouhodobý finanční majetek     
A. IV Dlouhodobé pohledávky     
Oběžná aktiva     
B. i Zásoby     
B. II Krátkodobé pohledávky     
B. III Příjmové účty rozpočtového 

hospodaření 
    

B. IV Krátkodobý finanční majetek     
Aktiva celkem     

zdroj: Otrusinová, M. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 66. 

Tabulka 1.4 obecná struktura rozvahy - Aktiva 

Pasiva Běžné období Minulé období 

Vlastní kapitál   
C. i Jmění účetní jednotky   
C. II Fondy účetní jednotky   
C. III Výsledek hospodaření   
Cizí zdroje   
D. i Výdajové účty rozpočtového 

hospodaření 
  

D. II Rezervy   
D. III Dlouhodobé závazky   
D. IV Krátkodobé závazky   
Pasiva celkem   

zdroj: Otrusinová, M. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 66. 

1.6.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) je písemný přehled o výnosech, nákladech 

a výsledku hospodaření za určité období. Jedná se tedy o výkaz zachycující tokové 

veličiny, které jsou založeny na kumulativní bázi. Je potřebné si uvědomit, že náklady 

a výnosy se neopírají o příjmy a výdaje, tzn., že výnosy a náklady nemusejí časově 

souviset se skutečným peněžním plněním či nejsou vůbec hotovostním výdajem 

(odpisy, amortizace, goodwill, patentní práva). (Růčková, 2011) 
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Výnosem rozumíme přírůstek majetku účetní jednotky. Jedná se o peněžně 

vyjádřený ekvivalent poskytnutých výkonů zvyšující hodnotu vlastního kapitálu účetní 

jednotky (Vodáková, 2011, s. 68). Obvykle tento výnos vyústí v  přírůstek peněz, ať už 

bezprostředně nebo s časovou prodlevou. 

Náklad je pokles nebo odliv majetku účetní jednotky plynoucím z činností 

přinášejících zisk (užitek, prospěch), který obvykle vyústí v  úbytek peněžních 

prostředků (Vodáková, 2011). K poklesu peněžních prostředků dochází buď 

bezprostředně, nebo s časovou prodlevou. 

Rozdílem mezi výnosy a náklady za určité období vzniká výsledek hospodaření. 

Ten může být kladný, pak se jedná o zisk, záporný (ztráta) a nulové hodnoty. 

1.6.3 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích, také známý jako výkaz „cash flow” mají obce 

povinnost sestavovat od roku 2010. Tento výkaz podává informace o přírůstcích 

a úbytcích peněžních prostředků za účetní období, obsahuje tedy především tokové 

veličiny. 

Přehled o peněžních tocích se člení do tří částí: peněžní toky z provozní 

činnosti, peněžní toky z dlouhodobých aktiv a peněžní toky z vlastního kapitálu, 

dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek. (Otrusínová, Kubíčková, 2011) 

1.6.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Přehled o změnách vlastního kapitálu rozepisuje změny jednotlivých položek 

vlastního kapitálu účetní jednotky v  průběhu účetního období. Výkaz tedy informuje 

o zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými 

dny.  

1.6.5 Příloha 

Příloha jakožto účetní výkaz má vysvětlovat a doplňovat informace obsažené 

v  ostatních částech účetní závěrky. Její podobu závazně upravuje vyhláška 

č. 410/2009 Sb. (Vodáková, 2012) 
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2 Pojetí kapitálového rozpočtu 

Kapitálový rozpočet, jak již bylo zmíněno v  první kapitole, je ta část rozpočtu 

obce, ve které jsou akumulovány finanční prostředky určené na financování tzv. 

investičních výdajů.  

Z makroekonomického pohledu můžeme investiční výdaje definovat jako 

jakoukoliv aktivitu směřující k rozšíření budoucí produkční schopnosti ekonomiky. 

(Dornbusch, Fischer, 1994) 

Dle slovníku pojmů z učebnice ekonomie (Samuelson, Nordhaus, 1992) je 

investice ekonomická činnost, při níž se subjekt vzdává současné spotřeby s výhledem 

zvýšení produktu v  budoucnosti.  

Odložením současné spotřeby tedy subjekt realizuje úspory, které následně 

prostřednictvím investice přeměňuje na kapitál. Kapitál chápeme v  ekonomické teorii 

jako stav (budovy, stroje, zásoby, znalosti), zatímco investice je tok, který doplňuje, 

případně zvětšuje stav kapitálu. Charakteristikou kapitálu je, že se v  čase 

opotřebovává, a je tedy nezbytné jej novými investicemi obnovovat. (Holman, 2011) 

Základním rozdělením investic je členění dle hlediska vztahu podniku 

(organizace) ke svému rozvoji. Takto můžeme investice rozdělit na: 

• Rozvojové, jejichž účelem je zvýšení produkce, zavedení nových 

produktů či služeb. 

• Obnovovací, které mají za cíl nahradit opotřebovaný majetek, aby byla 

alespoň zachována dosavadní úroveň produkce. (Scholleová, 2012) 

Existence kapitálového rozpočtu je spojena s existencí veřejných úspor 

a veřejných investic. Touto problematikou se zabývá například Musgrave (1994), který 

pojímá veřejné úspory jako přebytek daňových příjmů nad veřejnými výdaji. Veřejné 

úspory mají dopad na snížení agregátní poptávky, zároveň ale mohou být zdrojem pro 

tvorbu kapitálu, a to jak soukromého (umístění přebytku na finančních trzích) či 

veřejného (veřejné investice). Ve druhém případě je potom potřeba vnímat veřejné 

úspory jako rozdíl daňových příjmů a veřejných výdajů na běžnou spotřebu. Toto pojetí 

nám umožňuje rozdělit rozpočet na běžný a kapitálový, přičemž přebytek běžného 

rozpočtu odráží příspěvek veřejných rozpočtů k úsporám a v  případě, že jsou tyto 
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úspory proinvestovány, tak také příspěvek veřejných rozpočtů k celkové tvorbě 

kapitálu.  

Veřejné investice mohou mít významné dopady na soukromý sektor. Například 

investice do kvalitní dopravní infrastruktury, vzdělávání, vědy a výzkumu a jiné. 

Musgrave (1994, s. 498) píše: ¸na jedné straně existuje vliv daňového systému na 

soukromou tvorbu kapitálu, na straně druhé však existuje i strategický příspěvek tvorby 

kapitálu ve veřejném sektoru, který není o nic méně významný.” Tomuto efektu se říká 

„efekt přelévání”, který je významným argumentem pro existenci veřejných investic. 

2.1 Struktura kapitálového rozpočtu obcí 

Základní struktura kapitálového rozpočtu obcí již byla popsána v  kapitole 1.3.3 

v  tabulce č. 1.2. Druhové třídění rozpočtové skladby umožňuje sledovat a bilancovat 

příjmy a výdaje kapitálové části rozpočtu pro potřeby obce odděleně od běžného 

rozpočtu. Výdaje kapitálového rozpočtu jsou zachyceny ve třídě 6. Příjmy kapitálového 

rozpočtu jsou: 

a) přebytek běžného rozpočtu, 

b) kapitálové příjmy (třída 3), 

c) investiční (kapitálové) transfery (seskupení položek 42 ve třídě 4) a 

d) návratné příjmy. 

Výše vyjmenované příjmy lze rozdělit podle původu na vlastní a cizí příjmy. Mezi 

vlastní příjmy patří přebytek běžného rozpočtu a kapitálové příjmy (kromě investičních 

darů a příspěvků). Cizími příjmy pak rozumíme přijaté investiční transfery, investiční 

dary, příspěvky, ale také návratné příjmy. Tuto skutečnost zachycuje schematický č. 

2.1.  
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Obrázek 2.1 Schéma kapitálového rozpočtu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle teoretických poznatků z různých zdrojů uvedených v  seznamu literatury 

2.1.1 Přebytek běžného rozpočtu jako zdroj financování investic 

Přebytek běžného rozpočtu, často také nazýván jako provozní přebytek či hrubá 

úspora je spolu s kapitálovými příjmy vlastním zdrojem kapitálové části rozpočtu. 

Provozní přebytek vzniká jako saldo běžného rozpočtu. Pro jeho určení je nezbytné, 

aby management obce tento údaj sledoval. 

2.1.1.1 Vztah mezi běžným a kapitálovým rozpočtem 

Sleduje-li obec pro své potřeby rozpočet odděleně, může lépe plánovat 

financování svých investičních aktivit. Přebytek běžné části rozpočtu může obec 

převádět na jeho kapitálovou část, čímž tvoří vlastní zdroje kapitálového rozpočtu. Tyto 

zdroje pak může obec využít k financování investiční činnosti či je kumulovat po delší 

časové období, přesahující jeden rozpočtový rok. Vyrovnaný běžný rozpočet pak 

znamená, že je daná obec schopna ze svých běžných příjmů pokrýt pouze běžné 

výdaje, ale pro financování investic musí hledat jiné zdroje, čímž se snižují investiční 

možnosti obce. Je potřeba si také uvědomit, že investice zvýší budoucí běžné 

(provozní) výdaje a v  případě využití návratných finančních zdrojů také náklady na 

krytí dluhové služby. Proto je žádoucí, pokud je běžný rozpočet dlouhodobě alespoň 

mírně přebytkový. Deficitní běžný rozpočet je nežádoucí. Tento deficit musí obec krýt 

z návratných finančních zdrojů nebo ze zdrojů kapitálového rozpočtu, přičemž ani 

jedna z variant není dlouhodobě udržitelná. V  prvním případě zvyšuje obec svou 
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dluhovou službu, což vede k neúměrnému zadlužování. Ve  druhém případě pak 

dochází ke snižování kapitálové zásoby obce, což se negativně projeví 

v  jejich investičních možnostech. V  případě, že dochází k častějšímu či pravidelnému 

deficitu běžného rozpočtu, značí to, že obec není schopna financovat z běžných příjmů 

svůj provoz a obci hrozí vážné finanční potíže. V  tomto případě je nezbytné analyzovat 

příčiny vzniku těchto deficitů a provést patřičné změny v  hospodaření obce. 

Následující obrázek 2.2 zachycuje výše popsané vztahy mezi běžným a kapitálovým 

rozpočtem. 

Obrázek 2.2 Schéma vztahu mezi kapitálovým a běžným rozpočtem 

 
Zdroj: Provazníková, R. Financování měst, obcí a regionů. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 68. 

2.1.2 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy jsou vykazovány ve třídě 3 druhového třídění rozpočtové 

skladby, mají povahu jednorázových příjmů a patří mezi ně tyto příjmy: 

• Příjmy z prodeje pozemků (pole, louky, zahrady, lesy a další pozemky), 

• Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (stavby spojené se 

zemí pevným základem), 

• Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku (stroje, zařízení, umělecké 

předměty, ale i liniové stavby jako kanalizace, vodovod, plynovod), 

• Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, 

• Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku – prodej celého podniku 

a jiné, 

• Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku, 

• Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku, 

• Ostatní investiční příjmy, 

• Příjmy z prodeje akcií, 
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• Příjmy z prodeje majetkových podílů,  

• Příjmy z prodeje dluhopisů, 

• Ostatní příjmy z prodeje finančního majetku – jiné druhy cenných papírů, 

neuvedené výše. 

Ve vztahu ke kapitálovému rozpočtu je potřeba zmínit, že tyto příjmy většinou 

snižují kapitálovou zásobu obce. Tato forma financování investic tedy většinou nemá 

vliv na růst kapitálové zásoby majetku, ale pouze na její strukturu. Je proto vhodná 

pouze pokud se jedná o prodej zbytného majetku, ze kterého bude financován nákup 

nového majetku, který lépe odráží současné a budoucí potřeby obce. 

2.1.3 Investiční transfery 

Investiční transfery jsou součástí třídy 4, konkrétně se jedná o položky 

nacházející se v  seskupení položek 42. Investiční dotace jsou zpravidla jednorázové 

a účelové (slouží na úhradu výdajů části konkrétní investice). Obce mohou dotace 

získat ze státního rozpočtu, státních fondů, od kraje a z fondů EU. 

Kapitálové dotace jsou poskytovány na:  

• financování konkrétní investice, která umožní lépe nebo ve větším 

rozsahu uspokojovat lokální a regionální veřejné statky; 

• financování investic, jejichž význam přesahuje danou lokalitu a jsou 

spojeny s výdajovou externalitou; 

• realizaci a financování záměrů státní politiky a vyhlášených výdajových 

programů. 

2.1.4 Návratné příjmy 

Návratné příjmy jsou poměrně obvyklá forma financování investic. Jejich 

využitím vzniká obci povinnost v  budoucnu tyto prostředky splatit, a to včetně úroku. 

Mezi návratné příjmy sloužící k financování investic patří (Peková, 2011): 

• Bankovní úvěr – zejména střednědobý či dlouhodobý úvěr získaný od 

komerčních bank; 

• Příjmy z emise komunálních obligací – doposud využívány velmi 

omezeně kvůli vysokým emisním nákladům; 

• Návratné finanční výpomoci, 
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• Leasing – snadný způsob pořízení investice, zejména při pořizování 

dopravních prostředků, strojů na čištění a údržbu komunikací, stroje na 

odvoz a zpracování odpadů atd. 

O využití návratných finančních prostředků rozhoduje zastupitelstvo obce. Vždy 

je potřeba dobře zvážit rizika spojena se splácením a provést analýzu hospodaření 

obce, včetně analýzy výnosné roční dluhové služby. 

2.1.5 Výdaje kapitálové části rozpočtu obce 

Kapitálové (investiční) výdaje obce slouží k financování investiční činnosti obce. 

Jsou charakteristické tím, že přinášejí užitky v  delším časovém horizontu. To 

znamená, že tyto budoucí užitky bude přijímat i ten, kdo se neúčastní jejich 

financování. Podle principu užitku je tedy u kapitálových výdajů možné použít návratné 

zdroje, čímž se rozloží náklady na financování i na budoucí spotřebitele kapitálových 

statků a sníží se tak daňové zatížení současných daňových poplatníků. Jedná se o tzv. 

přerozdělování mezi generacemi. (Jílek, 2008, Musgrave, 1994)  

Výše uvedený přístup má však i své kritiky, kteří považují výdaje veřejných 

rozpočtů za pravidelné a opakující se. Každé generaci pak plynou užitky 

z realizovaných investic předchozích generací a mezigenerační přerozdělování ve 

formě dluhového financování je tedy zbytečné. Nicméně na úrovni municipalit jsou 

veřejné investice mnohem méně pravidelné a v  takovém případě může skutečně 

docházet k nerovnoměrnému rozložení užitku a nákladů. Za těchto podmínek je 

vhodné oddělovat běžný rozpočet od kapitálového, prosazovat vyrovnaný běžný 

rozpočet a po pečlivém zvážení a v  rozumné míře využít návratných zdrojů 

k financování kapitálových výdajů. (Jílek, 2008) 

Dalším argumentem podporující možnost financování kapitálových výdajů 

prostřednictvím návratných zdrojů je fakt, že růst dluhu je kompenzován růstem 

kapitálové zásoby. 

Kapitálové výdaje obcí mají pro soustavy veřejných rozpočtů velký význam. 

Jejich podíl na kapitálových výdajích všech veřejných rozpočtů se pohyboval v  letech 

1994 až 2006 kolem 50 %. Přičemž se podílely zhruba 2,5 % na HDP a 9 % na hrubé 

tvorbě fixní kapitálové zásoby. (Jílek, 2008)  
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2.2 Majetek obcí 

Základním právem obcí, jakožto veřejnoprávních korporací, je právo vlastnit 

majetek a hospodařit s ním. Jedná se o nezbytný předpoklad pro výkon samosprávné 

funkce. Majetek je důležitým nástrojem rozvoje území a prosazování cílů sociálně 

ekonomického rozvoje daného území. Jedná se také o prostředek rozvoje veřejného 

sektoru a realizaci veřejného zájmu. V  neposlední řadě je majetek zdrojem vlastních 

příjmů obce a jeho vlastnictví je také předpokladem pro získání úvěru. (Provazníková, 

2009) 

K zabezpečování veřejných statků může obec dát majetek do správy svým 

organizačním složkám a příspěvkovým organizacím. Tento majetek je pak důležitým 

nástrojem řízení těchto organizací. (Peková, 2011) 

Racionálním hospodařením s majetkem obce je možno dosáhnout vyšší 

efektivnosti veřejného i soukromého sektoru, vyšší daňovou výtěžnost a proporcionální 

sociálně ekonomický a urbanistický rozvoj území. (Toth a kol., 2011) 

2.2.1 Nabytí majetku obcemi 

Na počátku 90. let 20. století získaly obce do vlastnictví znovu majetek, a to na 

základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky 

do vlastnictví obcí. Jednalo se o tyto okruhy majetku: 

• část historického majetku, který vlastnily před rokem 1949 a který byl 

v  roce 1992 ještě ve vlastnictví státu,  

• majetek, ke kterému přešlo právo hospodaření, kterým disponovaly 

původní národní výbory, 

• bytový fond s pozemky tvořící jeden funkční celek, 

• objekty komplexní bytové výstavby. 

