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1 ÚVOD 

 

Každá obec se musí zamyslet nad tím, jak efektivně hospodařit s finančními 

prostředky, které jí byly svěřeny. Obce se od sebe liší svou velikostí neboli rozlohou, počtem 

obyvatel, polohou, kde se nachází, ale také službami, které obec poskytuje. Každá má proto 

specifické hospodaření s finančními prostředky a majetkem, které je nesmírně důležité pro 

celkový rozvoj a fungování obce. Obce získávají omezené finanční prostředky a musí je 

správně použít tak, aby byla uspokojena všechna odvětví veřejné správy. Jsou povinny se řídit 

zákony, které stanovují, jak má toto hospodaření vypadat. Zákony se však mohou každý rok 

měnit a novelizovat. S touto novelizací musí přijít i změna hospodaření obce, která se jí musí 

přizpůsobit. 

Pro zpracování této bakalářské práce bylo vybráno podhorské městečko Frýdlant nad 

Ostravicí, které se může pyšnit jak polohou, ve které leží, obyvateli, kteří ho obývají a také 

veřejnými orgány, které se opravdu poctivě starají o rozvoj a správné hospodaření města. 

Hospodaření této obce se převážně odvíjí od celkové hospodářské politiky naší země. 

Důležité jsou různé ekonomické ukazatele jako je inflace, nezaměstnanost, nebo ekonomický 

růst, které se rok od roku mění a ovlivňují tak zejména příjmovou stránku obce. Naopak 

výdajová stránka se odvíjí v závislosti na potřebě občanů, na počasí, na přírodních 

katastrofách a hlavně v závislosti na nejrůznějších potřebách v daném roce. 

Cílem práce je na základě analýzy hospodaření a komparace hospodaření s jinou 

podobnou obcí, zhodnotit hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí v letech 2009-2013, a 

navrhnout či doporučit, jak toto hospodaření případně zlepšit. 

Ke zpracování byly použity metody analýza, která rozebírá hospodaření obce, časová 

analýza, která rozebírá hospodaření v jednotlivých letech a komparace, která bude použita pro 

hospodaření obce pomocí srovnání hospodaření s jinou podobnou obcí. 

Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická. Zabývá se charakteristikou 

obcí a hospodařením obcí z obecného hlediska. Druhá část práce je částí praktickou. V této 

části je provedena analýza hospodaření dané obce a následné zhodnocení tohoto hospodaření. 

V teoretické části bylo vycházeno z odborné literatury, která se zabývá financováním a 

hospodařením obcí. Praktická část je zpracována na základě poskytnutých závěrečných účtů 
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analyzované obce. Doplňující informace k praktické části byly poskytnuty zaměstnancem 

místního obecního úřadu. 

Struktura práce je rozvržena do několika stěžejních kapitol. 

V první teoretické části je nastíněno, jak obce fungují. Kapitola pojednává o 

charakteristice a hospodaření obcí v České republice. K obcím se váže vysvětlení důležitého 

pojmu územní samospráva, její princip a fungování. Po zjištění tohoto pojmu se práce může 

zaměřit na celkovou problematiku obcí, kde jsou popsány základní znaky, vlastnictví či 

působnost měst. Následně je rozebrána charakteristika, pravomoci a úkoly jednotlivých 

orgánů obce, které mají na starost celý chod a hospodaření. V další části kapitoly se práce 

zaměřuje na finanční stránku. Je zde nastíněna charakteristika rozpočtu obce, a jakým 

způsobem probíhá celý rozpočtový proces. Rozpočtová skladba vysvětluje, jak se dělí 

jednotlivé rozpočty. Následně jsou podrobně rozděleny a popsány jednotlivé druhy příjmů a 

výdajů obce. Velkým problémem dnešní doby je zadluženost obcí, této problematice se 

věnuje poslední podkapitola. 

Druhá kapitola se zabývá praktickým zpracováním této práce. V úvodu je pojednáno o 

obci Frýdlant nad Ostravicí, aby si každý čtenář mohl představit, jak takové město vypadá. 

Následně je provedena analýza hospodaření tohoto města za roky 2009-2013, kde jsou 

podrobně popsány veškeré nejdůležitější údaje a skutečnosti, které se týkají hospodaření za 

uvedené období. Analýza hospodaření rozebírá jednotlivé položky příjmů a výdajů obce. Pro 

přehlednost jsou mnohé údaje zpracovány do tabulek či grafů. 

Poslední kapitola je pokračováním praktické části a navazuje na hospodaření této 

obce. Úkolem kapitoly je zhodnotit hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí a podat návrhy a 

doporučení k tomuto hospodaření. Pro kompletní zhodnocení je třeba využít všechny možné 

metody. Je zde nejdříve provedeno porovnání hospodaření obce mezi jednotlivými 5 lety, 

poté je provedena metoda komparace, která porovnává hospodaření obce Frýdlant nad 

Ostravicí s jinou podobnou obcí. Následně je hospodaření obce zhodnoceno a jsou přidány 

návrhy a doporučení, jak toto hospodaření zlepšit, či na  jaké oblasti se více zaměřit. 
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2 CHARAKTERISTIKA A HOSPODAŘENÍ OBCÍ 

 

V každé obci musí existovat veřejná správa, která má na starost hospodaření dané 

obce. Obec hospodaří s finančními prostředky, které získává buď z vyšší sféry, jako je státní 

rozpočet v podobě dotací, nebo od obyvatel, kteří v ní žijí v podobě různých daní či poplatků. 

Tyto finanční prostředky jsou následně použity na rozvoj a fungování obce. 

 Každá obec je jinak velká, má jiný počet obyvatel a má jiný rozsah působnosti. Podle 

těchto kritérií se pak rozhoduje například o ceně bydlení v obci, ale hlavně co je pro tuto práci 

stěžejní, jaké daně a poplatky se v dané obci odvádějí a v jaké výši.  

Obec pak z těchto prostředků financuje veškerý chod. Je povinna financovat fungování 

základních či mateřských škol, nemocnic, policie, institucí veřejné správy atd. Stará se o 

financování kultury a o celkový rozvoj v obci. Podle potřeby pak probíhá modernizace budov, 

parků, veřejného osvětlení či opravy a údržby silnic a chodníků. Přispívá také na chod 

různých neziskových organizací, které pomáhají druhým, ať už v podobě domovů pro seniory 

či ústavů sociální péče, anebo v podobě zájmových organizací, které sdružují občany se 

stejným koníčkem, například turistikou nebo rybářstvím. 

2.1 Charakteristika obcí 

 

Obec je základní územní samosprávný celek a územní jednotka státu. Je veřejnoprávní 

korporací. Je charakterizována třemi základními znaky. Prvním znakem je území. Obec musí 

být položena na nějakém území, které je od jiné samosprávné jednotky odděleno hranicí. 

Druhým znakem jsou občané. Každá obec musí mít své občany, kteří žijí na jejím území. Žijí 

zde fyzické osoby s trvalým pobytem, najdeme zde i právnické osoby a podnikatele, kteří 

mají sídlo či provozovnu na území obce. Posledním znakem je samospráva neboli působnost 

obce.
1
 Důležitým znakem je i to, že obce vlastní svůj majetek, se kterým hospodaří. Obec má 

kromě majetku také své finanční prostředky a tudíž hospodaří podle vlastního rozpočtu, který 

bude podrobněji popsán v dalších kapitolách. Co se týče právních vztahů, obce mají právní 

subjektivitu, tudíž vystupují svým jménem. Hlavním úkolem obce je pečovat o všestranný 

rozvoj svého území. 

                                                           
1
PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 
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 V České republice najdeme v současnosti 6 249 obcí. Každá má svůj název, který 

vznikl většinou historickým vývojem. Obce mohou vznikat, zanikat, připojovat k jiné obci, či 

slučovat s jinými obcemi. V takovém případě by vznikl dobrovolný svazek obcí, který 

sdružuje obce se společným zájmem. Obce mohou užívat vlastní symboly jako je znak, vlajka 

či razítko.  

Tradičně byly obce rozdělovány na vesnice, městečka a města. Dnes zákon vytváří 

zvláštní skupinu obcí- města a městyse, lidově zvaná městečka, zatímco s pojmem vesnice 

zákon nepracuje. Města jsou obce, které byly městy ke dni účinnosti zákona o obcích. Obce, 

jež postavení města získaly během historického vývoje, dnes nemusí být městy. Novými 

městy se mohou stát obce, které mají alespoň 3000 obyvatel, a za města je určí předseda 

poslanecké sněmovny. Městys je obec, která tento titul užívala před rokem 1954 a požádá o to 

předsedu poslanecké sněmovny. Z hlediska působnosti není právní rozdíl mezi těmito typy 

obcí. Rozdíl je však v jejich působnosti.
2
 

2.1.1 Územní samospráva 

 

Jak už bylo řečeno, obec je základní územní samosprávný celek.  Každý celek má 

určitou míru samosprávy. Není totiž možné, aby se stát staral o všechny záležitosti a o veškeré 

hospodaření obcí, a proto to dává na starost jednotlivým obcím. 

Samosprávou se v nejobecnějším smyslu rozumí především samostatné spravování 

záležitostí, které se bezprostředně dotýkají obyvatel. Spravování vlastních záležitostí si 

vyžaduje určitý právní rámec, který je v českém právním řádu zakotven jak ústavními, tak 

ostatními zákony. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že samospráva vedle státní správy tvoří 

jednu ze dvou větví veřejné správy, a to oblast nezávislou a státní správě nepodřízenou, která 

je vykonávána subjekty od státu odlišnými.
3
 Tím podporuje dělbu moci v daném státě a 

zabraňuje soustředění moci v jediném mocenském centru a jejímu možnému zneužití. Se 

samosprávou je spojen pojem decentralizace, což je proces přenášení odpovědnosti a 

kompetencí v systému státní správy na nižší útvary. V praxi to znamená, že státní správa 

přenese určitou část moci na níže postavené celky, což jsou v našem případě obce. Tato 

                                                           
2
KOUDELKA, Zbyněk. Samospráva.  

3
KADEŘÁBKOVÁ, J., PEKOVÁ, J. Územní samospráva – udržitelný rozvoj a finance. 
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přenesená moc, kdy obce mají možnost samostatně spravovat své záležitosti, se nazývá právě 

samospráva. 

Samosprávu v České republice dělíme na územní a zájmovou. V obou případech to 

znamená, že existuje veřejný subjekt, kterému je svěřena veřejná moc. K veřejným 

subjektům, které realizují územní samosprávu, patří na vyšší úrovni kraje a na nižší úrovni 

pak již zmíněné obce, jako základní jednotky územní samosprávy. Samospráva je 

významným prvkem demokratického režimu, jelikož z části omezuje centrální moc. Tato 

samospráva však vždy podléhá kontrole ze strany státu. 

Základními prvky samosprávy jsou: 

 území, vůči kterým působí (obec), 

 osoby podřazené samosprávě (obyvatelé obce),  

 existence samosprávy jako právnické osoby veřejného práva se soustavou 

samosprávných orgánů (obec se zastupitelstvem a radou), 

 vlastní hospodaření a rozpočet.
4
 

2.1.2 Typy obcí 

 

Dle zákona o obcích dělíme obce na: 

 Obec - základní územní samosprávné společenství občanů, tvoří územní celek, který je 

vymezen hranicí. 

 Městys - je obec, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po 

vyjádření vlády. 

 Město - obec je městem, pokud má alespoň 3000 obyvatel. Obec, která byla městem 

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

 Statutární město - města se zvláštním postavením, může se členit na městské obvody 

nebo městské části. Statutárními městy jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, 

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

                                                           
4
KOUDELKA, Zbyněk. Samospráva.  
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Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek - Místek, 

Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav a Prostějov. 
5
 

2.1.3 Působnost obce 

 

Působnost obce se rozděluje na samostatnou a přenesenou. V rámci samostatné 

působnosti obec pečuje o rozvoj obce, má v kompetencích rozpočet obce a stará se o 

uspokojování potřeb svých občanů. Má na starost rozvoj kultury, územní rozvoj, udržování 

veřejného pořádku, zdokonalování infrastruktury, zajišťování vzdělání či sociální péče. Patří 

zde tudíž veškeré záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejich občanů. Přenesenou působnost 

obce vykonávají ve věcech, které stanovují zvláštní zákony, přičemž jsou pověřeny rozdílnou 

mírou státní správy. 

V rámci přenesené působnosti obce dělíme na: 

 obec, 

 obec s matrikou,  

 obec se stavebním úřadem, 

 obec s pověřeným obecním úřadem, 

 obec s rozšířenou působností. 

Obce vydávají v rámci samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky a v rámci 

přenesené působnosti nařízení obce. 

2.1.4 Orgány obce 

 

V České republice jsou orgány obce vymezeny v zákoně o obcích. Každý orgán má na 

starost něco jiného, avšak všechny mají společný cíl, čímž je správně hospodařit s finančními 

prostředky a používat je smysluplně k rozvoji a fungování daného města. Jednotlivé orgány 

mají také za úkol podílet se na přípravě rozpočtu obce na daný rok. 

Zastupitelstvo 

Zastupitelstvo obce je orgán, který rozhoduje o věcech v samostatné působnosti obce. 

Může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, stanoví-li tak zákon. Členové 

                                                           
5
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
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zastupitelstva jsou většinou zástupci politických stran, které se v dané obci angažují a jsou 

voleni v komunálních volbách. Mohou to však být i nezávislí členové, kteří žádnou politickou 

stranu nepropagují. Počet členů zastupitelstva se určuje podle počtu obyvatel daného města a 

velikosti územního obvodu a je stanoven v zákoně o obcích. 

 Do 500 obyvatel: 5-9 členů, 

 501-3000 obyvatel: 7-15 členů, 

 3001-10 000 obyvatel: 11-25 členů, 

 10 001-50 000 obyvatel: 15-35 členů, 

 50 001-150 000 obyvatel: 25-45 členů, 

 nad 150 000 obyvatel 35-55 členů.
6
 

Zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Zasedání 

zastupitelstva se konají v územním obvodu obce a svolává a řídí jej starosta. Tato zasedání 

jsou veřejná a o jeho průběhu se pořizuje zápis. 

Mezi nejdůležitější pravomoci zastupitelstva patří: 

 schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce, 

 schvalovat program územního rozvoje obce, 

 zřizovat peněžní fondy obce, 

 vydávat obecně závazné vyhlášky obce, 

 zřizovat či rušit příspěvkové organizace či organizační složky obce, 

 zřizovat a zrušovat obecní policii, 

 rozhodovat o vyhlášení místního referenda, 

 volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce a 

odvolávat je z funkce, 

 zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, 

 rozhodovat o spolupráci s jinými obcemi, 

 rozhodovat o majetkových záležitostech, 

 a další činnosti.
 6
 

 

 

                                                           
6
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce. V rámci samostatné působnosti odpovídá 

zastupitelstvu. V oblasti přenesené působnosti rozhoduje, stanoví-li tak zákon. Počet členů 

rady obce nesmí přesahovat třetinu počtu členů zastupitelstva. Počet je lichý a bývá to 5-11 

členů. Je-li však počet členů zastupitelstva menší než 15 členů, rada se v této obci nevolí 

vůbec. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady. Schůze rady jsou 

neveřejné a svolávají se dle potřeby. 

