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Abstract 

The article targets the municipalities' budgets positwn within the Czech 
Republic budget system. The municipalities' budgets make a significant part of 
public finance not only by their quantity but also by their sources capacity that 
come through the budgets. The regional and community budgets signify the most. 
By these budgets th(' tax revenues should be taken into account. Economy of the 
cohesion regions regi:mal councils were included to the municipalities budgets, as 

a form of the EU financial sources distribution. 

Úvodem 
Příspěvek je zaměřen na postavení rozpočtú územních samosprávných celkú 

v rámci rozpočtové soustavy ČR. Územní rozpočty tvoří významnou část 
vei-ejných rozpočtú nejen z hlediska jejich počtu, ale i z hlediska objemu zdrojú, 
které přes tyto ro�počty procházejí. Hlavní váhu zde mají rozpočty krajú 
a zejména obcí, sva,:kú obcí a mezi územní rozpočty se v roce 2006 zafadilo 
samostatné hospodaření regionálních rad regionú soudržnosti, jako jedna z forem 
rozdělování prostředkú EU. Tento pÍ'íspěvek postihuje strukturu rozpočtové 
soustavy v ČR v roce 2008, reprezentované jednotlivými typy veřejných rozpočtú 
a specificky se pak soustí-eďuje na její část, kterou pi·estavují rozpočty územních 
samosprávných celkú (územní rozpočty). 

Ve struktuře rozpočtové soustavy dochází postupně ke změnám - některé 
veřejné rozpočty z<J.nikají na druhé straně vznikají nové typy rozpočtú. 
V podmínkách CR ,iošlo v posledním období ke zrušení několika veřejných 
rozpočtú, na druhé straně vznikl nový typ rozpočtů v rámci územních rozpočtt1. 
Územní rozpočty čekají další změny spojené jednak s procesem přenášení 
pravomocí na samosprávné celky a s tím spojeného financování vei"ejných statkú 
těmito nižšími úrovněmi, což z pohledu vefojných rozpočttt lze označit jako proces 
fiskální decentralizace, ale změny se budou týkat i pravidel poskytování zdrojú 
územním rozpočtúm, vyjádřeného způsobem rozpočtového určení daní. 

1. Rozpočtová soustava ČR
Veřejné rozpočty jsou sledovaným fenoménem v jednotlivých ekonomikách,

od jejich vývoje jsou odvozovány trendy vývoje ekonomiky, typy politik apod. 
Veřejné rozpočty bývají spojovány s pojmem státní rozpočet, na něhož se však 
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pobhl it veejn' rozpoty ned豆  redukovat. St豆ty obvykle nepou乞 vaji jeden 
verejny rozpocet, ale vice typu veejnch rozpoとt貢. I v CR je soustava veejnfch 
rozpoctu ruznorou; postupne pfitom proch貞zf dlとimi zm6nami, kter' se tfkaji 
jai zmen typu rozpocti, tak jejich zdroj貢  a pravidel jejich hospodaienf. Pohled na 
verejne rozpocty tedy nelze redukovat pouze na st貞thi rozpoとet, ale je nutno brt 
v uvanu celou rozpocしovou soustavu - tj, v喜echny veiejn6 rozpoとty. Existence vice 
typu verejnycn rozpoctu v rozpo亡tov6 soustavる  je spojena s existenci i ady 
vzajemnycn vztahu mezi veejnmi rozpoty, tak乞e na druh6 stran'neni mo乞n6 
si verejne rozpocty Uk' predstavit jako prost sou亡et v§ech veiejnfch rozoo亡t: 
tyto vzajemne vztafiy mezi rozpoとty pti hodnoceni jejich objemu vy乞aduji uDlatnjt 
tZV. Konsolluaci, ktera objektivizuje pohled na objem vefejnch rozpoとta tm, 乞  e 
oastranuje existujici duplicitni finan6ni toky mezi vefejnmi rozpo6ty. 