Dále obce mohly a mohou požádat o další majetek, jako například kulturní 

památky, muzea, galerie a jiné. Obce se také mohou ucházet o jakýkoliv jiný majetek 

nákupem. (Toth a kol., 2011) 

2.2.2 Hospodaření s majetkem obcí 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů říká, že: 

„Majetek obcí musí být využíván účelně a hospodárně v  souladu s jejími zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat 
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o zachování a rozvoj svého majetku.” Obce mohou majetek prodávat, pronajímat 

i zapůjčovat. Dále mohou majetek vkládat do zakládaných právnických osob, svěřovat 

jej svým příspěvkovým organizacím, vkládat jej do dobrovolného svazku obcí. 

Majetkem také mohou ručit, například při žádosti o úvěr. Získávat majetek mohou obce 

nákupem, výstavbou, vlastní činností, bezúplatným převodem, zděděním či 

darováním. (Provazníková, 2009) 

Dle zákona o obcích nesmí obce ručit svým majetkem za závazky fyzických 

a právnických osob s výjimkou: 

• závazků, vyplývajících ze smlouvy o úvěru, pokud jsou tyto prostředky 

určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního 

rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu, 

• závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li tyto prostředky určeny 

pro investici do obcí vlastněných nemovitostí, 

• závazků právnických osob, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát, 

Obce mají povinnost zveřejnit záměr prodat, směnit, darovat a pronajmout 

nemovitý majetek na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů před rozhodnutím, aby se 

k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.  

Hospodaření s majetkem a analýzy hospodaření musí být zveřejňovány, aby 

byla možná jak odborná veřejná kontrola, tak občanská kontrola ze strany občanů. 

2.2.3 Struktura a členění majetku obcí 

Majetek je obvykle členěn na majetek: 

• movitý a nemovitý,  

• dlouhodobý a krátkodobý a  

• hmotný, nehmotný a finanční. 

Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Movitý 

majetek můžeme zjednodušeně vymezit jako všechen ostatní majetek, který není 

nemovitý (stroje, zařízení apod.). Krátkodobým majetkem rozumíme majetek s dobou 

využitelnosti do jednoho roku (oběžný majetek, finanční majetek), zatímco dlouhodobý 

majetek má předpokládanou dobu využitelnosti delší než jeden rok (budovy, dopravní 

prostředky, majetkové podíly, licence atd.). Hmotný majetek jsou věci (mající užitnou 
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hodnotu), byty a nebytové prostory. Nehmotným majetkem jsou práva a jiné majetkové 

hodnoty. Finančním majetkem jsou cenné papíry, peníze, půjčky atd. (Toth a kol. 2011) 

2.2.4 Majetek jako ekonomický nástroj obce 

Obce mohou využívat majetek jako ekonomický nástroj. Musí však být používán 

v  koordinaci s dalšími nástroji, kterými obce disponují a ve vazbě na strategické 

a územní plánování. (Toth a kol. 2014) 

Toth a kol. (2011, s. 107) uvádí hlavní cíle, kterých lze racionálním nakládáním 

s majetkem dosáhnout. Jedná se o: 

• uspokojování potřeb veřejnosti a zvyšování životní úrovně, 

• zkvalitňování a zmnožování majetku obce, 

• zvyšování rozpočtových zdrojů, 

• vyšší atraktivita pro obyvatelstvo i pro potencionální imigranty, 

• zlepšování demografické struktury, 

• podpora místního podnikání, 

• přilákání nových investic, 

• zvyšování inovačního klimatu obce, 

• realokace výrobních i nevýrobních aktivit, 

• ovlivnění urbanistického vzhledu obce, 

• zlepšení architektonického dojmu dané lokality, 

• zlepšování životního prostředí, 

• zlepšení sociálních poměrů, 

• zvyšování počtu pracovních míst, atd. 

Častým rozhodovacím problémem je, zda (a jaký) obecní majetek prodat, či 

pronajímat. Vlastnictví majetku je spojeno s vysokými náklady (např. na řízení, provoz, 

údržbu a rozvoj). Obec musí rozhodovat, jaké statky a služby a v  jakém objemu chce 

poskytovat, a zda tyto statky a služby nemůže zajistit soukromý sektor. Prodejem 

majetku dojde k významné úspoře zdrojů a k jednorázovým příjmům do rozpočtu. 

Toth a kol. (2011, s. 108) vyjmenovává kritéria, podle kterých by měl být vybrán 

majetek určený k prodeji: 

• majetek je z pohledu strategických a rozvojových cílů zbytný; 

• majetek je ztrátový; 
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• je vysoce nákladný (časově, personálně, technicky či finančně); 

• majetek vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci nebo modernizaci; 

• u soukromého sektoru se nabízí odbornější a motivovanější 

management; 

• služby poskytované prostřednictvím tohoto majetku nemají charakter 

veřejného statku; 

• odprodejem navýší obec své příjmy. 

Získané finanční prostředky z prodeje majetku by měly být podle zásady 

účelovosti využity k pořízení nového majetku, potřebného zejména pro naplnění 

strategických koncepcí rozvoje obce.  

Jestliže lze na aktivitě vytvořit zisk, měl by management obce zvážit, zda je 

skutečně prodej vhodným nástrojem. Prodejem totiž ztratí obec nad majetkem, tedy 

i nad příslušnou aktivitou kontrolu (např. nad cenou, kvalitou, dostupností). Toto lze do 

určité míry ošetřit smluvními podmínkami. Smluvně může obec zajistit 

nepřevoditelnost majetku po určitou dobu, či převoditelnost pouze se souhlasem 

města, zajištění předkupního práva, zajištění zachování podnikatelského záměru či 

podmínit prodej rekonstrukcí objektu. 

Za situace, kdy si chce obec nad danou aktivitou zachovat kontrolu, je vhodnější 

takovýto majetek spíše pronajímat. Nájemní smlouvou lze stanovit podmínky 

zaručující, že bude činnost provozována v  rámci požadavků potřebných pro rozvojové 

priority obce.  

V úvahu připadá i varianta, že si obec majetek a ziskovou aktivitu ponechá ve 

svém vlastnictví a správě. Tato aktivita pak může sloužit jako dodatečný zdroj příjmů 

rozpočtu obce. Je zde ale potřeba brát v  úvahu dva zásadní problémy. Prvním 

problémem je, že úředníci zodpovědní za správu a řízení dané aktivity nemají k této 

činnosti žádný vlastnický vztah, proto může být jejich motivace, a tím i management 

dané aktivity horší než v  případě soukromého subjektu. Druhý problém je spojen 

s odčerpáváním kapacit obecního úřadu směrem k příslušné aktivitě. (Toth, 2011) 

Za účelem správy majetku a poskytování veřejných statků a služeb může obec 

zřizovat komunální podniky. Touto problematikou se zabývá Toth (2014). 
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2.2.5 Evidence majetku 

Evidence majetku obce vychází ze zákona č. 563/1993 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro některé účetní jednotky. 

Skutečný stav majetku je ze zákona o účetnictví zjišťován pomocí inventarizace, 

tedy zjišťování, zda skutečný stav majetku a závazků odpovídá účetnímu stavu. 

Inventarizace zahrnuje fyzickou inventuru hmotného a některého nehmotného majetku 

a dokladovou inventuru závazků, pohledávek, finančního majetku apod. (Peková, 

2011) 

Účetní evidence majetku je pro hodnocení socioekonomické úrovně obce 

nedostatečná. Jelikož neobsahuje dostatečné množství informací, například o stavu, 

struktuře, tržní ceně, nárocích na provoz. (Toth, 2011) 

Bližší informace může poskytnout například tzv. pasport majetku. Jedná se 

o multifunkční dokument evidující majetek, obsahující komplexnější údaje vztažené 

k obecnímu majetku. (Toth, 2011) Může se jednat například o údaje specifikující typ 

majetku, jeho charakteristiku, lokalizaci, vlastnické vztahy, cenu (účetní, reprodukční, 

tržní, dle zákona o oceňování majetku), technické parametry majetku (rozměry, 

výměra, stáří, technický stav, nároky na údržbu a opravy, vybavenost sítěmi technické 

infrastruktury atd.), způsob využití, ekonomické parametry (provozní náklady, 

investiční náklady, výnosy, způsob správy aj.), a také údaje o pořízení pasportu. 

(Peková, 2011) 

2.2.6 Oceňování majetku, 

Pro správné nakládání s majetkem je nezbytné jeho správné ocenění. Pro účely 

vedení účetnictví oceňujeme majetek: 

• pořizovací cenou, 

• reprodukční pořizovací cenou, 

• věcnou hodnotou, 

• tržní cenou, 

• cenou obvyklou, 

• jmenovitou hodnotou. 
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Pro jiné účely než vedení účetnictví se majetek oceňuje podle zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon o oceňování majetku stanoví, že se majetek oceňuje 

cenou obvyklou, tedy administrativní, pokud není uvedeno, že má být oceněn jinak.  

Zákon rozlišuje následující způsoby ocenění: 

• nákladový způsob, 

• výnosový způsob, 

• porovnávací způsob, 

• oceňování podle jmenovité hodnoty, 

• oceňování podle účetní hodnoty, 

• oceňování podle kurzové hodnoty, 

• oceňování sjednanou cenou. 

Nákladový způsob vychází z nákladů, které bylo nutno vynaložit na pořízení 

předmětu ocenění v  místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění. Výnosový 

způsob ocenění stanoví cenu majetku podle skutečně dosahovaného výnosu 

z předmětu ocenění nebo z výnosu, který lze za daných podmínek z předmětu ocenění 

obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Porovnávací způsob vychází 

z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem. Oceněním 

podle jmenovité hodnoty rozumíme částku, na kterou předmět ocenění zní (tzv. 

nominální hodnota). Ocenění podle účetní hodnoty stanoví cenu majetku na základě 

předpisů o účetnictví. Ocenění podle kurzové hodnoty vychází z ceny předmětu 

ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu.  A ocenění sjednanou cenou 

zákon rozumí ocenění předmětu dle ceny sjednané při jeho prodeji, případně ceny 

odvozené ze sjednaných cen.  

2.3 Opotřebení majetku a jeho reprodukce 

Pro dlouhodobý majetek je charakteristická dlouhá doba spotřeby, jejíž 

projevem je opotřebení majetku. Opotřebení je dvojího typu: fyzické a morální 

(ekonomické). Fyzickým opotřebením rozumíme opotřebení, ke kterému dochází 

v  důsledku používání (aktivní fyzické opotřebení), nebo v  důsledku nepoužívání 

(pasivní fyzické opotřebení). Morálním, neboli ekonomickým opotřebením rozumíme 

opotřebení, které je spojeno se ztrátou hodnoty majetku v  důsledku technického 
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pokroku. Odhadnout a zaznamenat hodnotu tohoto opotřebení v  nákladech je úkolem 

tzv. odpisování. (Legát a kol, 2013) 

Peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobého majetku za určité vymezené 

(účetní) období jsou odpisy. Jejich smyslem je, kromě vyjádření opotřebení, také 

postupné přenesení hodnoty majetku do (provozních) nákladů a tvorba zdrojů na 

obnovu daného dlouhodobého majetku. Odpisy se kumulují do tzv. oprávek, které 

vyjadřují celkové opotřebení dlouhodobého majetku od počátku jeho používání. 

Odečtením oprávek od pořizovací ceny dlouhodobého majetku získáme tzv. 

zůstatkovou cenu majetku. Pro stanovení výše odpisů je nezbytné správně odhadnout 

dobu životnosti dlouhodobého majetku, tedy předpokládanou dobu, po kterou bude 

dlouhodobý majetek v  účetní jednotce používán. 

Mezi dlouhodobým majetkem nalezneme i taková aktiva, jejichž hodnota za 

normálních okolností v  čase neklesá. Jedná se například o cenné papíry, pozemky, 

umělecká díla, sbírky muzejní povahy, movité kulturní památky a jiné. Tato aktiva 

neodepisujeme. (Vodáková, 2012) 

2.3.1 Odpisování obecního majetku 

Obce ČR neměly do roku 2012 povinnost odpisovat svůj majetek. Až vyhláška 

č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

povinnost zavádí. Podrobně problematiku odpisů upravuje ČÚS 708 – odepisování 

dlouhodobého majetku.  

Odpisy vyjadřují nepeněžní náklad, mají pouze vliv na výsledek hospodaření. 

Částku ve výši odpisů nemusí obce nikam ukládat. Nicméně odpisy mohou být 

významným zdrojem informací o hospodaření obce.  

Obce mají povinnost sestavovat odpisový plán, který konkretizuje postupy 

a zásady odpisování pro jednotlivé druhy odpisovaného majetku. Obce jakožto účetní 

jednotky evidují majetek v  jeho vstupní ceně. Vstupní cenou rozumíme pořizovací 

cenu, reprodukční pořizovací cenu nebo cenu stanovenou vlastními náklady, popř. 

cenu technického zhodnocení. Jeho opotřebení je účtováno formou odpisů – na vrub 

provozních nákladů ve prospěch účtu oprávek. 
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Než začaly obce odepisovat majetek, musely nejprve provést tzv. 

„dooprávkování”. Dooprávkování bylo provedeno k 31. 12. 2011 a jednalo se 

o jednorázové zpětné vyjádření opotřebení.  

Základní informace o odpisech nám pak poskytuje zveřejněná účetní závěrka, 

které se již věnovala kapitola 1.6. Pro doplnění je potřeba zmínit, že celkovou výši 

odpisů za dané účetní období nalezneme ve výkazu zisku a ztráty a kumulované 

odpisy (oprávky) v  rozvaze, konkrétně ve sloupci korekce. 

Částky odpisů nemusí obce nikam ukládat, čímž netvoří zdroje na financování 

reprodukce svého majetku. Odpisy nejsou valorizovány o inflaci, vycházejí z historické 

hodnoty majetku, tudíž dochází v  čase k podhodnocování výše potřebných zdrojů na 

reprodukci majetku. Řešit tento problém může interní odpisování, které bere v  potaz 

i vliv inflace. 

2.4 Možnosti analýzy kapitálového rozpočtu 

V předchozích kapitolách byly popsány zdroje informací, které jsou nezbytné 

pro provádění analýz hospodaření. Tato kapitola se bude věnovat možnostem, jak 

analyzovat hospodaření obce ve vztahu k investiční činnosti obce. Nutno podotknout, 

že se nejedná o komplexní finanční analýzu, kterou zjišťujeme finanční zdraví 

subjektu. Pouze o výběr některých ukazatelů, které nám pomohou k dosažení cílů 

práce. Je proto důležité mít na paměti, že pro posouzení finančního zdraví konkrétních 

municipalit jsou nedostatečné a je potřeba je doplnit o další informace. 

Již bylo zmíněno, že základním vlastním zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu 

je přebytek generovaný běžným rozpočtem. V  teoretické rovině se provoznímu saldu 

(přebytku běžného rozpočtu) věnovala kapitola 2.1.1. Nyní se podívejme na jeho 

praktické pojetí při hodnocení finančního zdraví obce. 

Sledování tohoto údaje je velmi důležité, svou informační hodnotou je mnohem 

významnější než častěji používaný ukazatel salda rozpočtu. Poskytuje nám informace 

o investičním potenciálu města, schopnosti reprodukce majetku a schopnosti splácet 

dluhy. Provozní přebytek zjistíme podle vzorce 2.1. 