Mezi pravomoci rady patří: 

 vydávat nařízení obce, 

 zabezpečovat hospodaření a provádět rozpočtová opatření, 

 na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního 

úřadu, 

 zřizovat a zrušovat komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a 

členy, 

 rozhodovat ve věcech obce,  

 a další činnosti.
7
 

Starosta obce 

Starosta zastupuje obec navenek. Je pokládán za představitele dané obce a plní funkci 

statutárního orgánu. Za starostu zastupuje místostarosta v době jeho nepřítomnosti. Mezi 

hlavní úkoly starosty obce patří: 

 řídit a kontrolovat pracovníky obecního úřadu, 

 připravovat, svolávat, řídit schůze zastupitelstva a rady obce, 

 odpovídat za objednání a provedení auditu o hospodaření obce, 

 podepisovat právní předpisy obce spolu s místostarostou, 

 jmenovat a odvolávat tajemníka obecního úřadu, 

 odpovídat za informování veřejnosti dané obce, 

 a další činnosti.
7 
 

 

                                                           
7
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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Výbory 

Výbory jsou kontrolními orgány zastupitelstva obce a plní úkoly, které jim 

zastupitelstvo zadá. Počet výborů závisí na vůli zastupitelstva. Předsedou jednotlivého výboru 

je vždy člen zastupitelstva. Ze zákona jsou vždy zřízeny: 

 finanční výbor, 

 kontrolní výbor. 

Podle potřeby se poté mohou zřizovat další výbory: 

Komise 

Komise jsou poradními a iniciativními orgány rady obce. Mohou předkládat různé 

návrhy týkající se samostatné působnosti obce. Starosta je však může pověřit i úkoly, které 

spadají do přenesené působnosti obce. 

Obecní úřad 

Obecní úřad neboli také městský úřad, vykonává věci jak v samostatné, tak 

v přenesené působnosti. V obecním úřadu najdeme jednotlivé odbory a oddělení, kde jejich 

počet závisí na velikosti či působnosti obce. V jednotlivých odborech a odděleních pracují 

zaměstnanci, kteří většinou vykonávají administrativní činnosti. Jednoduchým příkladem 

může být vyřízení řidičského či občanského průkazu. 

Obecní úřad řídí tajemník, pokud je tato funkce zřízena.  Jeho hlavními úkoly jsou: 

 zajišťovat úkoly v rámci přenesené působnosti stanoví-li tak zákon, 

 v rámci samostatné působnosti plnit úkoly stanovené zastupitelstvem, 

 řídit a kontrolovat pracovníky obecního úřadu, 

 uzavírat a ukončovat pracovní poměry se zaměstnanci obecního úřadu, 

 stanovovat platy zaměstnanců obecního úřadu.
8
 

 

 

                                                           
8
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2.2  Hospodaření obcí 

 

Hospodaření obce je velice důležitý nepřetržitý proces. V zájmu obce je umět 

hospodařit se svými finančními i nefinančními prostředky tak, aby hospodaření bylo efektivní 

a měli z něj užitek jak obyvatelé obce, tak obec jako celek. Obec může hospodařit jak 

s finančními prostředky, které ji byly svěřeny, tak se svým majetkem, který má ve vlastnictví. 

O hospodaření rozhodují orgány obce, které byly již popsány v předchozí kapitole. Princip 

tohoto hospodaření spočívá v tom, že obec disponuje určitými finančními prostředky, které 

musí účelně použít na chod celé obce. Hospodaření obcí podle zákona podléhá auditu, což je 

kontrola hospodaření jinou veřejnou institucí za dané období.  

2.2.1 Rozpočet obce 

 

V rámci soustavy všech veřejných rozpočtů, jsou i na úrovních územních 

samosprávných celků sestavovány rozpočty. Rozpočet je sestavován na základě principu 

neekvivalentnosti, nenávratnosti a nedobrovolnosti. V praxi to znamená, že občané se podílejí 

na tomto rozpočtu tím, že odvádějí povinné platby, kterými jsou daně nebo poplatky. Platby 

jsou nedobrovolné, nikdo jim za tuto platbu nic nedá a tyto peníze se jim již nevrátí zpátky. 

Tato hypotéza však není zcela pravdivá, jelikož doopravdy za tuto platbu jim město poskytne 

veřejné statky, jako je například veřejné osvětlení, bezpečnost, či zvelebování veřejného 

prostranství, čímž jsou parky, ulice, atd. Rozpočet obce lze charakterizovat jako 

decentralizovaný peněžní fond, kde se seskupují jak příjmy, která obec získala 

z přerozdělovacích procesů, tak příjmy, které získala vlastní činností. Lze ho také chápat jako 

bilanci příjmů a výdajů za rozpočtové období, kterým je kalendářní rok. V neposlední řadě lze 

chápat rozpočet jako jakýsi finanční plán, kdy obec plánuje, jak využít dané finance 

v průběhu celého roku. V tomto plánu připouští pouze ty finance, které jsou reálné, respektive 

jsou v daném roce kryty. Jsou to 

 příjmy, které lze očekávat, 

 existující rezervy,  

 půjčky, které lze získat a splatit.
9
 

                                                           
9
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Rozpočet by měl být v ideálním případě vyrovnaný, kde všechny výdaje by měly být 

pokryty příjmy, anebo přebytkový, kdy příjmy převyšují výdaje. Nežádoucí je rozpočet 

schodkový, kdy výdaje převyšují příjmy, tudíž město se poté zadlužuje, protože je nuceno 

použít návratné finance v podobě půjček. Rozpočet obce lze dělit na: 

 běžný - vztahuje se k danému roku, 

 kapitálový - obsahuje finance, jejichž splatnost je delší než jeden rok. 

2.2.2 Rozpočtový proces 

 

Rozpočtovým procesem rozumíme souhrn činností, které jsou nezbytné k řízení 

hospodaření územního samosprávného celku v daném rozpočtovém období. Rozpočtový 

proces na rozdíl od rozpočtu, který je sestavován na 1 rok, trvá delší dobu a to zhruba 1,5- 

2 roky. Jednotlivé fáze rozpočtu: 

 analýza minulosti a stanovení priorit, 

 sestavení návrhu rozpočtu, 

 projednávání a schválení, 

 kontrola plnění rozpočtu, 

 přehled o skutečném plnění rozpočtu- závěrečný účet, 

 následná kontrola, 

 aktualizace programu rozvoje a rozpočtového výhledu.
10

 

Je vhodné si ujasnit, jak tento rozpočtový proces vlastně probíhá. Prvním, kdo se zabývá 

sestavením návrhu rozpočtu je odbor, většinou finanční, který zpracovává rozpočtový výhled. 

Návrh rozpočtu většinou vychází z analýzy hospodaření z předcházejících let, nebo z místních 

zvyklostí. Návrh se dále projednává ve finančním výboru a také v radě obce. Orgány mohou 

mít k návrhu připomínky. Následuje schvalování rozpočtového návrhu, které má 

v kompetenci výhradně zastupitelstvo obce. Musí být schválen nadpoloviční většinou. 

Schválený rozpočet musí být reálný, úplný a pravdivý. Dalším krokem je kontrola plnění 

rozpočtu a jeho vyhodnocení. V průběhu roku se hospodaří podle schváleného rozpočtu. 

Schválený rozpočet se může lišit od skutečného rozpočtu. Součástí plnění je i vypracování 

závěrečného účtu, který sestavují opět rada a finanční odbor. Závěrečný účet zachycuje jak 
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schválené, tak skutečné položky a obsahuje zprávu o přezkoumání hospodaření obce. Kromě 

toho je nezbytné zachytit v něm veškeré příjmy, výdaje, případné použití fondů a finanční 

operace s tím spojené. Je vhodné pro přehlednost tyto informace zpracovat i do tabulek či 

grafů. Následnou kontrolu hospodaření vykonávají buď nezávislí auditoři, nebo krajský úřad.  

2.2.3 Rozpočtová skladba 

 

Pro třídění finančních operací se uplatňuje rozpočtová skladba, která se využívá nejen 

pro rozpočty obcí, ale také pro jiné druhy rozpočtů. Rozpočtová skladba upravuje způsob 

třídění všech operací veřejných rozpočtů, obcí a krajů, dobrovolných svazků obcí, 

mimorozpočtových fondů státu, organizačních složek atd. Pomocí rozpočtové skladby lze 

také porovnávat jednotlivé typy rozpočtů v různých letech. Uplatňuje pro finanční operace 

čtyři základní hlediska třídění: odpovědnostní, odvětvové, konsolidační a druhové. 

 Odpovědnostní (kapitolní) hledisko 

V české republice je toto hledisko povinné pouze u státního rozpočtu, který musí být 

v tomto případě rozdělen podle jednotlivých kapitol. U územních rozpočtů třídění podle 

tohoto hlediska není povinné.  

 Odvětvové hledisko 

Zde se třídí příjmy a výdaje dle odvětví. Výdaje se z tohoto hlediska třídí všechny a z 

příjmů jen nedaňové a kapitálové příjmy obcí. Vychází z účelu, na které se vynakládají 

finanční prostředky v souvislosti se zajišťováním potřeb.
11

 

  V rámci odvětvové struktury rozpočtové skladby se používá třídění na 6 skupin: 

 1. skupina: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

 2. skupina: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 

 3. skupina: Služby pro obyvatelstvo 

 4. skupina: Sociální věci a politika zaměstnanost 

 5. skupina: Bezpečnost státu a právní ochrana  

 6. skupina: Všeobecná veřejná správa a služby 
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PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe. 

 



17 
 

Konsolidační hledisko 

Konsolidační hledisko je spojeno s tzv. konsolidací. Ta umožňuje vyloučit duplicity. 

Odstraňuje dvou či vícenásobně prováděné operace s jedněmi prostředky v rámci soustav 

veřejných rozpočtů. 

 Druhové hledisko 

Toto třídění je základní. Třídí peněžní operace do tří základních okruhů, čímž jsou 

příjmy, výdaje a financování. Dále umožňuje třídit rozpočet na běžný a kapitálový. Druhové 

hledisko je povinné pro všechny typy rozpočtů. Toto hledisko bude následně popsáno 

v dalších kapitolách, kde budou popsány jednotlivé příjmy a výdaje obcí. Rozděluje 

jednotlivé třídy: 

 1. Třída. Daňové příjmy, 

 2. Třída. Nedaňové příjmy, 

 3. Třída. Kapitálové příjmy, 

 4. Třída. Dotace, 

 5. Třída. Běžné výdaje, 

 6. Třída. Kapitálové výdaje, 

 8. Třída. Financování. 

 

2.2.4 Příjmy obce 

 

Příjmy rozpočtu obce jsou velice různorodé. Lze je odlišit podle toho, zda je může 

obec svým rozhodnutím ovlivnit, nebo o nich plně rozhoduje stát. Příjmy obci plynou 

z různých zdrojů. Tvoří je příjmy z daní či podílu na daních, z poplatků, správních činností, 

dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z fondů Evropské unie. Dále obci mohou 

plynout příjmy z vlastní činnosti, tedy z výsledků hospodářské činnosti, či příjmy z vlastního 

majetku a majetkových práv. Podrobnější členění příjmů umožňuje následující druhové 

hledisko členění. 
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 Daňové příjmy 

Daňové příjmy jsou nejvydatnějším příjmem veřejných rozpočtů. Daní se rozumí 

každá povinná, zákonem stanovená, nenávratná, neekvivalentní a neúčelová platba do 

veřejných rozpočtů. Nenávratností se rozumí to, že danou částku daně veřejný rozpočet 

nevrací po určité době tomu, kdo ji poskytl. Neúčelovostí to, že není předem určeno, jaký 

konkrétní statek tím bude financován. Posledním pojmem je neekvivalentnost, z níž vyplývá, 

že nemusí být zachována úměra mezi výší daně, kterou daná osoba zaplatí a množstvím 

veřejného statku, který bude touto daní financován a který tato osoba spotřebuje.
12

 

Daňové příjmy jsou rozhodujícími zdroji v hospodaření obcí a tvoří významný podíl 

na celkových příjmech, pohybující se okolo 60%. Jsou tvořeny ze sdílených, svěřených a 

místních daní. Sdílené daně jsou celostátně vybírané daně, které jsou určitým poměrem 

rozděleny mezi státní rozpočet a územní rozpočty. Jako příklad lze uvést daň z přidané 

hodnoty. Naopak svěřené daně jsou celostátně vybírané daně, které jsou v celé částce svěřeny 

místním rozpočtům. Typickým příkladem je daň z nemovitosti, která v celé částce jde do 

příjmů obcí. Místní daně jsou potom v kompetenci jednotlivých obcí.
12

 

Daně vybírá příslušný finanční úřad, který daňový výnos následně posílá příslušné 

obci. Způsob rozdělování daní upravuje zákon o rozpočtovém určení daní.
13

 

Obcím jsou poskytovány výnosy z 9 následujících toků: 

 daň z nemovitosti, 

 daň z příjmu právnických osob, kdy právnická osoba je obec, 

 daň z příjmů fyzických osob podnikatelů, jež mají bydliště na území obce, 

 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, 

 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, dle velikostní skupiny, do níž náleží, 

dle počtu obyvatel, 

 daň z příjmu fyzických osob z podnikání, dle velikostní skupiny, do níž náleží, dle 

počtu obyvatel, 

 daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou, dle velikostní skupiny, do níž náleží, 

dle počtu obyvatel,  

                                                           
12
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 daň z příjmu právnických osob dle velikostní skupiny, 

 daň z přidané hodnoty dle velikostní skupiny. 

Kromě daní zde spadají také poplatky, které si každá obec stanovuje dle svého uvážení. 

Lze je rozdělit na: 

 místní poplatky, 

 správní poplatky,  

 poplatky spojené s životním prostředním,  

 atd. 

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

pozdějších předpisů. Dle něj jsou místní poplatky fakultativní, tedy nezávazné a nepovinné, 

což znamená, že každá obec je oprávněna se sama rozhodnout, zdali některý z těchto poplatků 

zavede. Zaplacením místního poplatku však nevzniká nárok na protislužbu, tedy obec nám za 

jeho zaplacení nic neposkytne. Výkon správy místních poplatků má v kompetenci obecní 

úřad, který má právo činit potřebná opatření. Obce mají omezenou pravomoc v tom, že se 

musí řídit zákonem, který upravuje maximální možné sazby či rozpětí sazeb. Místních 

poplatků je poněkud více, proto jako typické příklady lze uvést poplatek ze psů, poplatek za 

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

vstupného, a další místní poplatky.
14

 

Dalším typem poplatků jsou správní poplatky, které se řídí zákonem č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích. Tyto poplatky mají pouze obce s rozšířenou působností. Správní 

poplatky jsou ekvivalentní sazbou, to znamená, že zaplacením poplatku vzniká nárok na 

určitou protislužbu. Zde se zařazují poplatky spojené s úkony úředníků na obecním úřadu 

např. poplatek za opis z rejstříku trestů či poplatek za vydání živnostenského oprávnění. 

Sazby jednotlivých poplatků lze nalézt v zákoně. 

Poplatky spojené s životním prostředím jsou spojeny s jeho znečišťováním. Proto se zde 

řadí poplatky za uložení odpadů, poplatky za povolené vypouštění odpadních vod a jiné 

poplatky. 
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Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy vznikají z vlastní hospodářské činnosti obce. Lze je také označit jako 

uživatelské poplatky, které slouží k částečné úhradě služeb, které poskytuje obec. Jedná se o 

vodné, stočné, odvoz domovního odpadu, příjmy od vlastních neziskových organizací, příjmy 

z vlastního podnikání, příjmy z pronájmu nebo prodeje majetku ve vlastnictví obce a 

podobně. 