Soustavu veejnych rozpoとt貢心  R tvoH: 
statni rozpoとet, 
vefejn6 fondy, 
丘  zemni rozpoさty, 
rozpoty p河spるvkovch organizaci a organizaとnich slo乞ek. 
a soustavu dopinuje zdroji rozpo己et Evropsk6 unie. 

Oznaとeni uveden●ch typ貢  rozppとt貢  jako soustava je声i znaとn6 i proto, 乞  e mezi 
t6mito veejnmi ro"poとty probh白 i ada vztah貢  ve formる  transfr貢  (dotaci). Lze 
oek'vat, 乞  e rozsah tchto tok五  se bude v nejbli器ich 喜  esti a乞  sedmi letech 
vraznる  zvy喜ovat v dasledku vyu乞 vani prosttedk' Evropsk unie. 

Probl6my veejnch rozpoとt貢, zejm6na st貞tnho rozpoとtu z hlediska jeho 
dlouhodob6 deficitnosti, jsou p選inou 6 astch zm6n (reforem) v t6to oblasti. 
I-'osleani rezorma v Uk' je uplatnena Od roku 20U8 a mema by vest zejm6na 
z dlouhodob6ho pohledu ke zvratu ve vvoji st貞tnho rozpoとtu smるrem ke 
sni乞ovdni ro6nich deficit亡  i sni乞ovAni r貢stu stdtnho dluhu. 

St'tni rozpoとet 
Statnf rozpoとet je osou soustavy veejnch rozpoとt貢  v podmink貞ch 亡  R. je 

svym oojemem nejvetsi z veejn'ch rozpo6t貢  a pini i nるkter6 funkce, kter 
rjinych zemich jsou vyとlenるny do oddるlench rozpoとt貢  (napト. financov貞ni 
aucnoaoveno Systemu). 

1  Od 90・  let 20. stoletf se nkolikr貞t vraznる  m6nila role st貞tnho rozpotu a to 
JeanaK urn,. ze,projinaia tiska1n decentralizace (vznikly nov6 veejn6 rozpoとty, 
napr. rozpocsy Rraju), ale specifickou roli ziskal ist'tni rozpoとet svm zaiazenm 
na prvni misto retez'e pri poskytov自ni prostfedk貢  z EU pro CR. 

y 'JU TOKU z vuu se vyclelila9 ast statniho rozpoとtu a byl vytvoten nov typ 
verejnycn. rozpoct旦  - rozpoety kraj貢, na n6乞  byly a jsou postupn6 p玉evad6ny 
pravomoci a zaroje k zabezpeCov自ni vefejnch statk貢. V t6to souvislosti ve 
st豆tnim rozpoとtu byla zru§ena kapitola okresnich 丘予  ad, kter existovala od roku 
41)01 ao roKu z tJU3 (do roku 2000 pak pusobily rozpo亡ty okresnch旺  ad貢  jako 
Jeaen z typu veiejny'h rozpoとt貢  samostatnる). 
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Pro 丘と  ely pijm自ni prostiedk貢  EU v ramci statniho rozpoとtu se operuje 
s pojmem N貞rodni fond, kter shrnuje v't喜inu prostfedk貢  poskytovan'ch CR 
z rozpoとtu EU. Ve vztahu k rozpoとtu EU se と  lenstvim CR v EU sni乞ily pjmy 
st貞tnho rozpoとtu o odvod vybranJch cel, o placeni pfisp6vku podilem z dan6 
z pidan6 hodnoty a podle velikosti hrub'ho nArodniho d貢chodu, kter6 patii mezi 
hlavni pjmy rozpoとtu EU. V souvislosti s prosttedky EU pak na sebe stdtni 
rozpoとet vzal dal営i丘  lohu a to zm6keni tvrdosti z貞sad EU p玉i poskytov豆ni 
prostfedk6 subjekt貢m v CR, kter6 se v EU provddf a乞  na zdklad6 realizovan'ho 
projektu; toto zm6kとeni je realizov言no tim, 乞  e tyto projekty stdtni rozpoとet 
pedfinancovdvd z vlastnich zdroj貢. 