í	 ř 	 = ěž é	 ří − ěž é	 ý  (2.1) 

Z hlediska jednotlivých tříd druhového třídění rozpočtové skladby pak přebytek 

běžné části rozpočtu zjistíme podle vzorce 2.2. 
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í	 ř 	 = ří 	1	 + ří 	2	 + ž 	41 − ří 	5 (2.2) 

2.4.1 Schopnost obce tvořit přebytek běžného rozpočtu 

Předpokládáme-li, že obce usilují o přebytkové běžné hospodaření, aby tak 

tvořily vlastní zdroje k financování svých rozvojových aktivit, můžeme měřit výkonnost, 

s jakou se to těmto obcím daří. K tomuto účelu slouží ukazatel, měřící schopnost obce 

tvořit přebytek z běžného hospodaření. Tento ukazatel nám říká, do jaké míry je obec 

schopna vytvářet přebytky z běžné činnosti, tedy kolik procent z běžných příjmů obec 

ušetří po zaplacení běžných výdajů. Tyto prostředky pak může použít k financování 

kapitálových výdajů či splátek úvěrů. Schopnost obce tvořit přebytek běžného 

hospodaření se vypočte vydělením provozního přebytku běžnými příjmy (viz vzorec č. 

2.3). 

í	 ř

ěž é	 ří
	 ∙ 	100	 % 	  (2.3) 

Porovnání obcí tímto ukazatelem může být nevýhodné pro obce, které 

vykonávají větší rozsah činností v  přenesené působnosti. Je tomu tak z důvodu, že 

čitatel bude obsahovat přijaté neinvestiční transfery na zabezpečení přenesené 

působnosti a zároveň i jejich vynaložení (vynulují se). Avšak jmenovatel bude o tyto 

příjmy vyšší. (Opluštilová, 2011) 

2.4.2 Ukazatel samofinancování kapitálových výdajů 

Ukazatel, kterým změříme schopnost obce tvořit vlastní zdroje financování 

kapitálových výdajů, vyjadřuje podíl vlastních příjmů (v daném roce) na celkových 

kapitálových výdajích. V tomto  ukazateli nejsou zahrnuty investiční dotace a návratné 

zdroje, které považujeme za cizí zdroj financování. Dále v  ukazateli nejsou zahrnuty 

potenciální přebytky z minulých let. Jeho sledování má svůj význam při plánování 

investičních aktivit obce. (Opluštilová, 2011) 

í	 ř á é	 ří 	

á é	 ý
∙ 100	 %  (2.4) 

Ukazatel může být také počítán včetně investičních transferů. V  tomto případě 

vyjadřuje schopnost obce financovat své investiční aktivity bez využití návratných 

finančních prostředků.  
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2.4.3 Ukazatele investičního rozvoje 

Smyslem ukazatelů investičního rozvoje je poskytnout uživateli informace 

o stavu a hospodaření s dlouhodobým majetkem. Otrusinová (2011) uvádí tyto dva 

ukazatele: 

1. Koeficient opotřebení dlouhodobého majetku (vzorec 2.5): 

á

á	 	 	 ř í 	 á
	 (2.5) 

Koeficient opotřebení majetku zjednodušeně říká, jaká část z původního 

majetku (vyjádřeno pořizovací cenou) je již opotřebena (spotřebována). Jedná se 

o velmi užitečný ukazatel, pokud se sleduje v  čase a jeho hodnota v  čase roste, 

znamená to, že dochází vlivem odpisů k znehodnocování objemu majetku. 

(Kraftová, 2002) 

2. Míra investičního rozvoje (vzorec 2.6): 

é	
 (2.6) 

Ukazatel míry investičního rozvoje nám podává informaci o tom, zda obec 

vynaložila dostatek investičních prostředků, aby pokryla ztráty z opotřebení majetku. 

Pokud by byl výsledný ukazatel menší než 1, pak by došlo k úbytku kapitálového 

majetku obce vlivem opotřebení. V  případě, že je ukazatel vyšší než 1, obec vynakládá 

více investičních prostředků než je nutné k zajištění reprodukce majetku.  

Dále zde můžeme zahrnout například ukazatel poměřující objem investičních 

výdajů na celkových výdajích, tzv. ukazatel investiční aktivity: 

3. Ukazatel investiční aktivity: 

á é	 ý

é	 ý
 (2.7) 

2.4.4 Ukazatele zadluženosti 

Vzhledem k tomu, že využití návratných finančních prostředků je ve vazbě na 

kapitálové výdaje tolerováno, zároveň obce nejsou nikterak omezovány ze strany státu 

či krajů při jejich využívání, je důležité sledovat i ukazatele zadluženosti. 
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Mezi tyto ukazatele můžeme zahrnout například ukazatel věřitelského rizika 

(vzorec 2.7), nebo koeficient samofinancování (vzorec 2.8):  

• Ukazatel věřitelského rizika: 

í	

á	 	
 (2.7) 

• Koeficient samofinancování: 

í	 á

á	
 (2.8) 

Koeficient samofinancování nám říká, v  jaké míře se podílí vlastní kapitál na 

financování celkových aktiv. Z rovnosti aktiv a pasiv vyplývá, že součet výsledků těchto 

dvou ukazatelů by měl být roven 1. (Vodáková, 2013, Otrusinová, 2011). 

Dalším ukazatelem zadluženosti je ukazatel dluhové služby. Dluhová služba 

v  obecné podobě představuje podíl výdajů na dluhovou službu na vybrané kategorii 

příjmů (dluhová základna). (Opluštilová, 2012).  

• Ukazatel krytí dluhové služby 

á	 ž

á	 á
 (2.9) 

Dluhová služba a z ní vycházející ukazatel dluhové služby jsou ukazatelem 

patřící do soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), vytvořených 

ministerstvem financí pro účely monitoringu hospodaření obcí. 

2.4.5 Schopnost reprodukce majetku 

Schopnost reprodukce majetku lze vyjádřit ukazatelem poměřující odpisy 

a provozní přebytek. Ukazatel vyjadřuje podíl odpisů na provozním přebytku. Pokud je 

vyšší než 100, pak obec není schopna zajistit prostředky na reprodukci majetku. 

Vypočte se podle vzorce 2.1. 

í	 ř
∙ 100 (2.10) 
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3 Analýza hospodaření obcí ČR  

Cílem této části práce je analyzovat současný stav hospodaření obcí ČR ve 

vztahu k tvorbě vlastních zdrojů financování investic, a to v  závislosti na velikosti obcí. 

Analýza hospodaření bude provedena od roku 2011 do roku 2014 definovaných 

velikostních kategoriích, které budou obsahovat všechny obce ČR s výjimkou hlavního 

města Prahy. 

 Obce ČR jsou v  této části práce vymezeny velikostními kategoriemi podle 

rozdělení, jaké používá Český statistický úřad pro své statistické účely. Následující 

analýza bude vycházet z velikostních kategorií obcí zobrazených v  tabulce č. 3.1. 

Tabulka 3.1 Vymezení velikostních kategorií 

Velikostní kategorie Počet obyvatel 
% podíl na celkovém 

počtu obyvatel ČR 
Počet obcí 

I 0 — 199 180 652 1,7% 1453 

II 200 — 499 651 391 6,2% 2000 

III 500 — 999 961 883 9,2% 1368 

IV 1 000 — 1 999 1 037 120 9,9% 744 

V 2 000 — 4 999 1 250 829 11,9% 412 

VI 5 000 — 9 999 960 028 9,1% 140 

VII 10 000 — 19 999 950 621 9,0% 68 

VIII 20 000 — 49 999 1 252 935 11,9% 43 

IX 50 000 — 99 999 1 078 391 10,3% 15 

X 100 000 a více 943 496 9,0% 4 

Celkem (bez Prahy) 9 267 346 88,2% 6257 

ČR celkem 10 510 547 100,0% 6258 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování. 

Česká republika má poměrně malou velikost municipalit. (Jílek, 2009) 

K 1. 1. 2014 území ČR pokrývalo 6248 obcí a 5 vojenských újezdů. Průměrný počet 

obyvatel na jednu obci činil 1682. 77 % obcí má méně než 1000 obyvatel, ale žije 

v  nich jen 17 % populace ČR. 

3.1 Hospodaření obcí ČR z hlediska velikostních skupin 

Celkové příjmy obcí ČR (po konsolidaci a bez hlavního města Prahy) dosáhly 

v  roce 2014 částky ve výši téměř 203 mld. Kč. Výdaje (taktéž po konsolidaci a bez hl. 

města) byly o 3,2 mld. nižší. Stále však nejsou příjmy na hodnotě z roku 2011, kdy 

činily celkové příjmy obcí bezmála 205 mld. Kč (při výdajích ve výši 207,7 mld. Kč). 

Nutno podotknout, že v  roce 2012 došlo k výraznému poklesu transferových příjmů 
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vlivem převodu agexndy související s výplatou sociálních dávek z obcí na stát, což se 

v  odpovídající výši projevilo poklesem příjmů a zároveň v  adekvátní výši i poklesem 

výdajů. Nicméně v  následujících letech celkové příjmy každoročně rostly. Tabulka 

zachycující vývoj rozpočtového hospodaření obcí ČR v  absolutních hodnotách je 

dostupná v příloze č. 1.  

Následující text bude analyzovat hospodaření obcí ČR z hlediska velikostních 

skupin. Z tohoto důvodu budou data pro lepší porovnatelnost přepočtena na 

1 obyvatele.  

Tabulka č. 3.2 zachycuje vývoj celkových příjmů v  jednotlivých velikostních 

kategoriích obcí přepočtených na obyvatele. Při bližším pohledu na tabulku je ihned 

patrný propad příjmů v  roce 2012 vlivem zmíněné sociální reformy. Tuto skutečnost 

také dokládá následný graf č. 3.1, který zachycuje pokles celkových příjmů a příjmů 

z neinvestičních transferů. Nejvýraznější pokles příjmů zaznamenaly obce zařazené 

v  kategoriích VI až IX, tedy obce s počtem obyvatel v  rozmezí 5000 až 99999. 

V  každé z těchto kategorií poklesly příjmy z neinvestičních transferů o 60 až 70 %. 

Celkové příjmy meziročně těmto obcím poklesly o 17 až 23,9 %. Ve zbylých kategoriích 

byl pokles celkových příjmů výrazně menší. V  následujících letech již celkové příjmy 

rostly, a to ve všech velikostních kategoriích. Nicméně míra růstu byla v  jednotlivých 

kategoriích velmi odlišná.  

V roce 2013 vstoupilo v  platnost nové rozpočtové určení daní, což se projevilo 

ve změně příjmů ze sdílených daní (viz příloha č. 2). Vzhledem k tomu, že daňové 

příjmy jsou nejvýznamnější skupinou příjmů, výrazně to ovlivnilo i celkové příjmy. 

V  roce 2013 nejvíce vzrostly příjmy obcím s počtem obyvatel do 10000. Ve všech 

těchto kategoriích byl nárůst celkových příjmů v  rozmezí 10,6 až 16,6 %. Naopak 

větším obcím vzrostly celkové příjmy výrazně méně. Jedinou výjimkou je kategorie IX, 

ve které příjmy na obyvatele mírně poklesly. V  roce 2014 již nebyly rozdíly 

v  meziročním nárůstu celkových příjmů tak výrazné, avšak i přesto obcím do 1000 

obyvatel vzrostly příjmy více než v  ostatních kategoriích. 
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Tabulka 3.2 Vývoj celkových příjmů obcí (Kč/obyvatel, 2011 – 2014) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

Graf 3.1 Celkové příjmy a neinvestiční transfery v  letech 2011 a 2012 (v Kč/os) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

Celkové výdaje obcí na jednoho obyvatele jsou zachyceny v  tabulce č. 3.3. 

Nejvyšších výdajů dosahovaly v  každém rozpočtovém roce obce 10. velikostní 

kategorie. Nejmenších výdajů dosahovaly obce, zejména v  letech 2011 a 2012 

v  kategorii II, III a IV. Celkové příjmy na obyvatele se pohybovaly v  rámci těchto 

kategorií kolem 16,5 tisíc Kč. V  současnosti také dosahují tyto kategorie nejmenších 

celkových příjmů v  přepočtu na obyvatele, nicméně rozdíly se v  porovnání s ostatními 

kategoriemi snížily. Největší výdaje vynakládají města v  největší velikostní kategorii 

(34 tis. Kč/obyvatel). 

Koef. růstu

2012 2013 2014 2014/2011

I 20 181,83 19 004,12 21 184,37 23 135,95 -5,84 11,47 9,21 1,1464

II 16 936,94 16 270,21 18 402,93 20 907,43 -3,94 13,11 13,61 1,2344

III 16 975,29 16 329,93 18 151,65 20 388,73 -3,80 11,16 12,32 1,2011

IV 16 580,33 16 060,41 18 605,05 19 610,17 -3,14 15,84 5,40 1,1827

V 17 713,07 16 398,11 19 064,04 19 549,90 -7,42 16,26 2,55 1,1037

VI 23 395,17 18 001,05 19 887,64 21 439,50 -23,06 10,48 7,80 0,9164

VII 25 263,98 19 115,16 20 050,50 21 330,85 -24,34 4,89 6,39 0,8443

VIII 24 348,08 19 083,32 20 636,19 20 950,31 -21,62 8,14 1,52 0,8605

IX 22 839,42 19 279,51 19 236,41 19 552,91 -15,59 -0,22 1,65 0,8561

X 34 851,06 32 877,33 33 566,27 34 481,39 -5,66 2,10 2,73 0,9894

Relativní meziroční změna (%)Velikostní 

kategorie
2011 2012 2013 2014
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Tabulka 3.3 Celkové výdaje dle velikostních kategorií (kč/os) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

Pro porovnání vývoje příjmů a výdajů jednotlivých velikostních kategorií je také 

užitečné všimnout si posledního sloupce, tzv. koeficientu růstu, který udává míru 

růstu/poklesu příjmů a výdajů z výchozího roku (2011) k roku 2014. Druhé až čtvrté 

velikostní kategorii (obsahující obce s počtem obyvatel od 200 do 2000) od roku 2011 

vzrostly v porovnáním s ostatními celkové příjmy výrazně více (v rozmezí od 11 % až 

po 23,5 %). Desáté velikostní kategorii vzrostly příjmy v porovnání s rokem 2011 o 

pouhých 0,6 %. Velikostním kategoriím obcí od 5000 obyvatel výše, v  porovnání 

s rokem 2011, poklesly celkové příjmy. Propad příjmů byl mnohem razantnější. (od 

8 % po 16 %).  

Obce, kterým příjmy poklesly, musely v  odpovídajícím objemu omezit i své 

výdaje. Naopak prvním pěti velikostním skupinám vzrostly výdaje od 8 % u nejmenší 

velikostní kategorie po 18,5 % u velikostní kategorie 200 – 499 obyvatel. 

3.1.1 Vývoj struktury příjmů obcí 

Celkové daňové příjmy obcí ČR dosáhly v  roce 2014 výše 124,9 mld. Kč. Jejich 

podíl na celkových příjmech obcí je 62 %. Meziročně daňové příjmy vzrostly o téměř 6 

mld. Kč (5 %).  

V přepočtu na jednoho obyvatele má největší daňové příjmy velikostní kategorie 

čtyř největších měst (Brno, Ostrava, Plzeň a Liberec). Tato skupina má výrazně vyšší 

daňové příjmy než vykazují zbylé kategorie. Vývoj daňových příjmů jednotlivých 

velikostních skupin, včetně vývoje jejich podílu na celkových příjmech v  rámci dané 

kategorie obcí zobrazuje tabulka č. 3.4, ze které je patrný již dříve zmíněný vliv změny 

rozpočtového určení daní. Od roku 2011 vzrostly daňové příjmy na obyvatele všem 

Koef. růstu

2012 2013 2014 2014/2011

I 19 325,76 18 663,47 20 446,91 20 873,44 -3,43 9,56 2,09 1,0801

II 16 459,85 16 665,37 17 283,08 19 505,83 1,25 3,71 12,86 1,1851

III 16 723,84 16 253,09 17 054,19 19 554,18 -2,81 4,93 14,66 1,1692

IV 16 234,89 16 000,71 17 396,72 18 851,50 -1,44 8,72 8,36 1,1612

V 18 064,55 16 484,65 18 146,18 19 110,88 -8,75 10,08 5,32 1,0579

VI 24 282,69 18 447,68 18 790,20 21 661,15 -24,03 1,86 15,28 0,8920

VII 26 652,27 19 196,90 19 359,51 21 944,82 -27,97 0,85 13,35 0,8234

VIII 25 091,15 19 007,90 19 061,55 20 598,58 -24,24 0,28 8,06 0,8210

IX 24 135,45 19 294,42 19 457,30 19 976,63 -20,06 0,84 2,67 0,8277

X 33 735,53 31 350,58 32 135,40 33 933,67 -7,07 2,50 5,60 1,0059

Velikostní 

kategorie

Relativní meziroční změna (%)
2011 2012 2013 2014
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velikostním kategoriím. Největší nárůst je zaznamenán v  5. kategorii (obce a města 

s počtem obyvatel v  rozmezí 2.000 – 4.999), kterým od roku 2011 vzrostly daňové 

příjmy o 40 %. S výjimkou 9. a 10. kategorie se všem obcím zvýšily daňové příjmy 

o 20 % a více. Pouze dvě největší kategorie velkých měst (50000 a více obyvatel) 

zaznamenaly výrazně nižší růst daňových příjmů.  