 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy jsou příjmy obcí z prodeje dlouhodobého majetku a výnosy 

z vlastnictví cenných papírů. Představují jednorázový a neopakovatelný příjem. 

 Dotace 

Dotace jsou poslední a velice významnou položkou příjmů obce. Obce jsou finančně 

nesoběstačné a potřebují finanční prostředky z vyšších rozpočtových sfér. Dotace jsou 

poskytovány z veřejných rozpočtů, zejména z toho státního. Kromě dotací ze státního 

rozpočtu mohou dotace plynout také z rozpočtu státních fondů, krajů či fondů Evropské unie. 

Dotace lze dělit na nárokové a nenárokové. 

Nárokové dotace jsou přiděleny automaticky, bez toho, že by o ně obec musela žádat. 

Nejčastějšími příklady jsou dotace na školství, veřejnou správu, atd. Nenárokové jsou naopak 

dotace, na které obec nárok nemá a obec si o ně musí zažádat dle stanovených pravidel. Obec 

musí předkládat kvalitní programy, aby dotace mohla získat. Patří zde programy na obnovu 

venkova, na podporu výstavby nájemních bytů, atd.
15

 

2.2.5 Výdaje obce 

 

Územní samospráva se významně podílí na zabezpečování a financování veřejných 

statků pro obyvatelstvo. Výdaje jsou proto veškeré prostředky, které se musí použít na chod 

obce. Rozhodující částí výdajů jsou výdaje alokační, tedy výdaje na zabezpečení veřejných 

statků, do nichž lze řadit veřejné osvětlení či údržbu veřejné zeleně atd. 
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Z hlediska rozpočtového plánování je lze členit na plánované a neplánované, podle 

toho, zda byly tyto výdaje očekávané, nebo zda byly způsobeny neočekávanou situací v 

daném roce. Výdaje obce se dělí podle druhového hlediska členění na běžné a kapitálové.  

 Běžné výdaje 

Mezi běžné výdaje lze řadit klasické výdaje, které jsou spojeny s fungováním obce. 

Aby obec mohla dobře fungovat, musí z něčeho zaplatit zaměstnance veřejné správy, dále 

musí uhradit peníze za energii. V neposlední řadě se musí starat o život lidí, proto dalšími 

výdaji mohou být transfery obyvatelstvu či neziskovým organizacím. 

Běžné výdaje jsou nenávratné a měly by být kryty výnosem ze svěřených a sdílených 

daní, dále místními či uživatelskými poplatky a z části dotacemi. Preference obyvatelstva má 

významný vliv na financování veřejných statků. 

 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje jsou spojeny s nákupy akcií či jinými investičními nákupy do 

lokálního a regionálního veřejného sektoru. Jsou nenávratné, nebo nepřímo návratné. Jestliže 

obec použije na financování investic velký podíl návratných úvěrů a půjček, bude to pro obec 

břemenem a pohltí významnou část výdajů rozpočtu. Proto je nutno plánovat a analyzovat 

tyto možné důsledky a zahrnout je do budoucího hospodaření.
16

 

Financování 

Třída 8. Financování má zvláštní postavení. Obsahuje stavové údaje. Součástí této 

třídy jsou položky vyjadřující změnu stavu finančních prostředků na bankovních účtech jako 

stavová veličina. Jedná se o ukazatele potřebné pro účetní výkaz o plnění příjmů a výdajů. 

Vyjadřuje, jakým způsobem jsou příjmové a výdajové operace financovány. Zachycuje 

například návratné finanční prostředky a výdaje na splátky jistin dříve přijatých půjček a 

vydaných dluhopisů souvisejících se zabezpečením finančních zdrojů, se zhodnocením 

dočasně volných finančních prostředků v rámci investování. 
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2.2.6 Zadluženost obcí 

 

Zadluženost obcí je poměrně častým problémem. Nové postavení a funkce obcí, 

jejichž samostatnost je právně zakotvená v zákoně, možnost samostatně nakládat s finančním 

a nemovitým majetkem, motivovala obce k rozvoji podnikavosti. Obce se začaly snažit 

rozvíjet zanedbanou infrastrukturu, či jiné rozvojové potřeby, avšak tento rozvoj byl tak 

náročný, že obcím nepostačily všechny příjmy, a proto se zhruba od roku 1993 začaly obracet 

na kapitálový trh.
17

Obec je zadlužená tehdy, jsou-li výdaje obce vyšší, než její příjmy. 

V takovém případě je obec nucena tento schodek uhradit jedině tak, že si finance někde 

vypůjčí. 

 Velikost celkového dluhu obcí není v dnešní době nadměrná, proto je nutno se spíše 

než celkovou velikostí dluhu, zabývat analýzou zadluženosti u jednotlivých obcí. Problémem 

bývá nadměrná zadluženost u menších a středních obcí, které nejsou zcela schopny obstát 

svým závazkům. Hrozí zde riziko nesplacení dluhu a tudíž jeho narůstání. Některé obce 

dokonce v minulosti skončily v insolvenci a jejich majetek musel být vydražen. Podle 

různých analýz je největší riziko u obcí, jež mají od dvou do pěti tisíc obyvatel.
17

 

 Obce jsou nejčastěji nuceny si vzít půjčky na větší výstavby, jako jsou kanalizace, 

vodovody či opravy místních komunikací. Tyto úvěry pak mají splatnost v rozmezí 2-20 let, 

při nesplacení dluhu ručí obce svým majetkem. Co se týče struktury dluhu, obce využívají k  

financování zejména bankovní úvěry, které obci poskytují peněžní ústavy, dále pak výnosy 

z emitovaných komunálních dluhopisů, návratné finanční výpomoci a půjčky ze státního 

rozpočtu. 
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3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ OBCE FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 

 

Praktická část se zabývá analýzou hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí.  Jsou zde 

rozebrány jednotlivý příjmové a výdajové položky rozpočtu v letech 2009-2013. Údaje o 

hospodaření byly získány ze závěrečných účtů této obce a z internetové stránky ÚFIS, kde 

jsou povinně zveřejňovány údaje o hospodaření územních samosprávných celků 

v jednotlivých letech. Doplňující informace ohledně některých položek a skutečností byly 

získány pomocí osobní konzultace s pracovnicí místního obecního úřadu.  

3.1 Obec Frýdlant nad Ostravicí 

 

 Tato kapitola se zaměřuje na charakteristiku obce Frýdlant nad Ostravicí, přičemž je 

zde nastíněna současnost i historie města. Základní údaje obce jsou následující. 

Název obce:    Frýdlant nad Ostravicí 

IČ:    00296651 

Počet obyvatel:  9 866 

Rozloha:   2 188,57 ha  

Obec Frýdlant nad Ostravicí je podhorské městečko v Moravskoslezském kraji, ležící 

v samém srdci Beskyd. Proto se mu někdy díky této poloze přezdívá „Brána Beskyd“. Toto 

město leží po obou stranách historické moravsko-slezské hranice. Nachází se v údolí řeky 

Ostravice a nedaleko od něj se tyčí nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd- Lysá hora.  

Město Frýdlant nad Ostravicí je členem dobrovolného svazku obcí – Zájmové sdružení 

Frýdlantsko – Beskydy a Svazku obcí Čistá Odra. Frýdlant je obklopen menšími malebnými 

vesničkami, které jsou známé pro mnoho turistů dojíždějícími do Beskyd.  Jsou to například 

Malenovice, Ostravice, Čeladná, Lubno, Nová Ves atd. Frýdlant byl vždy proslulý 

průmyslovou výrobou, zejména železářstvím. Proto se i v dnešní době zachoval znak 

Frýdlantu, jež vyobrazuje pracujícího kováře.  

Frýdlant nad Ostravicí však nebýval vždy jen průmyslovou oblastí. První písemná 

zmínka o Frýdlantu se traduje v roce 1395, kdy v českých zemích vládli Přemyslovci a v 

polských Piastovci. Na místě, kde dnes stojí tato obec, byly jen lesy, obchodní stezky a občas 

nějaká malá sídliště. Později za vlády Přemysla Otakara II. se toto území začalo více 

osidlovat. Ve 14. století se na tomto území nacházelo jakési středověké opevnění, které 
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sloužilo jako sídlo a ochrana jejich obyvatel. Frýdlant se poté měl stát městečkem, jež bylo 

lokálním centrem průmyslu a obchodu. V následujícím období patřil Frýdlant pod Těšínská 

panství, která se však v 16. století zadlužila a byla nucena území odprodat. Staronovými 

majiteli se poté stali olomoučtí biskupové a Frýdlant byl připojen k Hukvaldskému panství. 

Tím se ještě více rozšířila řemeslná výroba a následovala výstavba kostela svatého 

Bartoloměje, který zde stojí dodnes. V 17. století sužovala Frýdlant, stejně jako celou 

Moravu, třicetiletá válka, která znamenala neustálé nájezdy nepřátelských armád, které ničily 

toto území a přinášely také různé choroby. Po skončení těchto konfliktů se Frýdlant začal 

vzpamatovávat ze všech škod a byly zde vystaveny hamry na zpracování železné rudy. Tato 

výroba se postupně rozšiřovala a přinesla možnost vzniku nových pracovních míst. To 

způsobilo příliv obyvatel do této oblasti a Frýdlant se začal rozšiřovat. Jelikož zpracované 

železo bylo velice kvalitní, brzy se tato výroba stala symbolem města. Obec se začala 

postupně rozvíjet, vznikla zde farnost a také dnes zapomenutá papírna. Rozvoj však netrval 

dlouho díky dalším konfliktům ze strany uherských povstalců, kteří vyrabovali železárny, 

papírnu i zdejší kostel. Na přelomu 17. A 18. století se situace začala zlepšovat a díky 

místním železárnám získal Frýdlant opět popularitu, načež ho Marie Terezie povýšila opět na 

městečko. Vznikl zde dokonce pivovar a konaly se zde výroční trhy. Následoval další rozvoj, 

při kterém vznikla pojišťovna, nemocnice, pošta, železnice, četnictvo, klášter a škola. 

Následovala 1. světová válka, která přinesla oběti na životech místních obyvatel a také značné 

škody. Po skončení války se Frýdlant opět snažil o rozvoj a vznikla například tělocvičná 

jednota Sokol, či pěvecký sbor Janáček. Následovalo nejtěžší období v dějinách obce, 2. 

světová válka. Celé městečko bylo obsazeno německými vojáky a následovala také deportace 

frýdlantských židů do koncentračních táborů. Frýdlant se pak v roce 1945 dočkal osvobození 

a zanedlouho se dočkal návštěvy tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše a byl povýšen na 

město. Zanedlouho bohužel přišlo socialistické období, které víceméně zničilo původní tvář 

Frýdlantu. Proběhla zde výstavba kanalizace, vodovodů a výškových budov a tím počala 

modernizace a rekonstrukce celého města, která zničila původní podobu. 
18

 

 Dnes je Frýdlant nad Ostravicí stále hodně zaměřen na průmyslovou výrobu, 

snaží se však hodně rozvíjet cestovní ruch, k čemuž využívá svou polohu mezi horami. 

Turisté zde dojíždějí hlavně za sportem jako je turistika, cyklistika či lyžování a při té 

příležitosti využívají také wellness služby, které mnoho hotelů poskytuje. Další významnou 

rozvíjející se oblastí je kultura. Nedávno zde proběhla rekonstrukce kulturního domu, ve 
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kterém se uskutečňuje nemalý počet kulturních akcí, plesů či besed. V kulturním domě se 

nachází i galerie uměleckého smaltu či menší kino hrající ty nejžádanější filmové novinky. 

Frýdlant se také může pyšnit svým příjemným prostředím. Veřejné orgány se snaží o 

zvelebování obce a o větší bezpečnost a pohodlí jejích obyvatel. V nedávné době proběhla 

rekonstrukce celého nádraží, výstavba nádražního podchodu a nástupiště. Také se stále dělají 

nové chodníky, či probíhá výsadba veřejné zeleně. Co se týče služeb, Frýdlant je obcí 

s rozšířenou působností a poskytuje veškeré služby obyvatelům. Z veřejných budov lze 

jmenovat Obecní úřad, Finanční úřad, Úřad práce, školy, školky, Kulturní dům atd. Dále zde 

najdeme nespočet obchodů, cukráren, lékáren, sportovišť či sportovních středisek, poštu, 

nádraží a dokonce i menší letiště. V obci najdeme také mnoho organizačních složek, 

příspěvkových organizací, či neziskových organizací, na které obec musí přispívat ze svého 

rozpočtu. Je zde zřízena Policie ČR a Sbor dobrovolných hasičů. Obec poskytuje předškolní 

vzdělávání ve dvou mateřských školách a základní vzdělávání ve dvou základních školách. 

Najdeme zde i dvě gymnázia, která jsou však záležitostí financování z kraje. Co se týče 

zdravotnictví, občanům je k dispozici menší poliklinika, kde najdeme nespočet lékařů 

v různých oblastech zdraví. Ve Frýdlantu najdeme dva domovy pro seniory a také dům 

s pečovatelskou službou, které jsou zřízeny pro sociální péči o občany. Obec se také musí 

starat o dopravní infrastrukturu, tedy udržovat místní komunikace v dobrém stavu. Kromě 

silnic zde nalezneme i dětské dopravní hřiště. Z kulturních záležitostí lze jmenovat zejména 

činnost pěveckých či tanečních sborů, městskou knihovnu, galerii, jiné kulturní akce 

uskutečňované v nově vybudovaném kulturním centru, ale také místní farnost. V 

tělovýchovné oblasti musí město přispívat na činnost zájmových skupin (např. Kynologický 

klub, Cyklistický klub, Turistický oddíl, atd.), tělovýchovných jednot (např. TJ Sokol), či na 

dětská hřiště. Každá obec musí také řešit problematiku životního prostředí, proto se Frýdlant 

stará o jeho ochranu, dále o kanalizaci, o vodovody, o odvoz komunálního odpadu a celkově o 

údržbu pěkného prostředí ve městě a jeho okolí. Většina obyvatel je zde naprosto spokojena 

se službami, méně spokojenější je už s množstvím financí, jež musí dávat na bydlení.  Tato 

obec je velice žádanou lokalitou, proto i výdaje na bydlení jsou zde vyšší. 

3.2 Příjmy obce v letech 2009-2013 

 

Příjmy obce Frýdlant nad Ostravicí byly v uvedeném období vcelku kolísavé, a 

vzhledem k velikosti a působnosti obce se pohybovaly v řádech desítek milionů korun.  

Nejvíce na změnu celkových příjmů v jednotlivých letech působily poskytnuté dotace, které 
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v průběhu let výrazně poklesly. Proto největší příjem byl zaznamenán v roce 2010 a to v  

částce převyšující 247 mil. Kč. V dalších letech celkové příjmy již značně poklesly. Strukturu 

příjmů obce lépe znázorňuje tabulka 3.1, která je podrobněji rozdělená podle druhového 

členění jednotlivých příjmů. 