Verejn6 fondy 
Hospodaieni samotn'ho st貞tu je piedstavov貞no nejen statnm rozpo亡tem, ale 

stdt md k dispozici i dal§i rozpoとty oddるlen6 od statniho rozpo亡tu, kter6 lze 
souhrnnる  obecnる  oznaとit jako veejn6 fondy. Jde o soubor r貢znch typ貢  rozpoとt五, 
kde i role sttu je r貢znh. Od v podstatる  phm6ho hospodaienf s t6mito fondy, a 
po pouze jaksi dohled nad hospodaenim jinch subjekt貢  s veejn6 vybran●mi 
zdroji. Postaveni veejn,ch fondh se vyznaとuje relativni samostatnosti ve vztahu 
ke stdtnimu rozpoとtu. Tato samostatnost a tm i pot玉eba vytv駐eni fond貢  jsou 
zd貢vodhovdny napi. snahou spojeni vyu乞 v貞ni urとitch zdroj貢  na urとit6 丘亡  ely, 
mo乞nosti pievadるt prostiedky mezi jednotlivmi l6ty, zaji§t6nim stability 
prostiedk貢  pro ur亡itou oblast veejnch vdaj貢  - co乞  m6乞e bt obti乞n6 zajistit 
prostiednictvim st豆tnho rozpoとtu apod. 

Veejn6 fondy lze rozd6lit do と  tyi typ: 
Privatizaとni a majetkov fondy vznikly v 90. letech v souvislosti 

s transformaci ekonomiky, restitucemi apod. a od t6to doby doznaly v'razn6 
redukce. Z p貢vodnich tii fond貢  byl ji乞  zru喜en Fond narodniho majetku, v likvidaci 
je Fond d6ti a m1ade乞e a jedinm fungujicim je Pozemkov fond CR, ale i u tohoto 
fondu lze, s ohledem na spin6ni role v oblasti restituci zem6d6lsk6ho a lesnho 
majetku a privatizaci tohoto majetku st貞tu, bるhem nるkolika let oとek貞vat zrugen. 

Statni fondy jsou tvoieny 言  esti fondy, kter6 jsou piとlen6ny organizaとn6 
k u stiednim org貞n五m st白tu. Od 90. let tyto fondy pro喜ly zmるnami, sniil se jejich 
poとet a zmるnil se i zpasob jejich hospodaen: 

U Ministerstva kultu:y p6sobi fondy: 
Statni fond亡  R pro podporu a rozvoj kinematografie, 
Statni fond kultury CR. 

U Ministerstva pro mistni rozvoj p貢sobi: 
St貞tni fond rozvoje bydleni. 

U Ministerstva 乞  ivotnho prostfedi p貢sobi: 
St言tni fond 乞  ivotnho prostedi CR. 



U Ministerstva zem6dるlstv (byl zru喜en St貞tni fond pro zurodnもni p貢dy) p6sob
fond: 

St言tni zem6d6lsk intervenとni fond (nahradil p貢vodni Sthtni fond tr乞ni 
regulace v zemるd6lstvi). 

U Ministerstva dopravy p立sobi: 
St五tni fond dopravni infrastruktury. Tento stdtni fond je ze st五tnich fond貢  
rozpotovる  nejv6t営i a jako jedin se svmi pjmy podil na dahov水h vnosech 
tim, 乞  e zisk貞v貞  cel vnos silni亡ni dan6 aぬ  st spottebni danる  z minerlnich 
oleja; jeho p珂my tvoii i mtn vybiran6 na silnicch. 

Zdravotni poji配ovny jsou rovn6乞  zaiazovhny mezi veejn6 fondy a to 
vzhledem k tornu, 乞  e jde o hospodaeni s prostedky, kter6 jsou vybirdny na 
zdkladる  zakona (obdobn6 jako danる). Hospodafeni zdravotnch poji§toven 
ovlivhuje st貞t prostiednictvim Poslaneck6 snもmovny. Specifickou fungov巨ni 
zdravotnch poji営toven jako samostatnych subjekt貢  v oblasti 丘  hrad zdravotni 
p6とe je pak existence tzv. zvla§tnho 配  tu zdravotnho poji§tni, kter 
perozd白luje vybran6 prosttedky mezi zdravotnimi poji配ovnami. 