Tabulka 3.4 Vývoj daňových příjmů a jejich podílů na celkových příjmech 
obcí ČR (dle velikostních kategorií, v  Kč na obyvatele) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

Pravá část tabulky zachycuje podíl daňových příjmů na celkových příjmech 

v  rámci dané kategorie. Význam daňových příjmů v  rozpočtech obcí narostl. Dáno je 

to již zmíněnými okolnostmi, jako snížení příjmů z neinvestičních transferů a změnami 

RUD. Zatímco v  roce 2011 se podíl daňových příjmů na celkových příjmech pohyboval 

v  jednotlivých kategoriích v  rozmezí od 41 % (kategorie VI, VII) po 55,4 % (kategorie 

X), v  roce 2014 se podíl daňových příjmů pohybuje v  rozmezí 55 % (kategorie I) až 

69,5 % (kategorie IX). 

Velmi významnou 

složkou daňových příjmů 

v  rozpočtech malých obcí jsou 

příjmy daně z nemovitých věcí, 

které jsou výhradním příjmem 

obce, na jejíž katastrálním 

území se nemovitost nachází. 

Výše daně z nemovitých věcí 

klesá s velikostní kategorií, 

přičemž největší příjmy z této 

Koef. růstu

2014/2011 2011 2012 2013 2014

I 10 352,4 10 731,0 12 196,4 12 987,5 1,2545 51,3% 56,5% 57,6% 56,1%

II 9 278,5 9 535,0 11 261,9 11 977,0 1,2908 54,8% 58,6% 61,2% 57,3%

III 8 932,2 9 292,6 11 347,1 12 082,0 1,3526 52,6% 56,9% 62,5% 59,3%

IV 8 705,2 8 935,8 11 161,2 11 974,6 1,3756 52,5% 55,6% 60,0% 61,1%

V 8 684,0 8 930,1 11 385,0 12 129,2 1,3967 49,0% 54,5% 59,7% 62,0%

VI 9 517,9 9 808,8 12 073,1 12 699,6 1,3343 40,7% 54,5% 60,7% 59,2%

VII 10 452,1 10 810,8 12 471,0 13 108,4 1,2541 41,4% 56,6% 62,2% 61,5%

VIII 10 873,6 11 332,2 12 586,9 13 116,2 1,2062 44,7% 59,4% 61,0% 62,6%

IX 12 141,1 12 407,3 13 183,1 13 587,3 1,1191 53,2% 64,4% 68,5% 69,5%

X 19 314,0 19 947,5 20 395,7 20 989,9 1,0868 55,4% 60,7% 60,8% 60,9%

Velikostní 

kategorie
2011 2012 2013 2014

Podíl na celkových příjmech.

Graf 3.2 Příjem daňě z nemovitých věcí 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 
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daně mají jak je patrné z grafu č. 3.2 obce do 200 obyvatel. V  dalších velikostních 

kategoriích se příjem daně z nemovitých věcí snižuje, až po 6. velikostní kategorii, od 

které je již její výše srovnatelná mezi kategoriemi. 

Závěrem lze říci, že vlivem RUD si nejvíce polepšily malé obce, což dokládají 

grafy v  příloze č. 2. Dále je potřeba poznamenat, že existuje závislost mezi velikostní 

kategorií obcí a příjmem daně z nemovitých věcí, která má u menších obcí stabilně 

větší význam než u větších obcí a měst. Také se s velikostní kategorií zvyšuje podíl 

daňových příjmů na celkových příjmech. 

Celkové nedaňové příjmy obcí v  roce 2014 (vyjma hl. m. Prahy) činily 26,4 mld. 

Kč (13% podíl z celkových příjmů). V porovnání s rokem 2013 vzrostly o 3,5 %, tedy 

o 905 mil. Kč.  

Následující tabulka č. 3.5 zachycuje, stejným způsobem jako předchozí tabulka, 

situaci u nedaňových příjmů. Nedaňové příjmy přepočtené na obyvatele jsou taktéž 

nejvyšší v  10. kategorii (4,2 tis. Kč na obyvatele). Nejmenší byly naopak v  9. velikostní 

kategorii (2,4 tis. Kč). Kategorie největších měst má sice nejvyšší nedaňové příjmy, 

a to po celé sledované období, nicméně v  porovnání s rokem 2011 došlo k jejich 

poklesu o téměř 16,6 %. Nedaňové příjmy poklesly v  porovnání s rokem 2011 už 

pouze ve velikostní kategorii VIII, a to o 2,1 %. Ve zbylých kategoriích nedaňové příjmy 

mírně vzrostly. K největšímu nárůstu nedaňových příjmů došlo ve velikostní kategorii 

IX (16,4 %), avšak i přesto jsou nejnižší (2,36 tis. Kč). 

Tabulka 3.5 Nedaňové příjmy dle velikostních kategorií (v Kč/obyv.) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

Koef. růstu

2014/2011 2011 2012 2013 2014

I 2861,56 2924,88 2975,91 2927,31 1,0230 14,2% 15,4% 14,0% 12,7%

II 2348,92 2290,98 2331,65 2424,21 1,0321 13,9% 14,1% 12,7% 11,6%

III 2363,28 2367,22 2396,43 2476,26 1,0478 13,9% 14,5% 13,2% 12,1%

IV 2592,35 2516,76 2552,97 2638,63 1,0179 15,6% 15,7% 13,7% 13,5%

V 2572,84 2491,94 2590,71 2626,96 1,0210 14,5% 15,2% 13,6% 13,4%

VI 2812,41 2815,22 2969,99 3071,18 1,0920 12,0% 15,6% 14,9% 14,3%

VII 2693,19 2616,49 2599,81 2730,79 1,0140 10,7% 13,7% 13,0% 12,8%

VIII 3093,68 3058,85 3022,99 3029,10 0,9791 12,7% 16,0% 14,6% 14,5%

IX 2030,56 2098,80 2211,15 2362,69 1,1636 8,9% 10,9% 11,5% 12,1%

X 5022,37 3737,83 3922,53 4186,80 0,8336 14,4% 11,4% 11,7% 12,1%

Podíl na celkových příjmech.Velikostní 

kategorie
2011 2012 2013 2014
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V rámci malých obcí a měst do 5000 obyvatel má vyšší nedaňové příjmy 

stabilně první kategorie (2,9 tis. Kč). V  kategoriích II až V  se pohybují nedaňové příjmy 

ve výši 2,4 – 2,6 tisíc Kč na obyvatele. 

Váha nedaňových příjmů na celkových příjmech se pohybuje v  rozmezí 12,1 až 

14,5 %. V  minulých letech byly rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi výraznější. 

V  roce 2012 přesahovaly ve čtyřech kategoriích podíl nedaňových příjmů na celkových 

příjmech v  rámci dané velikostní kategorie 15 %. V  současnosti je tak, oproti minulým 

rokům, váha nedaňových příjmů na celkových příjmech rozprostřena v  rámci 

velikostních kategorií poměrně rovnoměrně. Ne však již jejich celková výše, ta se 

pohybuje od 2,36 tis. Kč až po 4,18 tis. Kč. 

Kapitálové příjmy za rok 2014 dosáhly celkové výše 5,97 mld. Kč. Meziročně 

došlo k poklesu těchto příjmů o 18,3 %. Jejich váha na celkových příjmech obcí ČR 

činila v  roce 2014 2,9 %. 

Kapitálové příjmy (tab. 3.6) mají v  současnosti nejmenší váhu v  příjmech obcí. 

Tento podíl zároveň stále klesá. V  roce 2014 se pohyboval podíl kapitálových příjmů 

na celkových příjmech dle velikostních kategorií v  rozmezí 2,1 % až 3,9 %. Největších 

kapitálových příjmů na obyvatele dosahují stabilně města v  10. velikostní kategorii. 

Naopak v  9. velikostní kategorii jsou kapitálové příjmy na obyvatele nejnižší (409,4 Kč 

na obyvatele). Zároveň byly nejnižší v  této kategorii I v  letech 2011 a 2013.  

Nejen podíl na celkových příjmech v  letech poklesl, ale i jejich absolutní výše 

od roku 2011. Koeficient růstu ukazuje, že se pokles kapitálových příjmů pohyboval 

v  rozmezí 8,8 % (kategorie VIII) až po 56,5 % ve velikostní kategorii obcí s počtem 

obyvatel v  rozmezí 10-20 tisíc. Propad kapitálových příjmů tak byl velmi výrazný 

a zároveň nerovnoměrně rozložený v  rámci velikostních kategorií.  
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Tabulka 3.6 Kapitálové příjmy (Kč/obyvatel) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

Objemově druhou nejvýznamnější příjmovou třídou jsou přijaté transfery. 

V  úhrnu dosáhly přijaté transfery v  roce 2014 výše 45,7 mld. Kč, což představuje 

22,5 % celkových příjmů obcí (bez hlavního města). Meziročně transferové příjmy obcí 

vzrostly o 4,6 mld. Kč (11,1 %), což je v  relativním vyjádření největší nárůst ze všech 

příjmových tříd.  

Vývoj transferových příjmů zachycuje tabulka 3.7. Největší příjmy z transferů 

jsou znovu v  kategorii největších měst nad 100 tisíc obyvatel. Zejména ve statutárních 

městech Brno a Ostrava, a to díky vysokým neinvestičním dotacím.  

Tabulka 3.7. Přijaté transfery (Kč/obyvatel) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

Relativně malých příjmů z transferů dosahovala velká města zařazená 

v  9. kategorii. Celkem transferové příjmy v  rámci dané velikostní kategorie činily 3,2 

tis. Kč na obyvatele. Což je v  porovnání se zbylými kategoriemi velmi málo. Jestliže 

se podíváme na graf č. 3.3, pak zjistíme, že je to zapříčiněno zejména menšími 

transferovými příjmy na investice. Z tohoto grafu je taktéž patrný rozdíl mezi malými 

Koef. růstu

2014/2011 2011 2012 2013 2014

I 902,80 760,60 1 186,24 659,01 0,7300 4,5% 4,0% 5,6% 2,8%

II 742,60 700,22 727,70 637,42 0,8584 4,4% 4,3% 4,0% 3,0%

III 908,34 673,85 693,26 591,75 0,6515 5,4% 4,1% 3,8% 2,9%

IV 824,84 594,38 584,61 522,41 0,6333 5,0% 3,7% 3,1% 2,7%

V 748,97 683,68 596,38 530,01 0,7077 4,2% 4,2% 3,1% 2,7%

VI 808,67 704,53 636,67 486,77 0,6019 3,5% 3,9% 3,2% 2,3%

VII 1 273,60 957,38 661,18 554,50 0,4354 5,0% 5,0% 3,3% 2,6%

VIII 896,21 885,69 1 090,07 821,65 0,9168 3,7% 4,6% 5,3% 3,9%

IX 676,28 792,43 396,50 409,40 0,6054 3,0% 4,1% 2,1% 2,1%

X 1 401,95 2 597,41 1 668,45 1 274,72 0,6855 3,1% 7,5% 3,9% 2,1%

Velikostní 

kategorie
2011 2012 2013 2014

Podíl na celkových příjmech.

Koef. růstu

2014/2011 2011 2012 2013 2014

I 6 065,11 4 587,62 4 825,80 6 562,10 1,0819 30,1% 24,1% 22,8% 28,4%

II 4 566,94 3 744,04 4 081,68 5 868,80 1,2851 27,0% 23,0% 22,2% 28,1%

III 4 771,45 3 996,30 3 714,88 5 238,69 1,0979 28,1% 24,5% 20,5% 25,7%

IV 4 457,97 4 013,42 4 306,24 4 474,56 1,0037 26,9% 25,0% 23,1% 22,8%

V 5 707,23 4 292,36 4 492,01 4 263,71 0,7471 32,2% 26,2% 23,6% 21,8%

VI 10 256,22 4 672,45 4 207,84 5 181,94 0,5052 43,8% 26,0% 21,2% 24,2%

VII 10 845,09 4 730,44 4 318,53 4 937,18 0,4552 42,9% 24,7% 21,5% 23,1%

VIII 9 484,62 3 806,62 3 936,26 3 983,36 0,4200 39,0% 19,9% 19,1% 19,0%

IX 7 991,49 3 980,93 3 445,70 3 193,52 0,3996 35,0% 20,6% 17,9% 16,3%

X 9 112,73 6 594,62 7 579,60 8 030,01 0,8812 26,1% 20,1% 22,6% 23,3%

Podíl na celkových příjmech.Velikostní 

kategorie
2011 2012 2013 2014
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obcemi a většími městy. Ve velikostních kategoriích i – V, tedy v  obcích a městech do 

5000 obyvatel byl podíl přijatých investičních transferů na celkových přijatých 

transferech výrazně větší než v  městech s 5.000 a více obyvateli. Nižší neinvestiční 

dotace u malých obcí jsou dány zejména menším rozsahem výkonu přenesené 

působnosti. 

Graf 3.3 Přijaté transfery v  roce 2014 (v Kč/obyv.) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

3.1.2 Běžné příjmy 

Výši běžných příjmů v  jednotlivých letech v  přepočtu na obyvatele a velikostní 

kategorii zachycuje tabulka č. 3.8, jejich strukturu a podíl jednotlivých typů příjmů 

v  roce 2014 potom následný graf č. 3.4. 

Největší běžné příjmy jsou zaznamenány 

v  poslední velikostní kategorii (30,5 tis. Kč 

na obyvatele). V  ostatních kategoriích jsou 

běžné příjmy poměrně vyrovnané, zejména 

pak od roku 2013. Mírně nižších běžných 

příjmů dosahují obce v  kategoriích II až V, 

naopak v  nejmenší kategorii a zároveň ve 

všech velikostních kategoriích s počtem 

obyvatel nad 5000 obyvatel jsou běžné 

příjmy mírně vyšší. Největší složkou 

běžných příjmů jsou daňové příjmy s podílem v  rozmezí 69 % až 76 % v  závislosti na 
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velikostní kategorii. Velké rozdíly nejsou ani u nedaňových příjmů, které ve všech 

velikostních skupinách tvoří celkové běžné příjmy 13 až 17 %. Větší rozdíly nalezneme 

pouze u neinvestičních transferů, které tvoří běžné příjmy ze 17 % u největší velikostní 

kategorie, naopak nejmenší podíl mají u obcí ve velikostních kategoriích III, IV a V.  

Graf 3.4 Běžné příjmy (v Kč/obyvatel) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

3.1.3 Vývoj struktury výdajů obcí 

Běžné výdaje obcí ČR v  roce 2014 dosáhly výše 131,7 mld. Kč. V  porovnání 

s rokem 2013 došlo k 3,3% nárůstu. 

Jejich podíl na celkových výdajích 

se oproti předcházejícím 

sledovaným rokům snížil (viz graf. 

3.5.). Celková výše běžných výdajů 

od roku 2012 mírně rostla. 