Tab. 3.1 Příjmy obce Frýdlant nad Ostravicí v letech 2009-2013 (v tis. Kč) 

Druh příjmu 2009 2010 2011 2012 2013 

Daňové 

příjmy 

  90 944,2   94 180,5   93 458,5    99 106,0 120 601,6  

 

Podíl 

daňových 

příjmů  

         41,1%          38,1%         42,9%          64,1%          69,4% 

Nedaňové 

příjmy 

  17 180,2   18 881,8   21 862,3  

 

  15 666,0   15 818,5  

 

Podíl 

nedaňových 

příjmů 

           7,8%            7,6%         10,1%          10,0%           9,1% 

Kapitálové 

příjmy 

    3 387,9   12 111,0     5 566,9  

 

    1 824,0     1 373,4  

 

Podíl 

kapitálových 

příjmů 

           1,5%            4,9%            2,6%            1,2%            0,8% 

Dotace 109 817,4 122 222,1   96 521,3  

 

  38 155,2   36 048,1 

 

Podíl dotací 

na  

         49,6%          49,4%          44,4%          24,7%          20,7% 

Příjmy 

celkem 

221 329,7 247 395,4 217 409,0  154 751,2 173 841,6 

 

Zdroj:Rozpočet obce Frýdlant nad Ostravicí. Vlastní zpracování. 
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Graf č. 3.1 Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech v letech 2009-2013 

 

Zdroj:Rozpočet obce Frýdlant nad Ostravicí. Vlastní zpracování. 

3.2.1 Daňové příjmy 

 

Jak již bylo řečeno v teoretické části, daňové příjmy jsou nejdůležitějšími a největšími 

příjmy obce a měly by být rozhodujícími ukazateli v hospodaření.  Z počátku analyzovaného 

období však daňové příjmy nebyly tou největší položkou příjmů, ale převyšovaly je 

poskytnuté dotace. Tato skutečnost se však postupně vytratila a v následujících dvou letech již 

byly daňové příjmy největší položkou.  

Daňové příjmy jsou tvořeny ze sdílených, svěřených a místních daní a vzhledem 

k neustálým změnám jednotlivých sazeb daní se v průběhu let výnosy z těchto daní neustále 

zvyšovaly, snad jen s výjimkou roku 2011, kdy došlo k mírnému poklesu. Tato skutečnost je 

doložena v tabulce 3.2, která znázorňuje vývoj jednotlivých položek příjmů z daní 

v jednotlivých letech. Ke stejnému jevu dochází také u místních poplatků, které se v průběhu 

let mírně zvýšily a rovněž tak přispěly k celkovému navýšení daňových příjmů. 
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Tab. 3.2 Vývoj výnosů z daní v letech 2009-2013 (v tis. Kč) 

Položka 2009 2010 2011 2012 2013 

Daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti 

15 779.2 16 051,2 16 863,7 17 375,4  

 

21 228,1 

Daň z příjmů fyzických 

osob ze samostatně 

výdělečné činnosti 

  3 082,3   3 451,6   1 701,5   1 350,2  

 

   1634,6 

Daň z příjmů fyzických 

osob zdaněna zvláštní 

sazbou 

  1 335,1   1 343,0   1 460,3   1 751,3  

 

   2 103,5 

Daň z příjmů právnických 

osob celostátní výnos 

16 641,6 16 362,3 14 658,8 16 786,0  20 400,0 

Daň z příjmů právnických 

osob za obce 

          0           0   1 486,4      716,1        571,9 

Daň z přidané hodnoty  33 493,0 35 296,5 36 133,9 34 367,8  

 

  43 584,5 

Daň z nemovitostí    8 846,1 10 934,7 10 164,3 11 123,7  

 

  11 749,2 

Celkový výnos z daní 79 177,3 83 439,3 82 468,9 83 470,5 101 271,8 

Zdroj:Rozpočet obce Frýdlant nad Ostravicí. Vlastní zpracování. 

 Největší vliv na velikost celkového příjmu z daní měla ve všech letech daň z přidané 

hodnoty. Její výnos v počátečním roce 2009 převyšoval 33 mil. Kč. V roce 2010 vstoupila 

v platnost novela zákona o změně sazby DPH a došlo ke zvýšení sazby DPH o 1%, tedy 

z původních 19% na 20% a z původní snížené sazby 9% na 10%. To se projevilo k celkovému 

navýšení výnosu z DPH, který v roce 2010 převyšoval 35 mil. Kč. Následující rok zůstal 

vcelku neměnný a změna přišla až v roce 2012, kdy opět došlo ke zvýšení sazby DPH 

nárůstem snížené sazby DPH z 10% na 14%. Tato změna však obci nepřinesla žádné zvýšené 

výnosy, naopak v naší republice poklesla spotřeba výrobků zdaněných základní sazbou, a 

proto celý výnos z této daně se snížil. Největší nárůst výnosu z DPH přišel až v roce 2013, 

kdy na základě novely zákona došlo opět k navýšení sazby. Základní sazba DPH vzrostla 

z 20% na 21%, a snížená sazba z 14% na 15%.  Kromě této změny vstoupila v platnost také 

novela zákona o rozpočtovém určení daní, která navýšila podíl výnosu z této daně pro obce. 

Tyto změny razantně navýšily celkový výnos z DPH a obec získala příjem z této daně 

převyšující 43 mil. Kč. 
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 Další významným výnosem z daní byla daň z příjmu právnických osob. Její sazba byla 

v roce 2009 20% a výnos z daně převyšoval 16 mil. Kč. Následující rok však došlo na základě 

reformy veřejných financí ke snížení této sazby na 19%, a proto tento rok se výnos z daně 

z příjmu právnických osob mírně snížil. V roce 2011 došlo k rozdělení této daně na daň 

z příjmu právnických osob celostátní výnos, ze kterého jde určité procento obci a daň z příjmu 

právnických osob za obce, jejíž celý výnos putuje obci. V roce 2013 došlo k navýšení 

výnosového podílu z této daně, díky již zmiňované novele zákona o rozpočtovém určení daní, 

a proto příjmy obce z této daně přesahovaly na konci období 20 mil. Kč. 

 Co se týče daně z příjmu fyzických osob, ta se rozděluje podle toho, zda pochází ze 

závislé činnosti, nebo samostatně výdělečné činnosti. Pro všechny však platila a platí sazba 

15%, a proto celé 4 roky byly výnosy z těchto daní podobné a záviselo hodně na celkovém 

vývoji ekonomiky naší země v jednotlivých letech. V roce 2013 však nastal prudký nárůst ze 

všech daní z příjmu fyzických osob, který byl způsoben zvýšením podílu výnosu z daní pro 

obce na základě novely zákona o rozpočtovém určení daní. 

Menší, avšak podstatný příjem plynul také z daně z nemovitosti, jejíž celý výnos je 

svěřen obci. Obec Frýdlant nad Ostravicí na základě novely zákona z roku 2009 využila 

možnosti zvýšení daně z nemovitosti pomocí místního koeficientu a vydala obecně závaznou 

vyhlášku, jíž se stanovuje místní koeficient na území celé obce ve výši 3. Rok 2009 vykazoval 

příjem z daně z nemovitosti necelých 9 mil. Kč. V roce 2010 však vstoupila v platnost novela 

zákona, díky které došlo k celkovému navýšení jednotlivých sazeb daně z nemovitosti, a 

výnos obci z této daně se navýšil o 2 mil. Kč. V roce 2012 došlo k navýšení podílu výnosu 

z této daně a pro obci to znamenalo přínos dalších 1 mil. Kč. Poslední rok 2013 bylo 

zaznamenáno další mírné zvýšení výnosu z této daně. Od 1. 1. 2013 totiž vstoupila v platnost 

novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterým se změnily jednotlivé podíly z výnosu 

jednotlivých daní. 

Dalším daňovým příjmem je příjem z poplatků. Město Frýdlant je příjemcem jak 

místních, tak správních poplatků. Do místních poplatků patří poplatek za komunální odpad, 

poplatek ze psů, za znečišťování ovzduší, za odnětí zemědělské a lesní půdy, za lázeňský či 

rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovacích kapacit, za 

provozovaný výherní hrací přístroj. Největší položkou místních poplatků je poplatek za 

komunální odpad, který je v této obci poměrně vysoký. V roce 2013 se tento příjem 

v porovnání s rokem 2009 zvýšil dokonce o půl druhého milionu, tedy z dosavadního 
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každoročního výnosu necelých 5 mil. Kč na necelých 6,5 mil. Kč. Tento nárůst byl způsoben 

vydáním nové vyhlášky v roce 2013, která navýšila sazbu místního poplatku za komunální 

odpad na 700 Kč na osobu za rok. 

 Dalším typem poplatků jsou poplatky správní, které jsou vybírány za jednotlivé 

úřednické úkony. Příjem z těchto poplatků se pohybuje ve všech letech kolem 4 milionů 

korun, tudíž jejich sazba se v průběhu let nijak neměnila.  

 Ostatními daňovými příjmy byly také odvody z loterií, příjmy za zkoušky od žadatelů 

o řidičské oprávnění a od roku 2012 se stal významným podílem na daňových příjmech také 

odvod z výherních hracích automatů, který se pohyboval okolo 6 milionů korun. Tato změna 

byla způsobena novelou, kdy senát schválil zdanění hazardu s tím, že provozovatelé automatů 

musí odvádět 20% z rozdílu mezi výhrami a vsazenými sázkami. 

3.2.2 Nedaňové příjmy 

 

 Nedaňové příjmy jsou označovány také jako uživatelské poplatky. Podíl nedaňových 

příjmů na celkových příjmech je však jen kolem 10%. Obec Frýdlant nad Ostravicí poskytuje 

obyvatelstvu různé služby, nebo zřizuje organizace, které tyto služby poskytují. Částečné 

příjmy z poskytování těchto služeb jsou poté zahrnuty do nedaňových příjmů obce. Nedaňové 

příjmy obce Frýdlant nad Ostravicí nejvíce plynou z/ze: 

 bydlení, konkrétně hlavně z nájmů bytů či z pohřebnictví, 

  školství, odkud plynou příjmy z nájmů tělocvičen či stravného, 

  kultury, odkud plynou příjmy z nájmu kulturního domu, 

 dopravy, zde například vybrané sankce, 

  sociálních služeb, hlavně za poskytnuté služby v domovech důchodců, 

  dalších různých odvětví, jež má město v kompetenci. 

Kromě uživatelských poplatků spadají do nedaňových příjmů také příjmy z poskytnutých 

půjček, jež město poskytlo různým organizacím. 

 Nedaňové příjmy obce Frýdlant nad Ostravicí v analyzovaném období kolísaly. Na 

počátku období, kdy přesahovaly 17 mil. Kč, docházelo k mírnému nárůstu až do částky 21 

mil. Kč v roce 2011. V dalších letech nastal pokles až o 6 mil. Kč a nedaňové příjmy klesly na 

částku 15 mil. Kč. 
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 V počátečním roce 2009 přesahovaly nedaňové příjmy částku 17 mil. Kč. Největší 

podíl na celkových nedaňových příjmech měly příjmy z bydlení, necelých 8 mil. Kč, odkud 

plynuly příjmy z nájmů bytů atd. Dalším velkým podílem přispěly splátky půjček v částce 4,3 

mil. Kč, jež město poskytlo společnosti TERMO Frýdlant n. O., s.r.o. a Aeroklub Frýdlant n. 

O. V následujícím roce 2010 se nedaňové příjmy mírně zvýšily na necelých 19 mil. Kč a to 

opět díky příjmům z bydlení, kde výnosy z bydlení přesáhly 14 mil. Kč. V roce 2011 se 

nedaňové příjmy navýšily na 21,8 mil. Kč a opět zde lze nalézt vysoké příjmy z bydlení 

v částce 7 mil. Kč, ale tentokrát dosáhly i příjmy ze školství velké částky, necelé 4 mil. Kč. 

Došlo také ke splátkám půjčky organizace DSO Čistá Odra, v částce 6 mil. Kč. Dobrovolný 

svazek Čistá Odra je společnost, která se stará o odvádění a čištění odpadních vod. V roce 

2012 nedaňové příjmy prudce poklesly na 15,6 mil. Kč. Příjmy ze školství i bydlení zůstaly 

stejně vysoké, jako v minulém roce. Nedaňové příjmy také ovlivnil příjem za přijaté sankční 

platby za pokuty z dopravy a vyšší příjem od EKO-KOMU, což je organizace na ochranu 

životního prostředí. Hlavní smysl spolupráce s EKO-KOM tkví v tom, že obec této 

společnosti zasílá informace o množství separovaného odpadu, nebo informuje obyvatelstvo o 

třídění odpadů. EKO-KOM má následně povinnost poskytnout obci odpovídající finanční 

odměnu za to, že se stará o životní prostředí. Poslední rok 2013 zůstaly nedaňové příjmy 

podobné jako v roce 2012 a byly rovny 15,8 mil. Kč.  

3.2.3 Kapitálové příjmy 

 

 Kapitálové příjmy jsou jednorázové a neopakovatelné a podíl na celkových příjmech 

bývá pouze do 10%. Mohou to být například příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. 

 Co se týče kapitálových příjmů obce Frýdlant nad Ostravicí, byly v jednotlivých 

letech velice proměnné. V roce 2009 byly kapitálové příjmy 3,4 mil. Kč, kde největším 

příjmem byly příjmy z prodeje pozemků, jež město vlastnilo. V roce 2010 byly kapitálové 

příjmy velmi vysoké a dosáhly částky 12,1 mil. Kč. V minulých letech totiž proběhla bytová 

výstavba, jejíž byty byly v tomto roce prodány, a výnosy z prodeje dosáhly téměř 8 mil. Kč. 

Dalším kapitálovým příjmem v tomto roce byl rovněž prodej pozemků a také darované 

pozemky. Další rok 2011 byl zaznamenán velký pokles kapitálových příjmů a to na 5,6 mil. 

Kč. V tomto roce byl významným kapitálovým příjmem prodej objektu jedné základní školy. 

Následující rok byl zaznamenán další prudký pokles kapitálových příjmů až na částku 1,8 mil. 

Kč. Zde lze nalézt opět příjmy z prodeje bytů, ale také příjmy z prodeje vodovodního řádu. 
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Poslední rok 2013 zůstává, co se týče kapitálových příjmů vcelku neměnný ve srovnání 

s předcházejícím rokem. Tyto příjmy jsou v hodnotě 1,4 mil. Kč a největší podíl na těchto 

příjmech zaujímá opět příjem z prodeje pozemků a bytů. 

3.2.4 Dotace 

 

 Dotace neboli transfery, jež obec Frýdlant nad Ostravicí získala, nebyly zrovna 

nemalé. V letech 2009, 2010 a 2011 dokonce podíl dotací převyšoval podíl daňových příjmů 

na celkových příjmech. V uvedených letech se pohybovaly kolem částky 100 milionů korun. 

V následujících letech dotace výrazně poklesly a pohybovaly se v částce pouze kolem 

necelých 40 milionů korun. 

Nárokové transfery jsou označovány jako neinvestiční, a jsou to ty, na které má obec 

nárok a dostává je ze státního rozpočtu automaticky. Město Frýdlant dostává mnoho 

neinvestičních transferů. Mezi ty nejdůležitější patří příspěvek na péči oprávněným osobám, 

neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, dávky sociální péče a pomoci 

v hmotné nouzi, transfery na sociálně právní ochranu dětí, dotace přijaté od obcí, dotace na 

činnost lesního hospodáře, transfery od krajů či přijaté dotace na konání různých voleb atd. 

Jak již bylo řečeno, v letech 2009, 2010 a 2011 byly transfery velice vysoké a pohybovaly se 

okolo 100 milionů korun, což bylo způsobeno hlavně přijetím transferů na příspěvek na péči 

oprávněným osobám, který se v uvedených letech pohyboval kolem 60 milionů korun a dále 

dotace na dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, které se pohybovaly v těchto letech 

kolem 7 milionů korun. V dalších letech transfery na příspěvek na péči oprávněným osobám 

nebyly obci poskytnuty z důvodu přenesení vyplácení těchto dávek na Úřad práce, a proto 

celkové dotace byly výrazně nižší a klesly pod částku 40 milionů korun. Další významný 

transfer, který se ve všech letech pohyboval u hranice 20 milionů korun, avšak v průběhu let 

mírně klesal, je dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, kam patří příspěvek na výkon 

státní správy a příspěvek na školství. 