Pozitivním jevem je výrazný 

nárůst kapitálových výdajů. Ty 

vzrostly meziročně o 21,4 % na 

68,1 mld. Kč. Jejich podíl na 

celkových výdajích od roku 2011 

roste, přičemž v  roce 2014 bylo 

vynaloženo 34,1 % všech výdajů obcí 

na investiční činnosti. Pro porovnání, 
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kapitálové výdaje státního rozpočtu ČR činily v  roce 2014 celkem 111,5 mld. Kč, z toho 

putovalo 18,1 mld. Kč jako investiční transfery obcím. (Monitor MFČR, 2014). Pokud 

připočteme k celkovým kapitálovým výdajům obcí ještě kapitálové výdaje hlavního 

města Prahy, dostaneme se téměř na 100 mld. Kč. Municipality tak výraznou měrou 

přispívají na veřejné investice. 

Běžné výdaje v  rámci velikostních kategorií zobrazuje tabulka č. 3.8. Největší 

běžné výdaje jsou v  10. kategorii. Jejich běžné výdaje v  přepočtu na obyvatele jsou 

více než dvojnásobné oproti velikostním kategoriím s nejmenšími běžnými výdaji (II až 

V), tedy obcím a malým městům s 200 až 4999 obyvateli. Běžné výdaje vzrostly od 

výchozího roku 2011 ve velikostních skupinách I až V, naopak ve velikostních 

skupinách VI až X klesly, zejména vlivem výrazného poklesu v  roce 2011 

zapříčiněného zmíněnou sociální reformou.  

Tabulka 3.8 Běžné výdaje (v Kč na obyvatele) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

Kapitálové výdaje (tab. 3.9) jsou taktéž nejvyšší v  10. velikostní skupině, kde 

dosahují výše 9,6 tisíc Kč na obyvatele. Mezi velikostními kategoriemi do 20000 

obyvatel nejsou příliš velké rozdíly a kapitálové výdaje se pohybují v  rozmezí 7,3 až 

8,4 tisíc Kč na obyvatele. Nižších kapitálových výdajů dosahují pouze velikostní 

kategorie 8 a 9. Tyto dvě velikostní skupiny měly nižší kapitálové výdaje po celé 

sledované období. Zároveň oproti roku 2011 došlo v  deváté kategorii k poklesu 

kapitálových výdajů, jakožto v  jediné velikostní kategorii. Za účelem lepšího srovnání 

je k dispozici graf 3.6, který zachycuje podíl průměrných kapitálových výdajů na 

průměrných celkových výdajích. Z tohoto grafu lze vyčíst, že s rostoucí velikostní 

kategorií dochází k mírnému poklesu podílu kapitálových výdajů na celkových 

výdajích. 

Koef. růstu

2012 2013 2014 2014/2011

I 12 887,40 12 402,70 12 950,62 13 490,52 -3,76 4,42 4,17 1,0468

II 10 713,89 10 550,47 11 082,08 11 580,90 -1,53 5,04 4,50 1,0809

III 10 248,86 10 215,23 10 746,75 11 055,82 -0,33 5,20 2,88 1,0787

IV 9 898,85 9 877,44 10 426,38 10 905,16 -0,22 5,56 4,59 1,1017

V 11 307,00 10 731,95 11 466,95 11 771,92 -5,09 6,85 2,66 1,0411

VI 17 204,42 13 134,62 13 451,79 14 162,06 -23,66 2,41 5,28 0,8232

VII 19 591,64 13 848,05 13 964,61 14 593,28 -29,32 0,84 4,50 0,7449

VIII 19 634,23 14 296,08 14 529,62 14 986,95 -27,19 1,63 3,15 0,7633

IX 18 026,51 14 225,91 14 627,07 14 672,38 -21,08 2,82 0,31 0,8139

X 26 441,36 23 422,53 23 660,61 24 368,96 -11,42 1,02 2,99 0,9216

Relativní meziroční změna (%)Velikostní 

kategorie
2011 2012 2013 2014
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Tabulka 3.9 Kapitálové výdaje (v Kč na obyvatele) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

Graf 3.6 Podíl průměrných kapitálových výdajů na průměrných celkových 
výdajích (průměr 2011 – 2014, v Kč/obyv.) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

3.1.4 Výsledek rozpočtového hospodaření 

Výsledky rozpočtového hospodaření obcí ČR v  letech 2011 až 2014 zachycuje 

graf č. 3.7. V  úhrnu obce hospodařily deficitně pouze v  roce 2011, v  roce 2012 již 

vykazovalo hospodaření obcí mírný přebytek a v  roce 2013 byly příjmy obcí o 9,1 mld. 

vyšší. V  roce 2014 došly k poklesu salda rozpočtu, nicméně i přesto bylo rozpočtové 

hospodaření přebytkové. Konkrétně ve výši 3,1 miliardy korun (bez Prahy).   

Koef. růstu

2012 2013 2014 2014/2011

I 6 438,36 6 260,77 7 496,29 7 382,92 -2,76 19,73 -1,51 1,1467

II 5 745,96 6 114,91 6 201,00 7 924,93 6,42 1,41 27,80 1,3792

III 6 474,98 6 037,86 6 307,44 8 498,36 -6,75 4,46 34,74 1,3125

IV 6 336,04 6 123,28 6 970,34 7 946,34 -3,36 13,83 14,00 1,2541

V 6 757,55 5 752,71 6 679,23 7 338,96 -14,87 16,11 9,88 1,0860

VI 7 078,27 5 313,06 5 338,41 7 499,09 -24,94 0,48 40,47 1,0595

VII 7 060,63 5 348,85 5 394,90 7 351,54 -24,24 0,86 36,27 1,0412

VIII 5 456,92 4 711,82 4 531,93 5 611,64 -13,65 -3,82 23,82 1,0284

IX 6 108,94 5 068,51 4 830,22 5 304,25 -17,03 -4,70 9,81 0,8683

X 7 294,17 7 928,05 8 474,80 9 564,71 8,69 6,90 12,86 1,3113
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Tabulka č. 3.10 porovnává 

rozpočtová salda obcí v  rámci 

velikostních kategorií (v přepočtu na 

obyvatele). Můžeme pozorovat, že na 

celkovém saldu v  roce 2011 se 

nejvíce podílely obce a města 

v  kategoriích s počtem obyvatel od 

5.000 do 100 000. V  7. a 9. velikostní 

kategorii byly rozpočtové deficity na 

obyvatele nejvyšší. V  roce 2012 

skončilo hospodaření obcí v  rámci 

velikostních skupin ve většině 

kategorií deficitně, pouze první 

a poslední kategorie měly přebytkové hospodaření. Nicméně toto kladné saldo bylo 

tak vysoké, že hospodaření obcí za celou ČR skončilo s mírným přebytkem. V  roce 

2013 se dařilo téměř ve všech velikostních skupinách. Zvýšené daňové příjmy měly 

velmi pozitivní dopad na bilanci příjmů a výdajů a kromě 9. velikostní skupiny skončily 

všechny ostatní s přebytkovým rozpočtovým hospodařením. Rok 2014 byl z hlediska 

rozpočtové bilance nepříznivý pouze pro tři kategorie. Jednalo se o 6., 7. a 9. velikostní 

kategorii.  

Tabulka 3.10 Salda celkového rozpočtu (v Kč na obyvatele) 

Velikostní 
kategorie 

2011 2012 2013 2014 
Suma 

(2011:2014) 

I 856,1 340,7 737,5 2 262,5 4 196,7  

II 482,0 -383,9 1 114,1 1 401,6 2 613,9  

III 250,8 77,4 1 098,2 834,6 2 261,0  

IV 345,4 59,7 1 208,3 758,7 2 372,1  

V -351,5 -86,5 917,9 439,0 918,9  

VI -887,5 -446,6 1 097,4 -221,6 -458,3  

VII -1 388,3 -81,7 691,0 -614,0 -1 393,0  

VIII -743,1 75,4 1 574,6 351,7 1 258,7  

IX -1 296,0 -14,9 -220,9 -423,7 -1 955,5  

X 1 115,5 1 526,7 1 430,9 547,7 4 620,9  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

Jelikož údaje nevypovídají nic o financování, pro lepší představu jak se obcím 

v  rámci velikostních skupin dařilo hospodařit, je k dispozici údaj o souhrnném saldu 
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za dané období. V  tomto porovnání jsou na tom výrazně hůře kategorie od 5000 

obyvatel, s výjimkou poslední kategorie (města s počtem obyvatel 100000 a více). 

Obce do dvou tisíc obyvatel vykázaly poměrně vysoké přebytkové hospodaření. 

Nelze přesně stanovit, jak dlouhé období je vhodné považovat za relevantní pro 

posouzení vyrovnanosti rozpočtu. Čtyři roky nelze považovat za dlouhé období, ve 

kterém se autoři shodují, že by mělo být rozpočtové hospodaření vyrovnané. Nicméně 

pro určité srovnání, i vzhledem k tomu, že čtyři roky odpovídají délce volebního cyklu 

do zastupitelstev, můžeme do určité míry tento ukazatel použít. Stále je však potřeba 

mít na paměti, že v  daném období mohly být realizovány velké investiční akce nebo 

mohlo dojít k neočekávaným událostem, jako třeba živelné pohromy, které mohly 

výrazně ovlivnit celkovou schodkovost, přičemž ukazatel nevypovídá nic o financování 

a dopadu na běžné hospodaření. 

Výsledky běžného rozpočtového hospodaření jsou zachyceny v  tabulce 3.11. 

Pozitivní je, že kladného salda v  rámci běžného rozpočtového hospodaření dosahují 

všechny velikostní kategorie, a to dokonce ve všech sledovaných letech a ve stabilní 

výši.  

Po celé sledované období dosahovala nejvyšších provozních 

přebytků 10. kategorie. V  roce 2013 došlo vlivem výrazného zvýšení běžných 

(daňových) příjmů při přibližně stejné úrovni běžných výdajů k  výraznému zvýšení 

přebytku běžného rozpočtu. Výrazný nárůst kladného schodku běžného rozpočtového 

hospodaření zaznamenaly zejména obce v  kategoriích i – VIII. Pouze ve zbylých dvou 

velikostních kategoriích byl zaznamenán růst v  jednotkách procent. Konkrétně 

v 9. kategorii došlo k nárůstu o 9,1 % a v  10. kategorii pak o pouhých 2,6 %. Avšak 

o rok později těmto dvěma kategoriím vzrostla výše provozního přebytku 

v  procentuálním vyjádření nejvíce.  

Při tvorbě kapitálové zásoby obcí je důležitá výše provozního přebytku, který 

jsou obce schopny vygenerovat v  delším časovém období. Tuto skutečnost zachycuje 

sloupec suma a graficky prezentuje graf č. 3.8. Z těchto informací můžeme vyčíst, že 

největší objem provozních sald v  přepočtu na obyvatele během posledních čtyř let 

vygenerovala 10. velikostní kategorie. Nicméně následují menší obce a města do 5000 

obyvatel. Jejich souhrnný provozní přebytek let 2011 až 2014 činil 14,1 až 15,7 tisíc 
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korun v  přepočtu na obyvatele. Ve velikostních kategoriích VI až IX je kumulovaný 

provozní přebytek nižší a klesá s výši velikostní kategorie až na 10,7 tisíc v  kategorii 

IX.  

Tabulka 3.11 Provozní saldo (v Kč na obyvatele, dle velikostních kategorií) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

 

Jak se ukazuje, samotný 

přebytek hospodaření je velmi 

nedostatečný údaj a je potřeba 

vždy jej doplnit o další 

informace, ať už o informace 

vztahující se k financování, 

informace vztažené k běžnému 

rozpočtu a časový vývoj, který 

hraje taktéž důležitou roli při 

posuzování schodkovosti 

hospodaření rozpočtového 

hospodaření. 

Zhodnocení běžné části 

hospodaření ukázalo, že si obce ve všech velikostních kategoriích vedly mnohem lépe, 

než ukazovalo celkové saldo a s tvorbou zdrojů kapitálového rozpočtu z vlastních 

zdrojů neměly žádné potíže. Nicméně mírně slabších výsledků dosahovaly kategorie 

VIII a IX, což jsou velká města. V kategorii IX bylo zároveň deficitní i celkové 

rozpočtové hospodaření.   

Koef. růstu

2012 2013 2014 2014/2011

I 3 290,7 3 161,2 4 489,4 4 784,5 15 725,9 -3,94 42,01 6,57 1,2545

II 2 809,6 2 638,6 4 225,1 4 385,2 14 058,4 -6,09 60,13 3,79 1,2908

III 2 736,6 2 868,1 4 314,0 4 737,3 14 656,0 4,81 50,41 9,81 1,3526

IV 2 943,6 2 962,2 4 499,3 4 802,5 15 207,6 0,63 51,89 6,74 1,3756

V 2 609,4 2 582,8 4 369,5 4 519,7 14 081,5 -1,02 69,17 3,44 1,3967

VI 2 406,1 2 389,9 4 081,9 4 329,6 13 207,5 -0,67 70,80 6,07 1,3343

VII 2 381,4 2 541,9 3 739,8 4 155,2 12 818,4 6,74 47,13 11,11 1,2541

VIII 1 997,1 2 425,5 3 261,0 3 346,3 11 030,0 21,45 34,45 2,62 1,2062

IX 2 182,3 2 544,3 2 775,2 3 209,8 10 711,6 16,58 9,07 15,66 1,1191

X 5 504,7 5 108,9 5 242,0 6 109,7 21 965,3 -7,19 2,60 16,55 1,0868

Relativní meziroční změna (%)Velikostní 

kategorie
2011 2012 2013 2014

Suma 

(2011:2014)

Graf 3.8 Kumulované provozní saldo na obyvatele 
(2011 - 2014) 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR
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Otázkou však stále zůstává, jak obce hospodaří v  rámci kapitálové části 

rozpočtu. Další nezodpovězenou otázkou zůstává, jak si stojí jednotlivé obce, zda není 

například příliš malých obcí, majících potíže i s běžným provozním hospodařením, 

avšak sumarizované hodnoty v  rámci velikostních kategorií tyto obce nezachytí. Na 

tyto otázky se bude snažit najít odpověď následující kapitola. 

3.2 Analýza kapitálového rozpočtu 

V dosavadní části práce byl popsán současný stav hospodaření obcí v  rámci 

velikostních skupin.  V  téměř všech doposud sledovaných údajích, vyčnívala poslední 

kategorie, která je zastoupena Brnem, Ostravou, Plzní a Libercem. Tato kategorie 

dosahovala zcela odlišných hodnot příjmů i výdajů. Nicméně z analýzy pro zachování 

kontinuity sledování již nebude vyloučena. Mírné rozdíly lze spatřit i v  rámci kategorií 

malých obcí (I – V). V těchto kategoriích má první skupina složená z obcí do 200 

obyvatel oproti zbylým kategoriím malých obcí a měst vyšší daňové příjmy, nedaňové 

příjmy i transferové příjmy (zejména neinvestiční transfery). Dále pak byly pozorovány 

rozdílnosti mezi kategoriemi (II – V) a (VI až IX). Větší města mají vyšší náklady kvůli 

většímu rozsahu přenesené působnosti.   

Ve vztahu k běžnému hospodaření pak nejlepších výsledků dosahovala 

jednoznačně kategorie X. Malé obce si taktéž nevedly špatně, avšak žádná z kategorií 

nedosahovala takových výsledků, které by bylo možno považovat za znepokojivé. 

Nyní bude provedena analýza hospodaření obcí s cílem zjistit, do jaké míry jsou 

obce ČR schopny zajistit vlastní zdroje financování kapitálových výdajů.  

Analýza nebere v  potaz vlastní prostředky minulých let. Vychází se z hypotézy, 

že obce mají stejné podmínky pro tvorbu vlastních zdrojů financování investic. 

Zejména pak ve vztahu k reprodukci svého majetku, který by měly být schopny zajistit 

všechny.  

Vzhledem k tomu, že kapitálové výdaje jsou v  čase velmi kolísavé a jejich 

specifikum je v  dlouhodobosti užitku z nich plynoucí, bude kapitálový rozpočet 

primárně sledován v  úhrnu za sledované období. Zvolené období jsou roky 2011 až 

2014, přičemž výhodou takovéhoto přístupu je také fakt, že čtyřleté je i volební období 

do zastupitelstev obcí a lze tak částečně ohodnotit činnost volených zastupitelů. 
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3.2.1 Tvorba přebytku běžného rozpočtu 

Schopnost obcí tvořit přebytek běžného hospodaření se vyjádří dle vzorce 2.3 

uvedeného na str. 44. a jeho hodnotu (vynásobenou 100) zobrazuje graf č. 3.9. Graf 

říká, kolik procent běžných příjmů obce dokázaly uspořit v  kladné saldo běžného 

rozpočtu. Světlé modrá čára zachycuje průměrnou hodnotu v  rámci velikostní 

kategorie za uplynulé čtyři roky.  

Z grafu je patrný vliv velikostní skupiny na tvorbu přebytku běžného rozpočtu. 

První polovina velikostních kategorií má výrazně vyšší schopnost generovat provozní 

saldo hospodaření. Naopak zejména 8. a 9. velikostní kategorie dosahují nižších 

výsledků. Nicméně v  průměru i u těchto obcí činil přebytek běžného rozpočtu 15 % 

běžných příjmů. Nelze tedy říct, že by si obce v  této kategorii vedly špatně, pouze 

nedosahují takové výkonnosti v  tvorbě přebytku jako obce ve zbylých kategoriích.  

Dobrým jevem je, že se ukazatel zvyšoval v  čase u všech obcí. Výrazný nárůst 

nastal v  roce 2013. V  následujícím roce se obcím podařilo udržet provozní saldo na 

podobném podílů běžných příjmů jako o rok dříve.  

Graf 3.9 Schopnost obcí tvorby běžného salda 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

3.2.2 Financování kapitálových výdajů vlastními zdroji 

Následující graf č. 3.10 zachycuje podíl vlastních zdrojů na kapitálových 

výdajích. Vzhledem k tomu, že se jedná o ukazatel vztažený ke kapitálovým výdajům, 
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je rovnou počítán jako průměr za čtyři roky. Hodnoty v  grafu jsou vypočteny podle 

vzorce 2.4 ze strany 44.  

Graf sleduje, jaký podíl kapitálových výdajů mohl být pokryt vlastními příjmy 

kapitálového rozpočtu. Vlastními příjmy rozumíme třídu 3 (kapitálové příjmy) 

a přebytek běžného rozpočtu. Vyššího podílu dosahují zejména dvě velikostní 

kategorie. Jedná se o 8. a 10. velikostní kategorii. Zejména 10. kategorie obcí má velmi 

vysoký podíl vlastních zdrojů kapitálových výdajů (87 %).  

Zde je potřeba upozornit na možnou špatnou interpretaci těchto výsledků. Tento 

ukazatel zachycuje schopnost financovat kapitálové výdaje vlastními zdroji, nikoliv 

reálné financování kapitálových výdajů těmito zdroji. Ukazatel totiž neobsahuje přijaté 

transfery, které jsou vztaženy ke konkrétním investičním účelům. Má za cíl poskytnout 

uživateli informaci o tom, do jaké míry by byla obec schopna financovat své stávající 

kapitálové výdaje vlastními zdroji.  

Pro doplnění informací o investičních transferech tento graf doplníme o graf č. 

3.11, zachycující jak podíl vlastních zdrojů, tak investičních transferů na kapitálových 

výdajích. 

Graf 3.10 Schopnost samofinancování investic (průměr v  % za roky 2011 - 2014) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

Zjištěné výsledky můžeme nyní interpretovat tak, že menší obce jsou sice 

schopny uspořit větší část běžných příjmů k zajištění vlastních zdrojů investic, ale ve 

svých investičních aktivitách využívají větším podílem investiční transfery, zatímco 

69,7%
64,9% 64,1% 64,8% 62,7% 62,8% 64,7%

72,5%

60,9%

86,9%

I II III IV V VI VII VIII IX X



65 
 

velké obce a města sice uspoří menší část ze svých běžných příjmů, ale jejich význam 

na kapitálovém rozpočtu je větší.  

Graf 11 Podíl provozního přebytku a investičních transferů na kapitálových výdajích 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR. 

3.2.3 Analýza majetku obcí 

V následující podkapitole bude provedena analýza majetku obcí dle velikostních 

skupin. 

Tabulka č. 3.12 zachycuje výši a vývoj dlouhodobého hmotného majetku obcí 

podle velikostních skupin v  přepočtu na obyvatele.  

V rámci jednotlivých velikostních skupin připadá největší objem dlouhodobého 

hmotného majetku na občana v  největší velikostní kategorii. Následují malé obce 

v  kategorii II a I. Nejdynamičtější přírůstek majetku od roku 2011 byl zaznamenán 

v  kategoriích malých obcí (v rozmezí 12 % až 16,6 %), u kategorií obcí a měst od 

5000 obyvatel byl koeficient růstu dlouhodobého hmotného majetku nižší (v rozmezí 

4,9 % až 9 %) 
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Tabulka 3.12 Dlouhodobý hmotný majetek na obyvatele 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Na dlouhodobém majetku se z největší části podílí stavby, jejichž procentní 

podíl na DHM zachycuje tabulka 3.13. Největší podíl staveb na dlouhodobém 

hmotném majetku mají obce ve velikostních skupinách III až VIII. V  těchto kategoriích 

dosahuje podíl staveb na DHM od 71,2 % po 77,2 %. Naopak první velikostní kategorie 

má v  porovnání s ostatními kategoriemi 

menší objem DHM vázaného ve stavbách. 

V  této velikostní kategorii obcí mají totiž 

výrazně vyšší podíl na DHM pozemky. 

Porovnání výše staveb a pozemků nabízí 

graf č. 3.12. Hodnota pozemků na obyvatele 

dosahuje výrazně vyšších hodnot 

v  nejmenších obcích a zároveň v  největších 

městech. Se zvyšující se velikostní kategorií 

dochází k poklesu výše hodnoty pozemků, 

přičemž nejnižší hodnota je zaznamenaná 

v  kategorii obcí s 2000 až 4999 obyvateli. Od této kategorie následuje mírný růst 

hodnoty pozemků.  

Velikostní kategorie 2011 2012 2013 2014 Koef. růstu 2014/2011

I 100 969,27 104 427,12 110 148,88 115 854,31 1,1474

II 105 762,65 110 650,47 116 033,95 123 146,67 1,1644

III 85 235,17 89 085,34 92 799,43 98 873,66 1,1600

IV 87 135,12 91 019,30 95 271,39 100 649,88 1,1551

V 91 821,22 94 694,02 98 510,85 102 935,44 1,1210

VI 87 219,79 89 151,12 90 961,82 95 814,07 1,0985

VII 96 476,89 97 558,84 99 886,04 103 528,70 1,0731

VIII 89 965,17 91 210,51 92 134,19 94 375,09 1,0490

IX 81 510,36 84 161,32 84 287,52 86 277,71 1,0585

X 121 398,61 125 394,04 128 765,67 131 788,94 1,0856

2011 2012 2013 2014

I 53,3% 54,3% 54,8% 56,7%

II 68,3% 69,1% 69,0% 68,8%

III 72,1% 72,3% 72,5% 72,1%

IV 75,2% 76,1% 76,4% 75,9%

V 76,6% 77,6% 77,5% 77,2%

VI 75,9% 76,8% 77,2% 76,6%

VII 74,0% 74,7% 75,2% 74,8%

VIII 69,2% 69,7% 71,2% 71,2%

IX 66,2% 68,1% 68,5% 69,8%

X 62,0% 62,6% 63,4% 64,0%

Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru 
MONITOR

Tabulka 3.13 Podíl staveb na DHM 
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Graf 3.12 Hodnota staveb a pozemků (v Kč/obyv., 2014) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Graf 3.13 následně doplňuje zbylé grafy a ukazuje jak se hodnota staveb 

a pozemků změnila v  roce 2014 od výchozího roku 2011. 

Hodnota pozemků vzrostla jen mírně, v  některých velikostních kategoriích (IX 

a X) dokonce stagnovala. Hodnota staveb vzrostla výrazně více, v  kategorii I dokonce 

o 22 %, následovaly velikostí kategorie II až IV (16 až 17 %). O 12 % vzrostla hodnota 

staveb v  5., 9. a 10. velikostní kategorii. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v  kategorii 

VII a VIII (pouze okolo 8 %).  

Graf 3.13 Koeficient růstu hodnoty staveb, pozemků a celkového DHM (2014/2011) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 
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Výši dlouhodobých závazků na obyvatele zobrazuje graf č. 3.14. Nejnižší 

dlouhodobý dluh v  přepočtu na obyvatele byl zjištěn v  1. velikostní kategorii, 

v  průměru 4,7 tisíc korun na jednoho obyvatele. Druhá až osmá kategorie obcí má 

dluh na obyvatele v  rozmezí 6 až 6,9 tisíc korun. Následuje kategorie IX, v této 

kategorii dosahuje průměrný dluh 9,6 tisíc korun na obyvatele. Největší dluh na 

obyvatele připadá poslední kategorii. V  těchto městech je průměrný dluh na obyvatele 

16,9 tisíc Kč.  

Graf 3.14 Dlouhodobé závazky obcí (v Kč na obyvatele, rok 2014) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

3.2.4 Opotřebení majetku a jeho reprodukce 

Následující analýza opotřebení majetku bude vycházet ze vzorce 2.5, který 

poměřuje oprávky a pořizovací (brutto) cenu majetku. Ukazatel opotřebení majetku 

bude vypočten pouze ze staveb, jelikož při výpočtu z celého dlouhodobého hmotného 

majetku by výsledek ovlivňovaly neodpisovatelné položky (pozemky, kulturní movité 

památky a jiné), které by výsledné hodnoty ovlivňovaly.  

Koeficient opotřebení 

dlouhodobého majetku 

zachycuje tabulka č. 3.14. 

Naměřené hodnoty můžeme 

interpretovat jako míru 

opotřebení majetku obce. 

Pokud danou hodnotu 

vynásobíme 100, pak nás tato 

hodnota informuje, jaký podíl 
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Tabulka 3.14 koeficient opotřebení DHM 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru 
MONITOR

Velikostní kategorie 2011 2012 2013 2014

I 0,2395 0,2461 0,2459 0,2441

II 0,2279 0,2322 0,2359 0,2383

III 0,2195 0,2245 0,2289 0,2307

IV 0,2305 0,2320 0,2343 0,2381

V 0,2372 0,2418 0,2444 0,2475

VI 0,2522 0,2556 0,2602 0,2625

VII 0,2343 0,2447 0,2498 0,2549

VIII 0,2642 0,2730 0,2775 0,2832

IX 0,2486 0,2378 0,2468 0,2510

X 0,3403 0,3367 0,3378 0,3400
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majetku je již odepsán (opotřebován).  

Tento koeficient je velmi ovlivněn způsobem ocenění, prvotním 

dooprávkováním v  roce 2011 a způsobem odpisování, který si obec zvolila. Proto jej 

v  současnosti považuji pouze za doplňkový ukazatel. Nicméně v  tuto chvíli se pracuje 

s předpokladem, že se obce snažily ocenit svůj majetek co nejpřesněji. Pak lze říci, že 

z naměřených výsledků vycházejí nejhůře největší města (kategorie X), jelikož hodnota 

tohoto ukazatele v  této kategorii je nejvyšší. V   současnosti je na hodnotě 0,34, tedy 

34 % staveb je již opotřebováno. Hodnota ukazatele v  každé velikostní skupině (kromě 

kategorie X) v  čase vzrostla, což značí na postupné zastarávání obecního majetku. 

K výrazně vyššímu opotřebení majetku od roku 2011 došlo v  kategoriích VII a VIII.  

Dalším ukazatelem zhodnocující investiční aktivitu obce je ukazatel investičního 

rozvoje, poměřující kapitálové 

výdaje a odpisy. Výsledné 

hodnoty ukazatele zobrazuje graf 

4.15. Ukazatel poměřuje 

kapitálové výdaje a odpisy. Jeho 

hodnota by měla být vždy větší 

než 1, jinak obec nezajistila 

prostou reprodukci majetku. 

Vstupní hodnoty ukazatele jsou 

pro lepší porovnatelnost 

zprůměrovány z hodnot let 2011 až 2014. Hodnoty ukazatele v  grafu tedy říkají, 

kolikrát vyšší byly investiční výdaje než odpisy (tedy než výdaje nezbytné k zajištění 

reprodukce majetku).  

Všechny obce byly bez problému schopny zajistit kapitálovými výdaji obnovu 

majetku. Přičemž nejvyšší hodnotu investičních výdajů v  porovnání s opotřebením 

majetku měly malé obce do čtvrté velikostní kategorie. Kapitálové výdaje těchto obcí 

byly 3,8 krát vyšší, než odpisy. Naopak nejmenší hodnoty kapitálových výdajů 

vztažených k odpisům lze pozorovat ve velikostní kategorii VIII, dosahující hodnoty 

2,8. Nicméně i tato hodnota je postačující.  

Dalším důležitým ukazatelem je schopnost reprodukce majetku provozním 

přebytkem. Hodnoty ukazatele jsou zapsány v  tabulce č. 3.15. 

Graf 15 Ukazatel investiční aktivity 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR
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V tabulce jsou také průměrné hodnoty, díky kterým lze snadněji porovnat vývoj 

v  čase a rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi. Hodnoty ukazatele jsou vynásobeny 

100, tudíž nám říkají, kolik procent z provozního přebytku je potřeba na zajištění 

odpisů, tedy na zajištění reprodukce majetku. 

Při pohledu na průměrné hodnoty za jednotlivé roky, lze vypozorovat zlepšující 

se tendenci ve vztahu k tomuto ukazateli. Původní hodnota 0,67 (tedy 67 %) se 

v  následujících letech snižovala následovně: 2012: 0,64; 2013: 0,46; 2014: 0,44. Obce 

tak zvyšují podíl svých prostředků, které mohou využít k rozvojovým investicím.  

Při porovnání v  rámci jednotlivých kategorií lze vypozorovat, že menší obce 

dosahují lepších výsledků. Pouze kategorie X dosahuje taktéž podobných výsledků, 

jako kategorie I až IV.  

Tabulka 3.15 schopnost krýt odpisy provozním přebytkem 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Následující graf (3.16) zachycuje očištěný přebytek běžného rozpočtu o odpisy. 

Pokud by obce v  jednotlivých 

kategoriích ukládaly z přebytku 

běžného hospodaření 

prostředky na reprodukci 

majetku na zvláštní fond, takto 

by vypadalo jejich saldo 

běžného rozpočtu. Tyto 

prostředky by následně mohly 

být využity k investičním 

Velikostní kategorie obce 2011 2012 2013 2014 Průměr

I 53,1% 56,6% 38,1% 39,2% 46,7%

II 58,5% 60,0% 39,5% 41,1% 49,8%

III 64,1% 60,8% 40,9% 39,9% 51,4%

IV 60,4% 58,0% 39,5% 41,0% 49,7%

V 72,7% 72,2% 43,2% 46,2% 58,6%

VI 74,0% 71,4% 47,5% 42,5% 58,8%

VII 76,4% 68,3% 50,8% 47,2% 60,7%

VIII 88,7% 74,2% 55,3% 55,3% 68,3%

IX 69,3% 60,6% 55,2% 49,2% 58,6%

X 47,5% 56,7% 51,1% 40,5% 49,0%

Průměr 66,5% 63,9% 46,1% 44,2%
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Graf 3.16 Přebytek běžného rozpočtu po odpisech 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR
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účelům, splátkám úvěrů nebo mohou být kumulovány k realizaci náročných 

investičních akcí.  

Výše přebytku běžného hospodaření, po odečtení odpisů se s rostoucí 

velikostní kategorii snižuje. Pouze největší velikostní kategorie má hodnotu tohoto 

ukazatele vysoko nad všemi ostatními kategoriemi. Nicméně všechny kategorie 

dosáhly ve střednědobém horizontu kladného výsledku a jsou tak schopny zajistit 

reprodukci svého majetku. Pouze velikostní kategorie VIII, zejména v  roce 2011, 

v  rámci průměrných hodnot nedosáhla uspokojivých výsledků, jelikož k zajištění 

odpisů bylo vynaloženo 88,7 % provozního přebytku. Což je z hlediska průměrných 

hodnot pozorovaných v  letech 2011 velmi vysoké číslo. Nicméně i v této kategorii 

došlo k zlepšení v dalších letech.  

3.2.5 Počet obcí neschopných tvořit přebytek běžného rozpočtu¨ 

Identifikace těchto obcí spočívala ve zpracování dat získaných ze serveru 

MONITOR Ministerstva financí ČR. Stejným postupem jako v  předchozí analýze bylo 

v  programu Excel zpracováno 6247 obcí (všechny obce ČR bez Prahy), přičemž cílem 

bylo zjistit, kolik obcí má problém zajistit ve střednědobém horizontu přebytkové běžné 

hospodaření. Tedy jestliže byla suma sald běžného rozpočtu kladná nebo záporná. 