Nenárokové transfery jsou naopak označovány jako investiční, a jsou nepravidelně 

poskytovány obci. Obec si o ně musí nejdříve zažádat a není jisté, zda je dostane, či ne. 

Nejčastěji jsou tyto transfery používány na výstavby, opravy, modernizace nebo rekonstrukce 

budov, silnic a širokého okolí. Nejvýznamnější transfery, které tato obec získala, byly 

následující. V roce 2009 získala obec 7,5mil. Kč na modernizaci místní základní školy, která 

v následujících letech započala, a v dalším roce dostala dalších 7 mil. Kč. Nejvýznamnější 
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však byly přijaté dotace na výstavbu cyklotrasy, která vede v současnosti z obce Ostravice až 

do daleké Ostravy, jež prochází Frýdlantem a vede příjemnou trasou kolem řeky Ostravice. 

Tyto dotace na výstavbu cyklotrasy byly nejvýznamnější v letech 2012 a 2013, kdy město 

dostalo v součtu přes 15 mil. Kč. V letech 2011 a 2012 byly také přijaty transfery na Středisko 

sociálních služeb, v součtu přes 5 mil. Kč. V roce 2013 díky rozvoji elektronizace veřejné 

správy byla přijata dotace převyšující 2 miliony korun na rozvoj služeb e-Govermentu. Dále 

byly obci poskytnuty v jednotlivých letech menší transfery na rekonstrukci ulic a opravy 

chodníků. 

3.3 Výdaje obce v letech 2009-2013 

 

 Celkové výdaje obce Frýdlant nad Ostravicí měly v analyzovaných letech 2009-2013 

klesající tendenci. V počátečním roce 2009 výdaje dosahovaly nejvyšší částky a to 

250 344 200 Kč. V průběhu let klesaly o celé desítky milionů a nejmenší částky dosahovaly 

v roce 2013, kdy klesly na 145 547 200 Kč. Výdaje jsou děleny podle druhového hlediska na 

běžné a kapitálové a jejich podíl znázorňuje tabulka 3.3. Podíl běžných a kapitálových výdajů 

znázorňuje graf 3.2. 

Tab. 3.3 Výdaje obce v letech 2009-2013 (v tis. Kč) 

Druh výdaje 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžné výdaje 195 633,4 195 028,9 184 492,6  

 

111 086,6 116 377,1 

Podíl běžných 

výdajů na 

celkových 

         78,1%         84,7%          93,5%           68,5%           80,0% 

Kapitálové 

výdaje 

  54 710,8   35 182,6   12 744,3  

 

  51 163,8   29 170,1 

Podíl 

kapitálových 

výdajů na 

celkových 

         21,9%          15,3%            6,5%          31,5%          20,0% 

Celkové výdaje 250 344,2 230 211,5 197 236,9  

 

162 250,4 145 547,2 

Zdroj:Rozpočet obce Frýdlant nad Ostravicí. Vlastní zpracování. 
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Graf č. 3. 2 Podíl jednotlivých výdajů na celkových výdajích v letech 2009-2013 

 

Zdroj:Rozpočet obce Frýdlant nad Ostravicí. Vlastní zpracování. 

3.3.1 Běžné výdaje 

 

 Běžné výdaje zahrnují skupinu výdajů, které se pravidelně každý rok opakují a jsou 

nezbytné pro správný a udržitelný chod obce.  Obec Frýdlant nad Ostravicí nejvíce výdajů 

vkládala do sociální oblasti, zejména do poskytování dávek potřebným lidem a také 

poskytování podpor sociálního zabezpečení. Hned po sociální oblasti je největší výdajovou 

oblastí územní samospráva, kam se řadí veškeré výdaje na platy zaměstnanců veřejné správy 

a výdaje na chod a údržbu veřejných budov a podobně. Dalšími významnými výdajovými 

oblastmi jsou školství, bydlení, ochrana životního prostředí a doprava. Běžné výdaje je 

nejúčinnější rozdělovat dle odvětvového hlediska členění, proto v následujících odstavcích 

bude toto členění použito pro analýzu běžných výdajů. 

 Jak již bylo řečeno, největší výdajovou oblastí byla oblast sociálního zabezpečení 

Každá obec je povinna poskytovat svým občanům dávky a podpory sociálního zabezpečení. 

Obec dostává na tyto výdaje prostředky ze státního rozpočtu, které poté rozděluje mezi 

občany, kteří na ně mají nárok. Největším výdajovým rokem pro tuto oblast byl rok 2010, kdy 

výdaje na dávky a podpory dosahovaly 75 milionů korun. Největší položkou těchto výdajů 

byly dávky v podobě příspěvku na péči, který přesahoval 60 mil. Kč. Dalšími, ale již o 

poznání menšími položkami byly příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na 

provoz vozidla či příspěvek na individuální dopravu. Hned následující rok tyto výdaje klesly 

o celých 10 milionů korun, bylo například méně osob, které tyto finance potřebovaly. 
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Následující roky nebyly pro tuto oblast významné. Od 1. 1. 2012 přešlo poskytování 

příspěvku na péči, dávek v hmotné nouzi, a dávek pro zdravotně postižené na kontaktní 

pracoviště Úřadu práce Frýdlant nad Ostravicí, které od uvedeného dne provádí výplatu těchto 

státních dávek včetně jejich administrativní evidence. Proto v tomto roce výdaje na tuto oblast 

byly jen 8,9 milionů, které byly použity na dofinancování dávek a v dalším roce 2013 již byly 

výdaje nulové. 

 Další nejvýznamnější oblastí výdajů jsou výdaje na územní samosprávu. Do těchto 

výdajů jsou řazeny například výdaje na platy zaměstnanců, výdaje na zákonné sociální 

pojištění zaměstnanců, výdaje na volby, jsou-li v daném roce uskutečněny, výdaje na energie, 

opravy, cestovné, nákup výpočetní techniky atd. Nejpodstatnější oblastí jsou výdaje na 

činnost místní správy, tedy na veškerou činnost a potřeby úředníků. Výdaje na územní 

samosprávu se ve všech letech pohybovaly nad hranicí 40 mil. Kč, přičemž do roku 2011 bylo 

zaznamenána vzestupná tendence, avšak od roku 2012 nastal mírný pokles o pár milionů 

korun. K významné úspoře finančních prostředků došlo zejména z důvodu převodu velké části 

agendy odboru sociálních věcí na Úřad práce od 1. 1. 2012, čímž se snížily celkové výdaje na 

územní samosprávu. Tímto převodem se například snížily náklady na poštovné, zejména za 

doporučené zásilky s doručenkou. 

 Zaměříme-li se na oblast školství, výdaje na tuto oblast musí zajistit činnost 

mateřských a základních škol. V průběhu let byly velmi kolísavé. V počátečním roce 2009 

výdaje přesahovaly 17 mil. Kč. Tato částka byla mimo jiné způsobena velkými výdaji na 

opravy místní základní školy T. G. Masaryka. Následující rok 2010 byla tato základní škola 

již opravena, proto celkové výdaje na školství poklesly o 5 mil. Kč. V dalším roce 2011 byl 

zaznamenán opět nárůst o 6 mil. Kč, kdy obec vynaložila větší výdaje na obě zdejší základní 

školy. Následující roky již tyto výdaje měly mírnou klesající tendenci z důvodu poklesu 

celkových dotací, jež obec získala na oblast školství. 

 Další významnou výdajovou oblastí je bydlení, komunální služby a územní rozvoj. 

Zde jsou výdaje mírně kolísavé, pohybující se v rozmezí 9-15 mil. Kč. Největší podíl výdajů 

na bydlení, což je zhruba 5 mil. Kč město vkládá na bytové hospodářství, jež má obec 

v kompetenci, které mohou být v podobě oprav, výdajů na energie a podobně. Dále je to 

veřejné osvětlení s výdaji pohybující se přes 3 mil. Kč a komunální služby a územní rozvoj. 

Menší výdaje zaujímají oblasti pohřebnictví, nebytové hospodářství a územní plánování. 

V roce 2009 byly výdaje na bydlení nejvyšší a dosahovaly 15 mil. Kč. Tyto výdaje byly 
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způsobeny zejména výdaji na půjčené prostředky v hodnotě 4 mil. Kč pro lokální zateplování 

teplem u společnosti TERMO, s. r. o. V následujícím roce výdaje mírně poklesly a opět zde 

proběhl výdaj, tentokrát 3 mil. Kč této společnosti. V dalších letech se tyto výdaje 

neuskutečnily, a proto celkové výdaje na bydlení se pohybovaly u hranice 10 mil. Kč. 

 Oblast dopravní je další velkou výdajovou oblastí pohybující se s každoročními výdaji 

v rozmezí 8-14 mil. Kč. Nejvíce tato obec přispívá na silnice, kam vynakládá výdaje na 

opravy, údržby, čistění, rekonstrukce silnic a údržby autobusových zastávek. Dalšími, ale již 

ne tak podstatnými výdaji v dopravě jsou záležitosti pozemních komunikací, kde se obec stará 

o dětské dopravní hřiště či dopravní značky, dále veřejná silniční doprava a jiné záležitosti 

v dopravě, kde mimo jiné do r. 2012 financovala místní cyklobus. Obec Frýdlant přes 94% 

výdajů na dopravu však vkládá do silnic, kde je každoročně největší výdaj, pohybující se 

okolo 4-6 mil. Kč na zimní údržbu místních komunikací, avšak v roce 2013 to bylo téměř 7 

mil. Kč. Výše a kolísání těchto výdajů se samozřejmě odvíjí od problémového počasí a 

množství sněhové pokrývky v jednotlivých letech. Dále jsou to opravy silnic, které se 

uskutečňují dle potřeby, každoročně však cca 2-3 mil. Kč, avšak v roce 2013 se na opravy 

silnic vynaložilo přes 5 mil. Kč. Proto také největší podíl výdajů na dopravu představuje rok 

2013 s celkovými výdaji 14,4 mil. Kč. 

 Významnou výdajovou oblastí je životní prostředí. Obec Frýdlant nad Ostravicí 

každoročně vkládá na ochranu životního prostředí necelých 14 mil. Kč, přičemž nejsou 

zaznamenány žádné výkyvy v jednotlivých letech. Nejvíce, přes 80% výdajů vkládá na sběr a 

svoz komunálních odpadů, tedy přes 11 mil. Kč, o které se stará místní firma AVE se sídlem 

v této obci. Zbytek výdajů obec vkládá na péči o vzhled obce a údržbu veřejné zeleně, kde se 

stará o lavičky, odpadkové koše, výsadbu rostlin, a ostatní sběr a svoz nebezpečných odpadů. 

 Důležitou oblastí je také sociální péče, na kterou tato obec vynakládá nemalé 

prostředky. Nalezneme zde totiž domovy pro seniory a Dům s pečovatelskou službou. Na tuto 

oblast spadají výdaje v rozmezí 7-9 mil. Kč, kde největší podíl výdajů zaujímá Středisko 

sociálních služeb Frýdlant n. O, zřízené v bývalém zdejším klášteře, které se stará o seniory. 

Další finance na sociální péči spadají do již zmiňovaného Domu s pečovatelskou službou, 

charitám či obyvatelstvu, které tuto pomoc potřebují. 

 Poslední nemalou oblastí je kultura, kam se snaží obec vkládat velké prostředky 

v rozmezí 6-10 mil. Kč, avšak v průběhu let se výdaje na tuto oblast zmenšily. Město 

vynakládá největší podíl výdajů (cca 60 %) na záležitosti kultury, kam spadá propagace 
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různých akcí, činnost kulturního domu a Beskydského informačního centra, financování 

festivalů, koncertů, trhů, svátků hudby, osvětových besed atd. Frýdlant také financuje činnost 

místní knihovny (cca 30% výdajů). Zbytkem výdajů město financuje místní galerii, hudební 

spolky, opravy památek, činnost církví či rozhlas. Největší výdaje byly zaznamenány v roce 

2010, z důvodu čerpání dotace, kterou město dostalo v roce 2009 na Program přeshraniční 

spolupráce SR-ČR, do něhož bylo zapojeno 22 obcí. 

 Je nutno zmínit také další menší oblasti, které tato obec financuje. Na vodní 

hospodářství obec uvolňuje každoročně finanční prostředky dle potřeby. Největší výdaje na 

vodní hospodářství, které přesáhly 3 mil. Kč, byly v letech 2010 a 2011, kdy proběhla oprava 

místního potoka, který byl v havarijním stavu. Na tělovýchovu a zájmovou činnost obec 

Frýdlant vynakládá 1,5- 2,5 mil. Kč., přičemž přes 60% přispívá na zájmovou činnost. Touto 

cestou financuje veškeré zájmové kluby, kterých je v této obci spoustu. Největší vliv zde však 

má místní fotbalový klub 1. BFK, který dostává každoročně největší podíl peněžních 

prostředků a má také v této obci nejvíce příznivců. Zbytkem financí vynakládá obec na 

údržby a opravy dětských hřišť a na financování tělovýchovných jednot. Co se týče 

financování bezpečnosti, nejvíce obec vkládá na požární ochranu, přičemž výdaje na sbor 

dobrovolných hasičů se pohybují okol 1,5 mil. Kč a každoročně mírně narůstají. Dále 

financuje Policii ČR a také Správu pro krizové stavy. V letech 2009 a 2010 byly také 

vynaloženy stotisícové výdaje na pomoc po povodních. 

3.3.2 Kapitálové výdaje 

 

 Kapitálové výdaje jsou uskutečněné investice v daném roce. Jsou každý rok jedinečné 

a neopakovatelné. Jejich výše závisí na potřebě v daném roce, kam se město rozhodne 

investovat peníze, ale také na výši finančních prostředků, které obec může na investice 

vynaložit. Kapitálové výdaje na počátku období přesahovaly 50 mil. Kč. V následujícím roce 

se rapidně snížily téměř o 20 mil. Kč a rok 2011 byl, co se týče kapitálových výdajů 

nejnižším, tedy v tomto roce se neuskutečnily žádné extrémně velké investice. V roce 2012 

kapitálové výdaje opět vzrostly na svou původní výši, jež přesahovala 50 mil. Kč., a 

následující rok 2013 opět poklesly o 20 mil. Kč. 

 Doprava je významnou oblastí, kam obec musí investovat své peníze. Největší 

kapitálové výdaje v této oblasti se uskutečnily v letech 2012 a 2013, kdy se stavěla již dříve 

zmiňovaná cyklotrasa mezi obcemi Ostravice-Baška. Na tuto cyklotrasu se vynaložilo celkem 
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více jak 20 mil. Kč. Dalším velkým výdajem v těchto letech v částce téměř 7 mil. bylo 

použito na rekonstrukci silnice spojující Frýdlant s okolní vesnicí Nová Ves. Ostatní 

kapitálové výdaje v dopravě již nebyly tak velkého rozsahu, avšak obec musela vynaložit 

několik milionů do opravy několika chodníků. 

 V rámci oblasti vodního hospodářství bylo nejvíce financí použito na stavbu 

kanalizace. V roce 2009 bylo na kanalizaci ve Frýdlantu vynaloženo téměř 25 mil. Kč., a 

následující rok dalších 10 mil. Kč. V dalších 3 letech započala druhá etapa této kanalizace, 

která se uskutečňovala v druhé části obce, a stála obec přes 36 mil. Kč. Ostatní investice 

v této oblasti obec vložila například do odkanalizování bytových domů, nebo na stavby 

vodovodů. 

 Největší investice v oblasti školství byla uskutečněna v roce 2009, kdy na modernizaci 

místní základní školy bylo vynaloženo téměř 19 mil. Kč. Škola byla již zastaralá a 

nevyhovovala normám. Proto zde proběhlo zateplení objektu, ale hlavně jeho celá 

modernizace, která byla v podobě vnějších i vnitřních úprav. V rámci vnitřních úprav byla 

provedena modernizace učeben, WC, školní jídelny atd. Další velkou dotaci v částce 2,4 mil. 

Kč škola dostala od města v roce 2011. Modernizace této školy je stále aktuální a zatím 

nebyla plně dokončena.  

 V oblasti kultury nebyly uskutečněny nijak velké investice. Započaly však stavební 

úpravy a počáteční práce na rekonstrukci kulturního domu, na které bylo investováno přes 3 

mil. Kč. Celá rekonstrukce kulturního domu poté probíhala od roku 2013 do roku 2014, kdy 

byl dům uzavřen a proběhla v něm kompletní rekonstrukce a modernizace. Dalším velkým 

výdajem v částce 2 mil. Kč byl v roce 2010 výdaj na Program příhraniční spolupráce. 

Obec vynaložila peněžní prostředky i do oblasti tělovýchovy, kdy investovala do 

oprav dětských či fotbalových hřišť. Nejvýznamnější investice proběhla v roce 2010, kdy 

obec vložila přes 4 mil. Kč do místního fotbalového klubu 1.BFK. 

 I do oblasti bydlení bylo v letech 2009-2013 investováno. Obec investovala do bytové 

výstavby, veřejného osvětlení, oprav výtahů, úprav pomníku, výkupu pozemků. Největším 

kapitálovým výdajem však byla v roce 2010 dotace společnosti TERMO s. r. o Frýdlant. n. O. 

v částce 3,5 mil. Kč., a také 1,5 mil. na stavbu smaltéřské dílny. Obec taky vykoupila 

pozemky v částce přes 1 mil. Kč. 
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 Poslední významnou oblastí je územní samospráva. V počátečním roce 2009 bylo 

investováno 1,3 mil. Kč na nákup výpočetní techniky a programového vybavení, protože 

veřejná správa se stále zdokonaluje a snaží se o větší elektronizaci. V roce 2013 byly ještě 

další 3 mil. vynaloženy na rozvoj služeb v obci, tedy na další nákup programového vybavení a 

přístrojů. 

 Ostatní významné kapitálové výdaje byly například v roce 2009, kdy bylo investováno 

na úpravu a modernizaci parku, který se nachází u Janáčkovy síně, kde se konají 

každotýdenní svatby. Tato úprava si vyžádala přes 2,5 mil. Kč a byly to opravdu dobře 

vynaložené peníze. Park je po modernizaci velice pěkný, čistý, lemovaný barevnými lampami 

a moderními lavičkami. V letech 2010 a 2011 byl také poskytnut transfer celkem ve výši 2,4 

mil. na sociální péči, který putoval do místního domova pro seniory.  

3.4 Financování 

 

Obec Frýdlant nad Ostravicí vykazovala v roce 2009 záporné saldo hospodaření, které 

bylo následně pokryto použitím revolvingového úvěru a také přebytkem hospodaření 

z minulých let. Následující roky 2010 a 2011 vykazovala obec kladné saldo hospodaření, 

proto si mohla přebytek peněz uchovat do dalších let. Rok 2012 byl charakterizován 

záporným saldem hospodaření, kdy na financování rozdílu mezi příjmy a výdaji byly použity 

přebytečné finanční prostředky na bankovních účtech, které obec ušetřila v minulých letech. 

Poslední rok 2013 obec hospodařila přebytkově. 
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4  ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

 Úkolem této kapitoly je zhodnotit hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí a následně 

navrhnout či doporučit opatření, které by vedly ke zlepšení hospodaření. Pro zhodnocení 

hospodaření bude využita komparace hospodaření analyzované obce v jednotlivých letech. 

Shrnutí hospodaření v jednotlivých letech má za úkol zjistit, zda obec hospodařila 

hospodárně. Také lze dojít k závěru, které roky hospodařila obec s přebytkem a kdy naopak 

vykazovala záporné saldo hospodaření, z čehož lze vyvodit, který rok byl z hlediska 

hospodaření nejúspěšnější. K tomu abychom mohli zdárně zhodnotit hospodaření obce, dojde 

zde k porovnání obce Frýdlant nad Ostravicí s jinou podobnou obcí. 

 Pro tuto komparaci byla vybrána obec Frenštát pod Radhoštěm, která je podobná obci 

Frýdlant nad Ostravicí. Obce od sebe leží jen cca 10 km. Rozloha Frenštátu pod Radhoštěm je 

11,44 km² a počet obyvatel v této obci je k 1. 1. 2014 roven 10 878. Počet obyvatel v této 

obci, je tedy velmi podobný počtu obyvatel Frýdlantu. Frenštát pod Radhoštěm je rovněž jako 

Frýdlant podhorským městečkem, které se nachází v údolí hor. Je známým turistickým 

střediskem díky své poloze, která se nachází poblíž areálu Pustevny a známé sochy Radegast. 

Město je tedy velice známé díky turistice, cykloturistice, lyžování, ale také vodními 

radovánkami v místním aquaparku. Historické jádro, tedy náměstí Frenštátu, je vyhlášeno 

jako kulturní památka.  Frenštát je rovněž obcí s rozšířenou působností. Nachází se zde 

mateřské školy, základní školy, střední školy, zdravotnické zařízení, domov pro seniory, 

charita, peněžní ústavy, sportoviště, kino, městská policie atd. 

4.1 Hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí v jednotlivých letech 

 

 Tato kapitola má za úkol zhodnotit hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí 

v jednotlivých letech, popřípadě porovnat úspěšnost hospodaření v jednotlivých letech. 

4.1.1 Hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí v roce 2009 

 

 Rok 2009 byl charakterizován záporným saldem hospodaření. Toto záporné 

hospodaření hodně ovlivnila změna v očekávání příjmů a výdajů v daném roce. Skutečné 

daňové příjmy a dotace byly téměř rovny schválenému rozpočtu. Daňové příjmy nemohlo 

město moc ovlivnit, jelikož tyto příjmy plynou převážně ze sdílených daní. Naproti tomu 

dotace závisely hlavně na tom, zda se obec snažila nějakou získat. Největší podíl dotací měly 
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nárokové dotace a to hlavně na péči oprávněným osobám, avšak město dostalo i nenárokové 

dotace od regionálních rad na modernizaci základní školy. Největší rozdíl v očekávání příjmů 

však vykazovaly příjmy nedaňové, kde se skutečnost lišila o 5 mil. Kč. Největší podíl na této 

změně byl fakt, že město, jež poskytlo transfery na modernizaci místní základní školy, 

očekávalo vrátku těchto transferů v řadě několika mil. Kč od školy. Vrátka se však 

neuskutečnila. Další velký podíl na změně byly menší skutečné kapitálové příjmy, kdy 

například nebyl uskutečněn takový příjem z prodeje pozemků, jaký se očekával. 

V tomto roce se uskutečnila větší potřeba kapitálových výdajů. Město vydalo, jak již 

zde bylo řečeno, nemalou částku na opravu a modernizaci místní základní školy a také na 

vodní hospodářství, kdy se financovala stavba kanalizace. Město se však snažilo téměř ve 

všech odvětvích šetřit. Na konci roku byly výdaje ve všech odvětvích vždy menší, než se 

očekávalo. Proto konečný schodek byl roven 29 mil. Kč a byl uhrazen přebytkem hospodaření 

z minulého roku a půjčením peněžních prostředků pomocí revolvingového úvěru. Podrobné 

částky hospodaření v tomto roce znázorňuje tabulka 4.1. 

 Tab. 4.1 Hospodaření obce v roce 2009 (v tis. Kč) 

 2009 

Daňové příjmy   90 944,2 

Nedaňové příjmy   17 180,2 

Kapitálové příjmy     3 387,9 

Dotace 109 817,4 

Příjmy celkem 221 329,7 

Běžné výdaje 195 633,4 

Kapitálové výdaje   54 710,8 

Výdaje celkem 250 344,2 

Financování   29 014,5 

Zdroj:Rozpočet obce Frýdlant nad Ostravicí. Vlastní zpracování. 

4.1.2 Hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí v roce 2010 

 

Rok 2010 byl v porovnání s rokem 2009 úspěšnějším. Obec hospodařila přebytkově. 

Co se týče příjmů, ve všech typech příjmů bylo zaznamenáno zvýšení oproti předcházejícímu 

roku. Daňové příjmy se o pár milionů navýšily zejména díky změně zákona o DPH. 

Nedaňové příjmy se oproti předchozímu roku mírně navýšily zejména díky vyšším příjmům 

z bydlení. Velké navýšení zaznamenaly kapitálové příjmy, kdy byly získány neočekávané 

příjmy z prodeje nemovitostí a z prodeje pozemků. Dotace byly tento rok největší za celých 5 

let, přesahovaly 122 mil. Kč. Největší dotaci město získalo opět na příspěvek na péči 
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oprávněným osobám, který byl v roce 2010 historicky nejvyšší v částce 68 mil. Kč. Další 

dotace byly rovněž na modernizace základní školy, nebo na Program příhraniční spolupráce. 

Běžné výdaje vykazovaly téměř podobné částky, jako v předcházejícím roce.  V roce 

2010 však poklesly kapitálové výdaje, a to téměř o 20 mil. Kč. Neuskutečnily se totiž takové 

investice do školství a vodního hospodářství, jak tomu bylo v předcházejícím roce.  Příjmy 

tedy byly v daném roce značně větší než výdaje, proto v roce 2010 obec hospodařila 

přebytkově. Podrobné částky hospodaření v roce 2010 znázorňuje tabulka 4.2. 

Tab. 4.2 Hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí v roce 2010 (v tis. Kč) 

 2010 

Daňové příjmy    94 180,5 

Nedaňové příjmy    18 881,8 

Kapitálové příjmy    12 111,0 

Dotace  122 222,1 

Příjmy celkem  247 395,4 

Běžné výdaje  195 028,9 

Kapitálové výdaje    35 182,6 

Výdaje celkem 230  211,5 

Financování   -17 183,9 

Zdroj:Rozpočet obce Frýdlant nad Ostravicí. Vlastní zpracování. 

4.1.3 Hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí v roce 2011 

 

Rok 2011 byl z pohledu příjmů méně úspěšným. Celkové příjmy značně poklesly 

téměř o 30 mil. Kč. Velkým překvapením byl mírný, ale přeci jen pokles daňových příjmů. 

Nedaňové příjmy se tento rok mírně navýšily, poklesly příjmy z bydlení, avšak došlo ke 

splátce půjčky od společnosti DSO Čistá Odra. Kapitálové příjmy v tomto roce poklesly o pár 

milionů korun, proběhly zde jen menší prodeje nemovitostí. V tomto roce výrazně poklesly i 

dotace, a to až o 25 mil. Kč oproti předcházejícímu roku. Nejvíce se snížily transfery na péči 

oprávněným osobám, ale značně poklesly i ostatní nárokové dotace.  Městu nebyly 

poskytnuty ani žádné významné investiční transfery. 

 Obec musela přizpůsobit své omezené příjmy výdajům, a proto obec vykazovala 

pokles běžných i kapitálových výdajů oproti předcházejícímu roku. Běžné výdaje snížila 

hlavně v oblasti sociální, kde vyplatila méně peněz na dávky a sociální zabezpečení, ale 

šetřila i v oblasti kultury, dopravy a bydlení. Větší pokles je zaznamenán u kapitálových 

výdajů, kde se neuskutečnily žádné obrovské investice, snad kromě výstavby již zmiňované 
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kanalizace, která již započala v minulých letech. Celkové hospodaření bylo díky úspornému 

hospodaření na konci roku přebytkové. Podrobné částky hospodaření zachycuje tabulka 4.3. 

Tab. 4.3 Hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí v roce 2011 (v tis. Kč) 

 2011 

Daňové příjmy   93 458,5 

Nedaňové příjmy   21 862,3 

Kapitálové příjmy     5 566,9 

Dotace   96 521,3 

Příjmy celkem 217 409,0 

Běžné výdaje 184 492,6 

Kapitálové výdaje   12 744,3 

Výdaje celkem  197 236,9 

Financování  -20 172,1 

Zdroj:Rozpočet obce Frýdlant nad Ostravicí. Vlastní zpracování. 

4.1.4 Hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí v roce 2012 

 

Celkové příjmy města za rok 2012 činily 154 751,2 tis. Kč, tj. o 5 990,1 tis. Kč více 

než předpokládal upravený rozpočet. Daňové příjmy se podílely na celkových příjmech 64 % 

a dosáhly hodnoty 99 106 tis. Kč. Došlo tedy k mírnému navýšení oproti předcházejícímu 

roku. Nedaňové příjmy tvořily 10%. Plnění ovlivnil příjem za přijaté sankční platby za pokuty 

z dopravy a vyšší příjem od EKO-KOMU. Oproti předcházejícímu roku značně poklesly 

kapitálové příjmy, ty tvořily jen 1,2% z celkových příjmů. Městem přijaté transfery v roce 

2012 dosáhly hodnoty 39 296,8 tis. Kč, přičemž 18 935,5 tis. Kč tvořil Souhrnný dotační 

vztah. Dále byly poskytnuty investiční přijaté transfery od regionálních rad na akci Cyklotrasa 

Baška–Ostravice ve výši 8 074,3 tis. Kč. Pokles dotací se tedy oproti minulým letům razantně 

snížil a to díky převodu velké části agendy odboru sociálních věcí na Úřady práce ČR. 

V roce 2012 město realizovalo výdaje v částce 162 250,4 tis. Kč. Čerpání běžných 

výdajů dosáhlo souhrnně hodnoty 111 086,6 tis. Kč z plánovaných 123 652,3 tis. Kč. 

V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 51 163,8 tis. Kč, což je 75 % z plánovaných 

investic zařazených do rozpočtu města pro rok 2012. Největšími kapitálovými výdaji byla 

stavba cyklotrasy Ostravice-Baška, a výstavba II. etapy kanalizace. V tomto roce výdaje 

převyšovaly příjmy, a proto došlo k zápornému saldu hospodaření, které bylo následně 

uhrazeno z přebytečných prostředků z minulých let na  běžném účtu. Podrobné částky výdajů 

v tomto roce jsou znázorněny v tabulce 4.4. 
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Tab. 4.4 Hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí v roce 2012 (v tis. Kč) 

 2012 

Daňové příjmy   99 106,0  

Nedaňové příjmy   15 666,0  

Kapitálové příjmy     1 824,0  

Dotace   38 155,2 

Příjmy celkem 154 751,2  

Běžné výdaje 111 086,6 

Kapitálové výdaje   51 163,8  

Výdaje celkem  162 250,4  

Financování     7 499,2  

Zdroj:Rozpočet obce Frýdlant nad Ostravicí. Vlastní zpracování. 