Tabulka č. 3.16 zachycuje obce rozdělené do velikostních kategorií a počet těch, které 

v  úhrnu čtyř let vygenerovaly přebytek nebo deficit. 

Tabulka 3.16 Počet obcí se střednědobým přebytkovým běžným rozpočtem 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

I 1386 67 4,61%

II 1947 53 2,65%

III 1347 21 1,54%

IV 741 3 0,40%

V 411 1 0,24%

VI 140 0

VII 68 0

VIII 43 0

IX 15 0

X 4 0

Celem 6102 145 2,38%
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deficitem BR
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Počet obcí, které nebyly schopny v  úhrnu let 2011 až 2014 vygenerovat 

přebytkové běžné hospodaření je celkem 145. Nejvíce těchto obcí je v  první kategorii. 

Přičemž procentuálně to znamená, že 4,61 % obcí v  rámci dané kategorie nebylo 

schopných v  úhrnu posledních čtyř let vytvořit kladné saldo běžného rozpočtu. Tento 

procentní podíl se snižuje s velikostní kategorií, přičemž od 6. kategorie již není žádná 

obec, která by hospodařila střednědobě s deficitem běžného rozpočtu. 

Pokud však chce obec zajistit z přebytku běžného rozpočtu, jakožto zdroje 

financování kapitálového rozpočtu, dostatek zdrojů na reprodukci svého majetku, musí 

být tento přebytek větší, než je výše odpisů v  daném roce. Další tabulka č. 3.17 uvádí 

počet obcí, které ve čtyřletém období nebyly schopny vytvořit dostatečný přebytek 

běžného rozpočtu na pokrytí výše odpisů. 

Tabulka 3.17 Počet obcí s deficitním střednědobým běžným rozpočtem po odpisech 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Kapitálový rozpočet obcí, ve vztahu k tvorbě vlastních zdrojů financování 

investic byl analyzován v  rámci velikostních skupin pomocí těchto ukazatelů: 

• výše kapitálových výdajů k celkovým výdajům;  

• schopnost obcí v  rámci běžného rozpočtu generovat přebytek;  

• schopnost financovat kapitálové výdaje přebytkem  

• výše majetku;  

• výše dluhu na obyvatele;  

• opotřebení majetku;  

• investiční aktivita;  

I 1189 264 18,17%

II 1665 335 16,75%

III 1169 199 14,55%

IV 662 82 11,02%

V 349 63 15,29%

VI 124 16 11,43%

VII 59 9 13,24%

VIII 37 6 13,95%

IX 14 1 6,67%

X 4 0

celkem 5272 975 18,49%

Velikostní kategorie
Přebytek po 

odpisech

Deficit po 

odpisech
% podíl
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• schopnost reprodukce majetku přebytkem běžného rozpočtu;  

• výše salda běžného rozpočtu po odečtení odpisů.  

Z výsledků provedené analýzy mohou být provedeny následující závěry: 

1. Velikostní kategorie má vliv na:  

a. strukturu kapitálového rozpočtu – malé obce získávají větší objem 

investičních transferů, mají větší podíl přebytku vztaženého k běžným 

příjmům. 

b. majetkovou strukturu – malé obce mají méně opotřebovaný majetek, 

menší dluh na obyvatele a větší míra investiční aktivity. Kategorie 

I – IV mají větší podíl provozního přebytku k odpisům. 

c. Velikost obce má vliv na tvorbu vlastních zdrojů financování investic. 

Větší obce generovaly menší provozní saldo na obyvatele, taktéž po 

odečtení odpisů bylo jejich provozní saldo výrazně nižší, nicméně 

všechny kategorie generovaly vlastní zdroje v dostatečné míře.   

d. Nejrizikovější je kategorie IX, která tvoří nejnižší provozní přebytky, 

zároveň má v porovnání s ostatními vysoký dluh na obyvatele. 

Podle zjištěných výsledků lze vymezit tři velikostní kategorie:  

• malé obce (I – V),  

• velké (VI – IX) a  

• největší kategorie (X) 

V rámci kategorie malých obcí lze dále vymezit první kategorii, která vykazuje 

z malých obcí největší odchylky.  

V následující části bude provedena analýza obcí, které nebyly schopny pokrýt 

kumulovaným přebytkem za roky 2011 až 2014 odpisy.  

3.3 Analýza problémových obcí 

V této kapitole bude provedeno porovnání základních ukazatelů hospodaření 

mezi již analyzovanými velikostními kategoriemi a obcemi, u kterých bylo zjištěno, že 

nejsou schopny generovat dostatečně velký provozní přebytek rozpočtu, aby tak mohly 

financovat minimálně reprodukci majetku vlastními zdroji. Takovýmto obcím zkráceně 

v  této části práce budeme říkat „problémové obce“.  



74 
 

 Přičemž obce nyní nebudou roztříděny do 10 skupin, jako tomu bylo doposud. 

Z předchozích výstupů této práce jsou patrné značné podobnosti v  hospodaření 

malých obcí, výjimkou je první kategorie. Taktéž hospodaření obcí v  kategorii VI až IX 

vykazuje jisté podobné znaky. Poslední kategorie může být vynechána, jednak 

z důvodu výrazných odchylek od ostatních, ale také proto, že neobsahuje žádnou 

obec, která měla problém zajistit dostatečný přebytek běžného rozpočtu. 

3.3.1 Vymezení porovnávaných skupin 

Pro zhodnocení podmínek tvorby vlastních zdrojů bude provedeno porovnání 

již zjištěných základních údajů se souborem obcí, které nejsou ve střednědobém 

horizontu schopny generovat v  dostatečné výši provozní přebytek. 

Nejprve je potřeba vymezit obce, které nesplňují zadané podmínky. 

Z výše jmenovaných důvodu dojde k následujícímu sloučení kategorií do 

následujících tří: 

• kategorie a – pouze původní velikostní kategorie I, zahrnuje 1453 obcí; 

• kategorie B – sloučená z kategorií II až V, zahrnuje 4524 obcí; 

• kategorie C – sloučena z kategorií VI až IX, 266 obcí. 

Zhodnocení bude provedeno porovnáním všech obcí, zastoupených kategorii 

A, B, C a všech „problémových obcí“, zastoupených příslušnou kategorií označenou 

jako A’, B’, C’. Pro zjednodušení došlo při sloučení původních kategorií k zprůměrování 

těchto kategorií aritmetickým průměrem, nebyly tedy počítány nové hodnoty. To je 

důvod, proč byly sloučeny sobě nejpodobnější kategorie. Předpokladem je, že za 

normálních okolností by kategorie A’ měla vykazovat podobné znaky jako kategorie A, 

ze které pochází. Pro doplnění informací, kategorie A’ má 264 obcí, kategorie B’ je 

složena z 679 obcí a kategorie C’ zahrnuje 32 obcí. 

Pro rychlé porovnání budou použity tabulky s vloženým datovým pruhem, tak 

aby šlo graficky rychle rozeznat, zda jsou hodnoty v  rámci kategorie podobné či nikoliv. 

Pozor však, nelze porovnávat graficky hodnoty napříč kategoriemi, to lze pouze 

číselně.  

3.3.2 Vlastní srovnání 

Porovnáním celkových příjmů (v tabulce 3.18) můžeme vidět, že kategorie A’ 

(tzv. „problémové obce“) měly vyšší celkové příjmy na obyvatele, a to za celé čtyři roky. 
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V  roce 2011 byly celkové příjmy v  kategorii A’ o 16 % vyšší. Postupně však docházelo 

k postupnému přibližování se ke kategorii A. V  kategorii B’ byla situace podobná jako 

v  kategorii A’, tedy příjmy obcí, které považujeme za „problémové“ mají příjmy 

dokonce vyšší, než je tomu v  rámci celé jejich kategorie. Průměr kategorie C’ je 

prakticky shodný s průměrnými příjmy obcí v  kategorii C.  

Můžeme tedy konstatovat, že problém, proč obce z velké části nejsou schopny 

tvořit přebytkový běžný rozpočet v  dostatečné výši, neleží na příjmové straně.  

Nicméně neznamená to, že to platí pro konkrétní obce. V  celém souboru 975 

obcí, mohou být příčiny na úrovni jednotlivých obcí naprosto odlišné. 

Tabulka 3.18 Celkové příjmy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Při bližším zkoumání jednotlivých příjmových tříd (tabulky doloženy v  příloze 

č. 3) se ukázalo, že hlavní složkou zvýšených celkových příjmů „problémových obcí“ 

jsou zejména: 

• Kategorie A’ 

o Kapitálové příjmy – v  úhrnu (2011 – 2014) vyšší o 5,3 tis. Kč než 

v  kategorii A, 

o Přijaté transfery – vyšší o 3,3 tis. Kč v  úhrnu, 

o Nedaňové příjmy – vyšší o 2 tis. Kč v  součtu než v  kategorii A. 

o Daňové příjmy – o 1,5 tis. Kč vyšší 

• Kategorie B’ 

o Přijaté transfery – v  úhrnu o 2,1 tis. Kč vyšší, 

o Kapitálové příjmy – o 2,1 tis. Kč vyšší, 

o Nedaňové příjmy – o 2,1 tis. Kč vyšší. 

Další tabulka (3.19) zobrazuje celkové výdaje. Je zde patrné, že celkové výdaje 

„problémových obcí“ jsou vyšší. Zejména pak v  kategorii A’. 

2011 2012 2013 2014

A' 24 125 21 464 25 161 24 881

A 20 182 19 004 21 184 23 136

B' 19 548 17 832 20 165 20 954

B 17 051 16 265 18 556 20 114

C' 23 725 19 350 20 196 20 991

C 23 962 18 870 19 953 20 818
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Tabulka 3.19 Celkové výdaje (v Kč/obyvatel) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

V kategorii A’ byly celkové výdaje vyšší v  roce 2011 o 26,6 %, což je výrazný 

rozdíl. V  roce 2012 byly vyšší o 19,9 %, 2013 o 22,3 % a v  roce 2014 o 13,8 %.  

Výdaje v  kategorii B’ byly taktéž vyšší, nikoli však tak výrazně. V  kategorii C’ byly 

nižší pouze mírně. 

Výdajová stránka odhalila, že zejména v  kategorii A’, ale i v  kategorii B’ existují 

jisté odchylky od svých původních kategorií, což dokládá i graf č. 5.1, zachycující 

úhrnné saldo rozpočtů jednotlivých kategorií. 

Při pohledu na graf s rozpočtovými deficity zjistíme, že nejhůře na tom bylo 

rozpočtové hospodaření obcí zahrnutých do kategorie A’, zatímco kategorie 

a vykazovala po celou dobu přebytkové hospodaření, kategorie A’ nikoliv. V  této 

kategorii byl zaznamenán největší rozpočtový deficit v  roce 2011, ve výši 2,2 tis. Kč 

na obyvatele. V  následujících letech se tento rozpočtový deficit snižoval, až v  roce 

2014 bylo hospodaření v  rámci kategorie A’ s kladným celkovým saldem.  

Kategorie B’ vykazovala taktéž vyšší výdaje než příjmy, zde však ne v  takové 

míře, jako u předchozí kategorie. V  této kategorii byl největší rozpočtový deficit v  roce 

2014, zatímco v  kategorii B výrazně přebytkové. Pouze v  roce 2013 bylo rozpočtové 

hospodaření v  kladných číslech. 

2011 2012 2013 2014

A’ 26 328 23 302 26 311 24 217

A 19 326 18 663 20 447 20 873

B’ 20 199 18 567 19 621 21 739

B 16 871 16 351 17 470 19 256

C’ 26 514 19 337 20 739 22 266

C 25 040 18 987 19 167 21 045
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Graf 17 deficit rozpočtů (v kč/obyvatel) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Poslední kategorie (C’) vykázala obrovský deficit v  roce 2011. V  tomtéž roce 

byl zaznamenán deficit taktéž v  celé kategorii C. V  dalším roce již bylo rozpočtové 

hospodaření v  rámci kategorie C’ mírně přebytkové, nicméně v  roce 2013 a 2014 

znovu deficitní.  

I přesto, že příjmy v  kategoriích A’, B’ byly vyšší než v  kategoriích A a B, 

výdajová stránka rozpočtu byla ještě vyšší. V  kategorii A’ a C’ je potřeba blíže 

prozkoumat zejména rok 2011 

Běžné výdaje jsou zachyceny v  tabulce č. 3.20. Výrazně vyšší rozdíl v  běžných 

výdajích je patrný jak v  kategorii A’, tak i v  kategorii B’. Běžné výdaje v  kategorii C’ 

jsou taktéž nižší, nikoliv však tak znatelně.  

Tabulka 3.20 Běžné výdaje (Kč/obyvatel; v  rámci kategorií) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Z důvodu náročnosti získat potřebná data, byly blíže běžné výdaje zkoumány 

pouze náhodným porovnáním (se sumářem náhodně zvoleného kraje). Zjištěny byly 

velmi vysoké náklady na položce 5171 – opravy a udržování. Jejich úhrnnou výši za 

-3 500

-2 500

-1 500

-500

500

1 500

2 500

A’ A B’ B C’ C

2011 2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014

A’ 16 286 17 071 17 460 18 168

A 12 887 12 403 12 951 13 491

B’ 13 433 13 245 14 123 14 666

B 10 542 10 344 10 931 11 328

C’ 19 822 14 528 15 470 15 584

C 18 614 13 876 14 143 14 604
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roky 2011 až 2014 v  přepočtu na obyvatele zachycuje tabulka 3.21. Výše této položky 

je nadměrná zejména v  kategorii A’. Takto vysoké údaje na položce 5171 mohou 

svědčit o tom, že tyto obce mohly být obětmi živelných pohrom nebo velký objem 

majetku. 

Tabulka 3.21 výdaje na položku 5171 (suma 20111 – 2014, na obyvatele) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat serveru MONITOR 

Tabulka č. 3.22 podává informace o kapitálových výdajích těchto „problémových 

kategorií“. Kategorie A,’ měla v  roce 2011 výrazně větší kapitálové výdaje, než byl 

průměr v  rámci velikostní kategorie, ze které byla tato skupina vybrána. V  roce 2012 

již byly kapitálové výdaje vyrovnané, v  roce 2013 byly znovu vyšší, ne však tak 

výrazně jako tomu bylo v  roce 2011. V  roce 2014 pak byly kapitálové výdaje nižší. 

Ostatní velikostní kategorie nebyly nějak výrazně odlišné od svých původních 

skupin.  

Tabulka 3.22 Kapitálové výdaje 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Z dosavadního porovnání je patrné následující: 

• Kategorie A’ měla vyšší příjmy v  rámci své kategorie, zároveň však velmi 

vysoké celkové výdaje. Deficit byl velmi vysoký zejména v  roce 2011, 

v  následujících letech se snižoval a v  roce 2014 byl již přebytkový. Je 

patrné, že jak na straně příjmů, tak výdajů dochází ke stabilizování 

hospodaření v  rámci této kategorie. Vysoké výdaje jsou zapříčiněny jak 

vysokými běžnými (zejména položka 5171), tak kapitálovými výdaji. 

Zlepšení hospodaření v  roce 2014 je pak zapříčiněno z velké části 

omezením kapitálových výdajů. 

A' B' C' Královehradecký kraj

5171 16452,2 8283,5 5912,3 4772,3

průměr 5171 4113,0 2070,9 1478,1 1193,1

2011 2012 2013 2014

A’ 10 042 6 231 8 851 6 049

A 6 438 6 261 7 496 7 383

B’ 6 766 5 322 5 498 7 074

B 6 329 6 007 6 540 7 927

C’ 6 693 4 809 5 268 6 682

C 6 426 5 111 5 024 6 442
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• Kategorie B’ se v  rámci celkovým příjmů a výdajů vyvíjela podobně jako 

kategorie A’. Rozdíl byl zejména v  konečném deficitu, který byl v  této 

kategorii spíše nižší, ale za to postrádající zlepšující se trend. Vyšší 

výdaje byly zapříčiněny zejména běžnými výdaji (taktéž výrazný vliv 

položky 5171). 