4.1.5 Hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí v roce 2013 

 

Celkové příjmy města za rok 2013 činily 173 841,6 tis. Kč, tj. o 11,2 mil. Kč více než 

předpokládal upravený rozpočet. Oproti předcházejícím rokům došlo k razantnímu navýšení 

daňových příjmů a to díky již dříve zmiňovaným změnám zákonů o daních. Nedaňové příjmy 

tvořily 9,1% a plnění ovlivnil příjem za přijaté sankční platby za pokuty z dopravy a vyšší 

příjem od EKO-KOMU. Kapitálové příjmy oproti předcházejícím rokům ještě více poklesly a 

tvořily jen 0,8% z celkových příjmů. Městem přijaté transfery v roce 2013 dosáhly hodnoty 

36 048,1 tis. Kč, přičemž 17 219,3 tis. Kč tvořil Souhrnný dotační vztah. Významným 

investičním transferem byl opět transfer od Regionálních rad na výstavbu cyklotrasy. 

V roce 2013 město realizovalo výdaje v částce 145 547,2 tis. Kč, tedy menší, něž 

předcházející rok. Čerpání běžných výdajů dosáhlo souhrnné hodnoty 116 377,1 tis. Kč 

z plánovaných 130 079,6 tis. Kč. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 29 170,1 tis. 

Kč, což je 55 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok 2013. 

Tab. 4.5 Hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí v roce 2013 (v tis. Kč) 

 2013 

Daňové příjmy 120 601,6  

Nedaňové příjmy   15 818,5  

Kapitálové příjmy     1 373,4 

Dotace   36 048,1 

Příjmy celkem 173 841,6 

Běžné výdaje 116 377,1 

Kapitálové výdaje   29 170,1 

Výdaje celkem 145 547,2 

Financování  -28 294,4 

Zdroj:Rozpočet obce Frýdlant nad Ostravicí. Vlastní zpracování. 
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4.2 Komparace hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí s hospodařením 

obce Frenštát pod Radhoštěm 

 

 Ke kompletnímu dosažení cíle zhodnocení hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí, 

dojde k porovnání hospodaření podobné obce Frenštát pod Radhoštěm. 

4.2.1 Komparace příjmů 

 

 V oblasti příjmů město Frenštát značně převyšuje celkové příjmy města Frýdlant nad 

Ostravicí. Frenštát v průměru získává více daňových, nedaňových, ale i kapitálových příjmů. 

Co se týče dotací, jsou na podobné úrovni, avšak Frýdlant si v získávání dotací vede o něco 

lépe. Podrobné částky příjmů obce Frenštát pod Radhoštěm znázorňuje tabulka 4.6. Podíl 

příjmů obou obcí v jednotlivých letech je znázorněn v grafu 4.1. Následně budou porovnány 

jednotlivé druhy příjmů. 

Tab. 4.6 Příjmy obce Frenštát pod Radhoštěm v letech 2009-2013 (v tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Daňové příjmy 103 709,1 107 980,5 111 183,6 118 618,5 132 923,1 

Nedaňové 

příjmy 

  48 190,7   54 973,9   57 941,0   61 847,8   60 867,9 

Kapitálové 

příjmy 

    6 437,3     7 181,0   52 954,2     2 662,5     2 458,0 

Dotace   90 690,3 103 053,2   94 892,9   36 818,7   38 380,3 

Příjmy celkem 249 027,4 273 188,6 316 971,7 219 947,5 234 629,3 

Zdroj:Rozpočet obce Frenštát pod Radhoštěm. Vlastní zpracování. 

Graf 4.1 Komparace příjmů obcí Frýdlant nad Ostravicí a Frenštát pod Radhoštěm 

v letech 2009-2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj:Rozpočet obcí Frýdlant nad Ostravicí a Frenštát pod Radhoštěm. Vlastní zpracování. 
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Daňové příjmy 

 Obec Frenštát pod Radhoštěm získává v průměru více daňových příjmů. Tato obec má 

o něco více obyvatel, cca o 1 tis. než Frýdlant nad Ostravicí, proto i podíl daňových příjmů 

musí být o něco větší. Plynutí daňových příjmů totiž závisí také na počtu obyvatel v dané 

obci. V průběhu let se tedy stejně jako ve Frýdlantu daňové příjmy obce Frenštát mírně 

zvyšovaly a to úměrně v závislosti na změně sazeb daní a na změně či novelizacích zákonů. 

V porovnání s obcí Frýdlant má Frenštát menší příjem z daně z nemovitosti a ze správních 

poplatků. Nejvyšší příjmy přinesl stejně jako ve Frýdlantu rok 2013, kdy se na základě změn 

zákonů navýšily daňové příjmy v této obci o 14 mil. Kč oproti předcházejícímu roku. 

Nedaňové příjmy 

 Nedaňové příjmy v této obci jsou vysoké a značně převyšují nedaňové příjmy obce 

Frýdlant nad Ostravicí. Tyto příjmy se v obci pohybují v uvedených letech nad hranicí 48 mil. 

Kč a mají v jednotlivých letech vzestupnou tendenci. Oproti tomu ve Frýdlantu se nedaňové 

příjmy pohybovaly jen do 21 mil. Kč. Nedaňové příjmy ve městě Frenštát pod Radhoštěm 

plynou zejména z pronájmu majetku a z vlastní činnosti. V uvedených letech se příjem 

z pronájmu majetku pohyboval nad hranicí 27 mil. Kč ročně a v průběhu let se zvyšoval, až 

v roce 2013 dosáhl částky 37 mil. Kč. Dalším významným nedaňovým příjmem je příjem 

z vlastní činnosti, který byl na počátku roku 2009 12 mil. Kč a rovněž se v průběhu let 

navyšoval, až přesáhl v roce 2013 15 mil. Kč. Dalšími jsou příjmy z úroků a realizace 

finančního majetku či příjmy za přijaté sankční platby. Nutno říci, že obec Frenštát je, co se 

týče nedaňových příjmů značně úspěšnější než obec Frýdlant, jelikož se snaží získat mnoho 

příjmů vlastní činností. 

Kapitálové příjmy 

 V oblasti kapitálových příjmů jednoznačně vede město Frenštát pod Radhoštěm. 

Všechny analyzované roky, snad kromě roku 2010, mělo město Frenštát vyšší kapitálové 

příjmy, než město Frýdlant. Největší zlom v kapitálových příjmech je zaznamenán v roce 

2011, kdy Frenštátu plynuly kapitálové příjmy v hodnotě téměř 53 mil. Kč, což značně 

navýšilo celkové příjmy této obce. V tomto roce město realizovalo prodej nemovitostí 

v celkové hodnotě 48 mil. Kč a prodej pozemků za 5 mil. Kč. Ostatní roky již tak úspěšné 

nebyly, plynuly zde jen menší příjmy z prodeje nemovitých věcí. 
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Dotace 

 Obec Frenštát pod Radhoštěm získává investiční i neinvestiční dotace. Ty, které 

ovlivnit nemohla, tedy neinvestiční nárokové dotace, dostala od ústřední a územní úrovně. 

Nejvýznamnějšími dotacemi byly dotace od ústřední úrovně, které v prvních třech letech 

převyšovaly 74 mil. Kč., kdy na dávky sociálního zabezpečení plynulo přes 54 mil. Kč a 

dotace na výkon veřejné správy a školství přesahovaly 20 mil. Kč. V porovnání s Frýdlantem 

je to však značně méně, kde transfery na dávky sociálního zabezpečení byly cca o 20 mil. 

vyšší než ve Frenštátu. Nejvyšší podíl nárokových dotací představoval stejně jako ve 

Frýdlantu rok 2010. Dotace z ústřední úrovně městu Frenštát přesáhly 80 mil. Kč. Ani 

tentokrát však Frenštát nedostal více peněz, než Frýdlant. Tyto dotace značně poklesly od 

roku 2012, kdy jak už bylo řečeno v předchozích kapitolách, byla přenesena pravomoc 

vyplácení sociálních dávek na Úřad práce, a proto transfery na sociální dávky zcela vymizely. 

V dalších dvou letech se celkové dotace pohybovaly jen kolem 37 mil. Kč. 

Obec Frenštát získala v průběhu těchto 5 let také investiční dotace, které byly použity 

na nejrůznější opravy, rekonstrukce a modernizace města. Nejúspěšnějším rokem získání 

investičních dotací byl rok 2010, kdy město získalo celkem 16 mil. Kč od Regionálních rad. 

V porovnání s Frýdlantem byl v získávání investičních dotací Frenštát o něco úspěšnější. 

Největší investiční dotace získal totiž Frýdlant v roce 2011 a to 11 mil. Kč. Lze tedy tvrdit, že 

nárokových dotací získává město Frenštát o něco méně, než město Frýdlant, avšak v oblasti 

investic je město Frenštát o něco úspěšnější. 

4.2.2 Komparace výdajů 

 

 K porovnání jednotlivých výdajů bude užito stejně jako v předchozí kapitole 

odvětvové hledisko členění. Z pohledu výdajů bylo v obci Frenštát pod Radhoštěm nejvíce 

vynaloženo na územní samosprávu, sociální oblast, školství a další služby pro obyvatelstvo. 

Komparaci celkových výdajů obou měst znázorňuje graf 4.2. 
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Graf 4.2 Komparace výdajů obcí Frýdlant nad Ostravicí a Frenštát pod Radhoštěm v letech 

2009-2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj:Rozpočet obcí Frýdlant nad Ostravicí a Frenštát pod Radhoštěm. Vlastní zpracování. 
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razantně poklesly na necelých 30 mil. Kč a v dalších letech se již tyto výdaje pohybovaly 

každoročně pod 20 mil. Kč. Naproti tomu obec Frýdlant v roce 2009 vynaložila na školství 

téměř o 10 mil. Kč méně, než obec Frenštát, přičemž financovala zejména základní školy. 

Další roky již výdaje na školství byly o poznání menší, přičemž nepřekročily 20 mil. ročně. 

V průměru lze říci, že obec Frenštát vynakládala za roky 2009-2013 větší výdaje na školství, 

než obec Frýdlant. 

 Oblast bytového hospodářství je také velkou výdajovou kapitolou. Frenštát 

v počátečním roce 2009 vynaložil přes 20 mil. Kč, oproti Frýdlantu, který vynaložil jen 5 mil. 

Kč. Další rok výdaje mírně poklesly, ale v roce 2011 se vrátily na původních 20 mil. Kč. V 

roce 2012 vykazoval Frenštát největší výdaje na bytové hospodářství přesahující 22 mil. Kč, 

které následující rok opět mírně poklesly pod 20 mil. Kč. Co se týče Frýdlantu, ten vynakládal 

každoročně výdaje pohybující se u hranice 5 mil. Kč. Lze tedy říci, že město Frenštát 

financuje tuto oblast značně více, než obec Frýdlant. 

 Obec Frenštát značně financuje i komunální služby a územní rozvoj, přičemž 

v počátečním roce 2009 vynaložil 27 mil. Kč. Frýdlant v tomto roce jen 11 mil. Kč. Další 

roky se výdaje Frenštátu mírně snížily na 22 mil. Kč. Frýdlant přitom následující rok navýšil 

výdaje na 16 mil. Kč, avšak v roce 2011 klesly výdaje na pouhých 5 mil. Kč. Poslední dva 

roky byly charakterizovány ve Frenštátě velkým nárůstem těchto výdajů, kdy největším 

výdajovým rokem byl rok 2013 s výdaji přes 30 mil. Kč na tuto oblast. Oproti Frýdlantu, 

který zbylé dva roky vynakládal jen kolem 5 mil. Kč, je to značně více. Lze tedy tvrdit, že 

Frenštát vynakládá mnohem více výdajů na územní rozvoj, než obec Frýdlant. 

 V oblasti bezpečnosti financuje Frenštát městskou policii, sbor dobrovolných hasičů a 

ostatní formy ochrany, přičemž vkládal do této oblasti za roky 2009-2012 okolo 12 mil. Kč. 

V roce 2013 byl největším výdajovým rokem s výdaji 17 mil. Kč. Naproti tomu Frýdlant tuto 

oblast financoval značně méně. Výdaje se všechny analyzované roky pohybovaly pod hranicí 

2 mil. Kč.    

 Další velkou výdajovou oblastí je oblast průmyslu a ostatních odvětví hospodářství, 

kam řadíme silniční dopravu, železniční dopravu, odvádění a čištění odpadních vod, pitnou 

vodu atd. Frenštát v průměru vkládá na tuto oblast okolo 10 mil. Kč., přičemž největším 

výdajovým rokem byl rok 2011 s výdaji 14 mil. Kč. V porovnání s Frýdlantem je to však 

razantně málo. Frýdlant totiž v uvedených letech vynakládal na tuto oblast okolo 40 mil. Kč, 

přičemž výdaje v jednotlivých letech výrazně kolísaly v závislosti na různých investičních 
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akcích. V roce 2012 to bylo dokonce 56 mil. Kč, přičemž polovina financí padla na pozemní 

komunikace a polovina na již zmiňovanou kanalizaci. Frenštát tedy vkládal méně financí na 

průmysl, než obec Frýdlant. 

 Na oblast tělovýchovy vkládal Frenštát každoročně kolem 10 mil. Kč, s výjimkou roku 

2010, kdy vynaložil 17 mil. Kč. Naproti tomu obec Frýdlant tuto oblast financoval o poznání 

méně. Největší výdaje přesahující 1 mil. Kč proběhly v roce 2009. Následující roky se již 

výdaje na tuto oblast pohybovaly pod hranicí 1 mil. Kč. V oblasti kultury Frenštát vynakládal 

každoroční výdaje okolo 5 mil. Kč, s výjimkou roku 2012, kdy vynaložil přes 7 mil. Kč. 

Oproti Frýdlantu je to méně peněz na kulturu. Frýdlant totiž vynakládal přes 7 mil. Kč, 

s výjimkou roku 2010, kdy výdaje přesáhly 11 mil. Kč. Frenštát však zas více financuje 

zájmovou činnost. Tam vynakládá v průměru 6 mil. ročně, na rozdíl od Frýdlantu, který 

v průměru vložil 2 mil. ročně na zájmovou činnost. Co se týče nakládání s odpady, město 

Frenštát každoročně vloží přes 7 mil. Kč na tuto oblast. Město Frýdlant nad Ostravicí musí na 

tuto oblast vynaložit cca o 5 mil. Kč více. 

4.2.3 Komparace salda obou obcí 

 

Obec Frenštát pod Radhoštěm hospodařil ve všech letech přebytkově, s výjimkou 

počátečního roku 2009, kdy hospodařil schodkově. Schodek v tomto roce byl podobný, jako 

měl Frýdlant a byl roven 26,7 mil. Kč. Další roky však Frenštát vykazoval přebytek. V roce 

2011 dokonce 62 mil. Kč. Vývoj salda obou obcí znázorňuje graf 4.3. 

Graf 4.3 Komparace salda obcí Frýdlant nad Ostravicí a Frenštát pod Radhoštěm v letech 2009-2013 

(v tis. Kč) 

 

Zdroj:Rozpočet obcí Frýdlant nad Ostravicí a Frenštát pod Radhoštěm. Vlastní zpracování. 
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4.3 Zhodnocení hospodaření 

 

Po provedené analýze hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí a komparace 

hospodaření s obcí Frenštát pod Radhoštěm bylo zjištěno, že obec Frýdlant nad Ostravicí, 

usiluje o správné hospodaření obce. Je příjemcem investičních i neinvestičních dotací, snaží 

se získávat příjmy z prodeje nemovitých věcí apod. Neinvestiční dotace jsou především 

vkládány do běžných výdajů, zatímco investiční dotace do kapitálových výdajů, tak jako by 

tomu mělo být. Nejdříve zde bude zhodnoceno hospodaření v jednotlivých letech, následně 

bude zhodnocena komparace hospodaření s jinou obcí. 

 Z pohledu příjmů lze zhodnotit, že nejúspěšnějším rokem byl rok 2010. Nutno však 

vzít v potaz, že tento rok ještě město dostávalo velké dotace na sociální oblast, která se od 

roku 2012 přesunula do kompetence Úřadu práce. Vezmeme-li však v úvahu, že by město 

první 3 roky tyto transfery nedostávalo, tak jako následující 2 roky, stále lze tvrdit, že byl 

nejúspěšnějším rokem již zmiňovaný rok 2010, kdy obec získala největší podíl příjmů, což by 

bylo bez transferů na sociální dávky 179,3 mil. Kč. Tyto příjmy hospodárně vydala a 

investovala do výdajů, a proto finance, jež tento rok ušetřila, si mohla obec ponechat do 

dalších let. Naopak nejméně úspěšným rokem z pohledu příjmů byl rok 2012, kdy obec 

vykazovala nejmenší podíl příjmů a to v částce 154,8 mil. Kč. Tyto příjmy ani nepokryly 

všechny potřebné výdaje a vznikl zde proto mírný deficit.  

 Z pohledu salda hospodaření lze říci, že nejúspěšnějším rokem byl poslední rok 2013, 

kdy příjmy značně převyšovaly výdaje, a proto obec dost ušetřila. Naopak nejvíce se obec 

zadlužila v počátečním roce 2009, kdy uskutečňovala značně velké investice, které nemohly 

být pokryty příjmy. Vznikl zde schodek téměř 30 mil. Kč, na který si obec musela vzít úvěr. 

Stav hospodaření v jednotlivých letech zachycuje následující graf 4.4. 
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Graf 4.4 Hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí v letech 2009-2013 

 

Zdroj:Rozpočet obce Frýdlant nad Ostravicí. Vlastní zpracování. 
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4.4 Návrhy a doporučení k hospodaření 

 

 Dle mého názoru je hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí v pořádku. Zastupitelstvo 

obce v čele s paní starostkou se pečlivě starají o fungování všech odvětví hospodářství. 

Občasná menší záporná salda hospodaření nejsou sice úplně v pořádku, většina obcí se však 

s tímto problémem potýká. Každý rok totiž mohou přijít nejrůznější očekávané i neočekávané 

výdaje. Přesto by se obec měla snažit o získání většího množství příjmů, protože vždy je lepší 

mít přebytek příjmů, než deficit. Obec by se měla stále pokoušet o větší růst. 

Obec získává daňové příjmy, které může ovlivnit jedině formou navýšení daně 

z nemovitosti nebo místních poplatků, které jsou však dle mého názoru dostatečně vysoké. 

Řešením k získání více příjmů by mohlo být zlepšení v oblasti turistického ruchu. Frýdlant má 

totiž ideální polohu mezi pohořím Beskydy a do hor zde jezdí spousta turistů. Přesto však 

turisté spíše využívají k rekreaci chaty, hotely či restaurace v okolních vesnicích. Zlepšením 

v oblasti turistického ruchu by došlo k menšímu, ale přeci jen navýšení příjmů z místních 

poplatků, například za rekreační pobyt, nebo z ubytovacích kapacit. 

 Dále co se týče místních poplatků, poplatek za komunální odpad 700,- na osobu za 

rok je zde příliš vysoký oproti ostatním obcím. Jeho přehnané navýšení sice způsobilo 

navýšení celkových daňových příjmů, ale dle mého názoru spíše demotivuje občany, aby 

třídili odpad. Obec následně musí dost ztratit na odměnách od společnosti EKO-KOM za 

množství vytříděného odpadu.  

Obec by se mohla více zaměřit na získávání nedaňových a kapitálových příjmů, 

jelikož při porovnání s Frenštátem pod Radhoštěm jich Frýdlant každoročně získává značně 

méně. Velkým problémem je zde například najít si bydlení. Frýdlant je velice žádanou 

lokalitou, a volné byty k pronajmutí jsou spíše výjimkou. Proto by se obec měla zaměřit na 

výstavbu nových bytů, které by pronajímala, a z pronájmu postupně získávala finanční 

prostředky v podobě nedaňových příjmů. Obec by tak pomohla nejen sobě, ale i potenciálním 

občanům, kteří zde shánějí dlouhodobý pronájem. Je jisté, že obec tuto investici plánuje už 

delší čas, jelikož kvůli plánované výstavbě bytových domů, nechala před několika lety 

zbourat místní kino. Dodnes však na místě žádné nové panelové domy nestojí, což by se mělo 

změnit. 

 Nejdůležitějším krokem k získání více příjmů je zlepšení v oblasti dotací. Obec by se 

měla více snažit získávat nejrůznější investiční transfery z Evropské unie a využívat těchto 
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možných příležitostí. Důležité je přitom předkládat kvalitní programy pro získání financí ze 

strukturálních fondů EU. Na tom by obec měla určitě zapracovat, jelikož je dost oblastí, kam 

by finance mohly směřovat. Transfery by měly být následně použity například na zdokonalení 

dopravní infrastruktury. Velkým problémem zde bývají místní problémové křižovatky, 

kterým by pomohla přestavba na kruhový objezd. Ten by usnadnil jízdu řidičům, ale také 

přecházení chodcům. 

Další investiční transfery by mohly být použity na kompletní rekonstrukci a 

modernizaci místního koupaliště, které je dost zastaralé. Bývá velmi navštěvované, ale většina 

lidí si bohužel stěžuje na zastaralost koupaliště či nefunkčnost tobogánu. Po rekonstrukci by 

se návštěvnost mohla razantně navýšit a navýšily by se i příjmy pro město. 

Užitečné by také mohlo být, kdyby obec vybudovala něco, čímž by se více dostala do 

podvědomí lidí. Trendem poslední doby je určitě oblast sportu. Lidé zde sice mohou využívat 

nové cyklostezky či vydávat se na pěší túry do hor, ale chybí zde něco velkolepějšího. 

Porovnávaná obec Frenštát pod Radhoštěm je například známá aquaparkem, zatímco Frýdlant 

ničím nijak nevyniká. Vybudovat zde aquapark či plavecký bazén by sice byl nelehký úkol, 

avšak byla by to dobrá investice, která by přilákala lidi do této oblasti a obec by z toho dost 

vytěžila a mohla se dále rozrůstat. Kromě aquaparku by se zde mohla také vybudovat 

například horolezecká stěna, která je také velice žádanou sportovní zábavou. Nic podobného 

v obci neexistuje a občané musí za tímto sportem dojíždět jinam. Třeba se za pár let něco 

takového obci podaří. 
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5  ZÁVĚR 

 

 Celá bakalářská práce byla zaměřena na hospodaření obce Frýdlant nad Ostravicí, což 

je středně velká podhorská obec, nacházející se v Moravskoslezském kraji. Hospodaření obce 

se věnovalo období od roku 2009 do roku 2013, tedy proběhla zde analýza hospodaření za 5 

let. Byly postupně rozebrány jednotlivé příjmy a výdaje obce v jednotlivých letech, a bylo 

pojednáno o nejrůznějších skutečnostech, které ovlivnily velikost jednotlivých příjmů a 

výdajů. 

 Z provedené analýzy bylo zjištěno, že Frýdlant je obcí, která usiluje o správné 

hospodaření obce. Orgány obce se snaží financovat veškerá odvětví hospodářství a 

v neposlední řadě se starají o zdokonalování života ve městě. Město dosahuje uspokojivých 

příjmů, které se snaží získat různými cestami. 

 Daňové příjmy získává převážné od státu, tedy z vybraných daní, jejichž velikost nijak 

neovlivní. Ovlivnit může pouze výnos z daně z nemovitosti, kde obec využila možnost 

navýšení místního koeficientu ve výši 3, tudíž získává nadprůměrné příjmy z této daně. Dále 

obec rozhoduje o výši místních poplatků, které jsou zde dle mého názoru velice vysoké, viz 

například poplatek za komunální odpad ve výši 700 Kč na osobu za rok. Město dále získává 

nedaňové příjmy, které mu vynáší pronájmy bytů, kulturního domu, tělocvičen, či splátky 

půjček nejrůznějších společností spolupracujících s obcí. Obec také prodává nemovité věci, 

z nichž získává menší kapitálové příjmy. Dozvěděli jsme se, že obec je příjemcem 

investičních i neinvestičních dotací. Investiční jsou následně použity na nejrůznější 

rekonstrukce a modernizace života ve městě. 

 Za uvedených 5 let město investovalo převážně do školství, kde proběhla 

modernizace místní základní školy, do vodního hospodářství, kde vybudovala kanalizaci a do 

infrastruktury, kde proběhla výstavba cyklotrasy. Co se týče běžných výdajů, průměrná výše 

výdajů na všechny oblasti se každoročně opakovala s tím, že obec popřípadě financovala 

různé oblasti méně či více podle každoročních potřeb. Největší oblast financování zaujímala 

oblast sociální, avšak jen do roku 2011, protože od roku 2012 se přesunuly kompetence na 

vyplácení sociálního zabezpečení na Úřady práce ČR. Od uvedeného roku město vkládá 

nejvíce výdajů na územní samosprávu, tedy na fungování veřejných orgánů a institucí. 
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Po provedení komparace hospodaření obce mezi jednotlivými roky bylo zjištěno, že 

v roce 2009 bylo hospodaření nejméně úspěšné. Důvodů mohlo být více, například větší 

potřeba investičních výdajů. Mohlo to však být také z důvodu následku celosvětové 

ekonomické krize, která započala v roce 2007 a pokračovala v následujících letech. Naše 

ekonomika se nacházela v recesi, proto poklesly i celkové příjmy pro obce. Následující rok 

2010 byl již úspěšný. Menší recese se poté dostavila až v roce 2012, kdy opět lze nalézt v obci 

záporné saldo hospodaření. Následující rok došlo opět ke zlepšení hospodářské situace 

v České republice, a navíc díky změnám některých zákonů došlo k velkému navýšení příjmů 

pro obce. 

V porovnání s městem Frenštát pod Radhoštěm, město Frýdlant nezískává tolik 

daňových, nedaňových a kapitálových příjmů. Daňové příjmy podstatně ovlivňuje počet 

obyvatel v obci, ostatní příjmy závisejí na tom, zda obec například pronajímá budovy, či 

prodává nemovité věci. Zbavovat se majetku však nemusí být pro obec vůbec výhodné. 

Frýdlant získává méně i investičních dotací. Nemusí to však znamenat, že by obec měla 

problém se získáváním dotací. Je možné, že za uvedených 5 let obec Frýdlant neměla tak 

velkou potřebu investovat do rekonstrukcí a modernizací, tak jako Frenštát. Frýdlant nad 

Ostravicí je totiž městem, které je z většiny renovováno a zmodernizováno, aby drželo krok 

s ostatními městy. Vždy je však co zlepšovat, a proto by se obec měla snažit o získávání více 

investičních transferů. 

Ze všech získaných informací lze říci, že obec Frýdlant nad Ostravicí hospodařila za 

uvedených 5 let účelně a hospodárně. Obec totiž převážně vykazovala kladné výsledky 

hospodaření a snažila se získané příjmy použít na všechny oblasti hospodářství velice účelně. 

Cíl práce, jímž bylo na základě analýzy hospodaření a komparace hospodaření s jinou 

obcí, zhodnotit hospodaření obce a následně dodat návrhy a doporučení k hospodaření, byl 

splněn. Byly zde zjištěny nejdůležitější skutečnosti, které významně ovlivnily hospodaření 

v těchto pěti letech a na základě zhodnocení celého hospodaření bylo obci doporučeno a 

navrhnuto, v čem by mohla své hospodaření zlepšit a kam dále směřovat získané finanční 

prostředky. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

TJ    Tělovýchovná jednota 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

DSO    Dobrovolný svazek obcí 

BFK   Beskydský fotbalový klub 

Frýdlant n. O  Frýdlant nad Ostravicí 

Frenštát p. R  Frenštát pod Radhoštěm 

ÚSC   Územní samosprávný celek 

s. r. o   Společnost s ručením omezeným 
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JEDNOTLIVÉ PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Podíl výdajů na obyvatele v obou obcích (v tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 Průměr 

Výdaje obce 

Frýdlant n. O 

250 344,2 230  211,5 197 236,9 162 250,4 145 547,2 197 116,0 

Počet 

obyvatel obce 

Frýdlant n. O 

     9 681      9 698     9 753     9 808      9 773     9 742,6 

Podíl výdajů 

na 1 

obyvatele 

obce Frýdlant 

n. O 

         25,9          23,7         20,2          16,5          14,9          20,2 

Výdaje obce 

Frenštát p. R 

275 759,6 263 709,5 254 835,1 222 349,1 221 982,2 247 727,0 

Počet 

obyvatel obce 

Frenštát p. R. 

  11 124    11 083    10 990    10 958   10 878   11 006,6 

Podíl výdajů 

na 1 

obyvatele 

obce Frenštát 

p. R 

        24,8          23,8          23,2          20,3          20,4          22,5 

Zdroj:Rozpočet obce Frýdlant nad Ostravicí, rozpočet obce Frenštát pod Radhoštěm  a ČESKÝ STATISTICKÝ 

ÚŘAD: Počet obyvatel v obcích vybraného okresu od roku 2001. [online]. [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=MOS+A04+OB2.13&vo=null. Vlastní 

zpracování. 
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Příloha č. 2 Znak města Frýdlant nad Ostravicí 

 

Zdroj: OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ: O městě- Symboly města. [online]. [cit. 

2015-04-13]. Dostupné z:http://www.frydlantno.cz/portal/o-meste/symboly-mesta/ 
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Příloha č. 3 Schéma rozpočtového určení daní od roku 2013 

 

Zdroj: VEŘEJNÁ SPRÁVA ONLINE: Deník veřejné správ. [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné 

z: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6584037 

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6584037
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Příloha č. 4. Členové zastupitelstva města za volební období 2014-2018 

 

Adámková Olga Volební strana - PRO FRÝDLANT 

Mgr. Čupová Marie Volební strana - PRO FRÝDLANT 

Ing. Drabina Jaromír Volební strana - KSČM 

Mgr. Goluchová Lenka Volební strana - KDU-ČSL 

Hiklová Jindra Volební strana - PRO FRÝDLANT 

Mgr. Hrachová Marie Volební strana - NEZÁVISLÍ 

PharmDr. Juchelková Blanka Volební strana - PRO FRÝDLANT 

Konečný Vlastibor Volební strana - SNK 

Ing. Kozáková Dagmar Volební strana - KSČM 

Ing. Kubala Tomáš Volební strana - PRO FRÝDLANT 

Magnusek Tomáš Volební strana - PRO FRÝDLANT 

Mgr. Milata Michal Volební strana - ČSSD 

Mgr. Milata Miroslav Volební strana - ČSSD 

Ing. Nečas Jan, Ph.D. Volební strana - PRO FRÝDLANT 

Němec Radim Volební strana - PRO FRÝDLANT 

Mgr. Pavliska David Volební strana - PRO FRÝDLANT 

RNDr. Pešatová Helena Volební strana - PRO FRÝDLANT 

Mgr. Petr Radim Volební strana - KDU-ČSL 

Ing. Vantuch Ivo Volební strana - ANO 2011 

Ing. Závada René Volební strana - PRO FRÝDLANT 

Židek Miloslav Volební strana - PRO FRÝDLANT 

 

Zdroj: OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ: Veřejná správa - zastupitelstvo města 

2014-2018. [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z: http://frydlantno.cz/portal/verejna-sprava/rada-a-

zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/ 

 

 

http://frydlantno.cz/portal/verejna-sprava/rada-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/
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