• Kategorie C’ vykazovala odlišné charakteristiky. Příjmy nebyly nikterak 

odlišné od své výchozí kategorie, výdaje byly pouze mírně vyšší. Podíl 

na zvýšených výdajích měl jak běžný tak kapitálový rozpočet. Deficit 

rozpočtu byl vykázán velmi vysoký, zejména v  roce 2011, pak i v  roce 

2013 a 2014. Nicméně ve výchozí kategorii C byl souhrnný deficit taktéž. 

Může to tedy poukazovat na jisté problémy v rámci celé velikostní 

kategorie, taktéž ale může jít o výraznou extrémní hodnotu, která 

zkresluje výsledky celé kategorii. 

Schodek běžného rozpočtu, který zobrazuje tabulka 3.23, poskytuje velmi 

užitečné informace. Ukazuje, že v  souhrnu daných kategorií nedošlo v  žádné z těchto 

kategorií k vážnému ohrožení běžného hospodaření, zároveň dochází ke stabilizování 

hospodářské situace ve všech skupinách.  

Tabulka 3.23 Výše provozního přebytku (v Kč/obyvatel) 

  

Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Informace, které nám poskytl běžný rozpočet, můžeme za využití předchozích 

znalostí o těchto obcích interpretovat následovně: 

• V kategorii A’ i B’ došlo vlivem velmi nákladných oprav k navýšení 

běžných výdajů.  

• V kategorii A’, ve které jsou výrazně vyšší kapitálové příjmy, mohlo dojít 

k náhlým potřebám, které bylo nutno řešit pouze prodejem majetku. 

2011 2012 2013 2014

A’ 1 148 920 1 276 1 689

A 3 291 3 161 4 489 4 784

B’ 1 105 983 2 506 2 256

B 2 775 2 763 4 352 4 611

C’ 776 1 566 2 002 2 311

C 2 242 2 475 3 464 3 760
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• Kategorie C’ nevykazuje mimo jednorázový velmi vysoký deficit rozpočtu 

a velmi nízkého provozního přebytku v  roce 2011 výrazné odchylky od 

hospodaření v  rámci své původní kategorie. Vzhledem k tomu, že tato 

kategorie navíc obsahuje pouze 32 měst, je velmi pravděpodobné, že se 

jedná o extrémní hodnotu nějakého většího města. 

Tabulka č. 3.23 zobrazující výši odpisů ukazuje, že všechny „problémové 

kategorie“ mají výrazně vyšší odpisy. Toto může svědčit o tom, že vlastní příliš 

odpisovatelného majetku, nebo zvolili zrychlenou metodu odpisování. Obojí by 

vysvětlovalo vysoký počet obcí, které nejsou schopny z přebytku běžného 

hospodaření pokrýt odpisy.  

Tabulka 3.23 výše odpisů (dle kategorií, v  Kč/obyvatel) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Nyní se podíváme na majetek těchto obcí, který zachycuje tabulka č. 3.24. 

Tabulka 3.24 DHM na obyvatele dle velikostní skupiny (v Kč/obyvatel) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Mnohem více majetku na obyvatele mají zejména obce v  kategorii A’, ale také 

v  kategorii B’ připadá na jednoho obyvatele více dlouhodobého hmotného majetku. 

Toto může být důvod výrazně vyšších nákladů na opravy, které byly u těchto obcí 

zaznamenány, tak jako příčina vysokých odpisů.  

Kategorie C’ znovu nevykazuje příliš rozdíl od své původní kategorie. Při 

podobné výši majetku má kategorie C’ výrazně vyšší odpisy, což nasvědčuje, že 

2011 2012 2013 2014

A’ 3 435 3 376 3 901 3 027

A 1 747 1 789 1 709 1 874

B’ 2 964 2 930 3 142 2 820

B 1 768 1 727 1 775 1 937

C’ 2 260 2 211 2 157 2 413

C 1 721 1 695 1 793 1 808

2011 2012 2013 2014

A’ 144 553 147 404 151 597 154 177

A 100 969 104 427 110 149 115 854

B’ 112 620 114 529 116 746 120 947

B 92 489 96 362 100 654 106 401

C’ 91 727 93 793 93 501 95 813

C 88 793 90 520 91 817 94 999
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neschopnost krýt odpisy z provozního salda je dána vlivem metody odepisování tohoto 

majetku a jeho prvotního ocenění. 

Tabulka 3.25 zachycuje výši staveb na obyvatele, jelikož tento údaj nám ještě 

zpřesní dosavadní informace.  

Tabulka 3.25 Výše staveb na obyvatele 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Kategorie A’ i B’ májí velmi vysoký podíl staveb na svém dlouhodobém majetku. 

Navíc dochází k jeho růstu. To může být příčinou nezdravé investiční expanze, která 

se promítá ve vysokých nákladech na běžný provoz, tak i v  nákladech na zajištění 

reprodukce tohoto majetku. V  kategorii C’ není zaznamenán žádný výrazný rozdíl 

oproti výchozí kategorii.  

Pokud se podíváme na údaj o dluhu na obyvatele (tabulka č. 3.26), pak zjistíme, 

že kategorie C‘ není v  porovnání se svou výchozí kategorií příliš zadlužená. Kategorie 

A’ má o trochu vyšší dluh na obyvatele, nicméně taktéž není tato odchylka nikterak 

výrazná. Kategorie B’ se shoduje s kategorií B ve výši dluhu na obyvatele. 

Tabulka 3.26 Výše dluhu na obyvatele 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

 
  

2011 2012 2013 2014

A’ 91 002 94 628 97 839 101 548

A 53 828 56 670 60 390 65 644

B’ 86 553 90 334 92 041 94 370

B 67 411 67 411 67 411 67 411

C’ 64 055 67 115 67 176 68 932

C 63 462 63 462 63 462 63 462

A’ 5 200

A 4 709

B’ 6 555

B 6 526

C’ 6 203

C 7 123
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4 Vyhodnocení zjištěných výsledků 

Byla provedena analýza hospodaření obcí ČR v rámci velikostních skupin, dále 

byly tyto hodnoty porovnány se zjištěnými údaji o obcích, které vykázaly značné 

deficity běžného rozpočtu (zejména po odečtení odpisů).  

Obce byly nejprve roztříděny do desíti kategorií a následně porovnány 

vybranými ukazateli zaměřenými na provozní přebytek a kapitálový rozpočet.  

Z tohoto porovnání vyšla nejlépe 10. kategorie, která měla výrazně vyšší jak 

celkový tak i provozní přebytek, z největší části jí vystačily její vlastní zdroje na 

financování kapitálových výdajů. Nicméně co se týče schopnosti generovat tento 

provozní přebytek (tedy % podíl provozního přebytku na běžných příjmech), pak byly 

výrazně lepší hodnoty naměřené u malých obcí. Zároveň měla 10. kategorie nejvíce 

opotřebený majetek a nejvyšší dluh na obyvatele. Nicméně i přes tyto skutečnosti bylo 

hospodaření v rámci této kategorie nejpříznivější. Běžný rozpočet po odečtení odpisů 

byl stále s přehledem nejvyšší. Avšak v této kategorii bych doporučil zvýšit prostředky 

investované do obnovy majetku. 

Velmi dobrých výsledků dosahovaly také malé obce (kategorie I až V). 

Charakteristické pro tyto obce je zejména vysoká schopnost tvorby přebytku běžného 

rozpočtu. Pokud tento přebytek nejde na úkor běžné činnosti, je to velmi pozitivní jev. 

Dále vysoká stabilita všech ukazatelů ve sledovaných obdobích je taktéž velmi 

potěšující. Problém těchto obcí může být zejména vyšší míra přijatých investičních 

transferů v podílu k investičním výdajům. Nicméně vzhledem k tomu, že v dostatečné 

míře tvoří i vlastní prostředky, není to problém většiny, pouze těch, které by měly 

problém zajistit dostatek vlastních zdrojů, a v tom případě by výpadek investičních 

transferů mohl ovlivnit výrazně investiční činnost obce. Dalším problémem v těchto 

kategoriích obcí může být vyšší objem majetku na obyvatele. V ostatních ukazatelích 

dosahují velmi pozitivních hodnot. 

Z malých obcí lze vymezit kategorii zcela nejmenších obcí, které mají do 200 

obyvatel. Tato kategorie obsahuje 1453 obcí a vykazuje jako celek velmi dobré 

výsledky, zejména pak celková přebytkovost rozpočtu je velmi pozitivní. Taktéž výše 

dluhu na obyvatele je nejnižší a dává tak většině těchto obcí velmi dobré vyhlídky do 

budoucna. Ovšem procentuálně v této kategorii je nejvíce obcí, které nedokázaly tvořit 

saldo běžného rozpočtu ve střednědobém horizontu. Následná analýza těchto obcí a 
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jejich porovnání s celou kategorií ukázala, že je to dáno zejména velkým množstvím 

majetku a běžnými náklady na jeho provoz. Dá se předpokládat, že v těchto obcích 

bude docházet k výraznému nárůstu kapitálových výdajů k zajištění jeho reprodukce, 

popřípadě velkým odprodejům, což již bylo při porovnání zaznamenáno. 

Kategorie větších obcí a měst, zahrnující kategorie VI – IX, vykazovala taktéž 

jistá specifika. Výrazně klesala schopnost těchto obcí tvořit přebytek běžného 

hospodaření s velikostní kategorií, menší kumulované provozní saldo. Dále měly tyto 

kategorie méně majetku než malé obce nebo největší města. Nicméně negativní 

výsledky, kterých bylo zaznamenáno v letech 2011, se výrazně zlepšují a 

v současnosti již rozdíly mezi touto velikostní skupinou a průměrem není příliš 

významná. 

4.1 Zhodnocení příčin tvorby deficitu běžného rozpočtu 

Při porovnání obcí s neuspokojivým ukazatelem přebytku běžného rozpočtu 

a průměrnými hodnotami v  rámci příslušné velikostní kategorie, nebylo zjištěno 

žádných podstatných systémových vlivů, které by měly dopad na hospodaření obcí 

v  rámci běžného rozpočtu. Třetí kategorie dokonce nevykazovala příliš známek 

špatného hospodaření (oproti průměru), mohlo tedy jít o extrémní hodnotu v  rámci 

konkrétního města. Pouze vysoká míra odpisů značila, že v rámci této kategorii 

dochází k ve vyšší míře opotřebení majetku. Avšak vzhledem k tomu, že tato kategorie 

zároveň neobsahuje víc odpisovaného majetku, než jsou průměrné hodnoty, může být 

tento fakt způsoben účetními postupy.  

U obcí v  kategorii A’ a B’, které nebyly schopny zajistit z přebytku běžného 

rozpočtu reprodukci majetku se zjistily tyto skutečnosti: 

• Velmi vysoký podíl běžných výdajů, zejména položka 5171 – opravy 

a udržování; 

• Velmi vysoká hodnota majetku, zejména staveb v  přepočtu na 

obyvatele, s čímž je následně spojena výše potřebných prostředků na 

opravy a udržování; 

• V čase zlepšující se trend ve všech kategoriích, což značí spíše dočasný 

stav; 

• Vysoká výše odpisů, která má následně dopad na snížení provozního 

přebytku, nicméně obce dovedly financovat běžnou činnost. 
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Závěr 

Péče o majetek, včetně jeho obnovy je jeden ze základních úkolů obcí. Každá 

obec musí usilovat o to, aby její majetek nechátral. Obecní management tak při 

rozhodování, kterou investici pořídit nejprve musí brát v potaz zejména stávající 

situaci. Není žádoucí, aby obec pořizovala majetek v  případě, že není schopna vytvořit 

dostatek zdrojů na jeho provoz, údržbu a obnovu, aniž by tím omezila běžnou činnost. 

Zároveň však obce mohou být velmi důležitým investorem a přispívat tak k rozvoji 

svého i okolního území.  

Diplomová práce se věnovala tvorbě vlastních zdrojů financování investic. 

Důraz byl kladen na přebytek běžného rozpočtu, jakožto hlavní zdroj financování 

investic (zejména obnovovacích). Ukázalo se, že naprostá většina obcí je schopna 

kladné saldo rozpočtového hospodaření generovat bez větších potíží. Zároveň se 

neprokázala žádná závislost mezi velikostí obce a schopností tvořit přebytky. Nicméně 

určité rozdíly v  hospodaření malých a velkých obcí existují, ty se ale po změně 

rozpočtového určení daní snížily.  

V ČR hospodaří celkem 145 obcí se střednědobým deficitem běžného rozpočtu. 

Mnohem víc jich je, kterých se svým přebytkem nejsou schopny pokrýt výši odpisů 

a zajistit tak prostou reprodukci majetku. Na tento stav může mít vliv řada faktorů. 

Například zvolený způsob odpisování, reálnost prvotního ocenění majetku, živelní 

pohromy, příliš velká výše majetku, vysoká zadluženost, stáří majetku a jiné. 

V konečném porovnání obcí se ukázalo, že velikost obce nemá výrazný vliv na 

schopnost obce financovat vlastní investiční aktivity. Spíše než velikost obce hraje 

důležitou roli obecní politika a přístup k investiční činnosti. Vliv na hospodaření má 

zejména velký objem majetku, který může být pro obec přítěží, jak ukázalo závěrečné 

vyhodnocení. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Celkové příjmy a výdaje obcí ČR (bez Prahy) 

Tabulka 1 – Celkové příjmy a výdaje rozpočtů obcí ČR (v Kč, bez Prahy) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

  

2011 2012 2013 2014

Daňové příjmy 100 409 192 710,93 103 618 115 414,72 118 945 933 094,56 124 903 164 135,67

Nedaňové příjmy 26 291 672 219,75 24 837 338 649,66 25 445 466 920,86 26 350 028 497,82

Kapitálové příjmy 8 474 809 622,70 8 714 688 443,82 7 314 707 849,60 5 976 307 416,63

Přijaté transfery 69 677 542 382,09 40 909 966 021,51 41 132 611 334,05 45 700 416 990,36

Běžné výdaje 147 702 988 440,85 123 732 894 868,04 127 543 254 390,28 131 710 702 903,72

Kapitálové výdaje 59 972 236 362,22 53 503 084 000,96 56 180 710 926,81 68 054 693 393,55

Příjmy celkem 204 853 216 935,47 178 080 108 529,71 192 838 719 199,07 202 929 917 040,48

Výdaje celkem 207 675 224 803,07 177 235 978 869,00 183 723 965 317,09 199 765 396 297,27

saldo -2 822 007 867,60 844 129 660,71 9 114 753 881,98 3 164 520 743,21
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Příloha č. 2 – Příjmy obcí ze sdílených daní a změna zákona o RUD 

Graf 1 – Příjem obcí na dani z příjmů FO ze závislé činnosti 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

 

Graf 2 – Příjem obcí na dani z příjmů právnických osob 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 
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Graf 3 Příjem obcí na dani z přidané hodnoty 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 
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Příloha č. 3 – Příjmy obcí v rámci vymezených kategorií 

Tabulka 2 Daňové příjmy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Tabulka 3 Nedaňové příjmy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Tabulka 4 Kapitálové příjmy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

Tabulka 5 Přijaté transfery 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat získaných ze serveru MONITOR 

 

2011 2012 2013 2014

A’ 10 823 11 100 12 475 13 327

A 10 352 10 731 12 196 12 988

B’ 8 953 9 146 11 331 12 137

B 8 900 9 173 11 289 12 041

C’ 10 381 10 861 12 387 12 954

C 10 746 11 090 12 579 13 128

2011 2012 2013 2014

A’ 3 496 3 792 3 399 3 022

A 2 862 2 925 2 976 2 927

B’ 2 955 2 950 3 020 3 030

B 2 469 2 417 2 468 2 542

C’ 2 569 2 524 2 486 2 417

C 2 657 2 647 2 701 2 798

2011 2012 2013 2014

A’ 2 610 887 3 917 1 418

A 903 761 1 186 659

B’ 1 582 1 229 1 093 929

B 806 663 650 570

C’ 1 188 1 327 1 258 855

C 914 835 696 568

2011 2012 2013 2014

A’ 7 196 5 686 5 370 7 115

A 6 065 4 588 4 826 6 562

B’ 6 059 4 507 4 721 4 858

B 4 876 4 012 4 149 4 961

C’ 9 588 4 638 4 065 4 765

C 9 644 4 298 3 977 4 324