Vl'dni agentury p貢sobi na rozmezi existence veejn6ho a soukrom6ho 
sektoru. Jsou to subjekty, kter' jsou podporov百ny st'terna kter6 realizuji z貞mるry 
st豆tu v oblasti nani. nodnorv ekonomickho r貢stu. Jde o r貢zn6 Dr貞vni formy 
suojeatu jaao napr. 'oapurny a g arancni roinicitv a iesnicav tone a. s.. Ueska 
exportni DanKa a. s., Uesaomoravsaa zarucni a rozvojova Daflaa a・  s. a ealsi 
(diive i napi. Cesk豆  konsolidaとni agentura). Tyto fondy. byt samotnる  hosnoda五c. 
jsou napojeny zaroji na statni rozpocet ci prostrenKy葛  U. 

PHspるvkov6 organizace a organizani slo並ky 
SouMsti veejn ch rozpoとt貢  je i hospodaieni organizaとnich slo営ek 

a phsp6vkovch organizaci. Jejich zizovatelem je bud st貞t nebo 丘  zemni 
samospr百vn6 celky. Napi. forma organiza亡nich slo営ek sttu se uplathuje pi 
hospodaeni statnich orgn貢  (napf. ministerstev), kter6 mohou zizovat dal嵐  
organiza亡ni slo乞ky a piispvkov6 organizace. Na 丘  rovni samospr貞vn,ch celk貢  
jou vyu乞 vdny zejm6na phsp6vkov6 organizace u 喜  kolskch zafizeni ziizovanch 
kraji と  i obcemi, ale mohou se uplatnit i pii poskytovni jin,ch vetejnch slu乞eb. 
Organizaとni slo乞ky a pfisp白vkov6 organizace pini specifick6 funkce pii 
刈i§tov貞ni ve河nch slueb a jsou jako organizan formy vyu乞 vny tam, kde 
jsou poskytovdny veejn6 slu乞by u nich営  poplatky v6tinou nepokrvaji nklady 
na tyto slu乞by. Veejn6 subjekty v§ak k zaji喜tov豆ni veejnch slu乞eb mohou 
pou乞 vat i jin6 organizaとni formy, kter v喜ak u乞  nemaji charakter veejnch 
rozpoとt. 

Rozpoとty 丘  zemnich samospr'vnfch celk貢  
Specifickou roli financov貞ni veejn,ch statk心  v 丘  zemi pini rozpoとty6 zemnich 

samospr貞vn'ch celk - 貢  zemni rozpoとty. V丘  zemnm と  len白ni st貞tu Se pou乞 vd vice 
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uzemnich resp. region'lnch prvk亡, ne v言ak v§echny jsou spojeny s existenci 
veejn●ch rozpoとt五. Rozpoとty 丘  zemnich samosprdvn予ch celk6 jsou spojeny 
s existenci 丘  zemnch samospr'v. Diive patiily do t6to skupiny i rozpoty 
okresnich df ad貢, kter byly v urit6m smyslu nahrazeny rozpoとty samospr自vnJch 
kraj貢. V roce 2008 li3 do skupiny d zemnch rozpoとt貢  zaiadit と  ty予i typy rozpoとt: 
rozpoty obci, rozpoty kraj貢, rozpoとty dobrovoln,ch svazk貢  obci a rozpoty 
regionlnch rad region貢  soudr乞nosti. Ponるkud zvl館tni postaveni m' v t6to 
struktuie 丘  zemnich rozpo亡t& Hlavni mesto Praha, kter6 je jednak obci, krajem 
i regionem soudr乞nosti. 

2. Rozpoとty 血  zemnich samospr'vn,ch celk貢  
Stdty z hlediska 配  innosti a efektivnosti sv'ho hospodaeni obvykle pro 

丘zemni rozvoj vyu乞 vaji rozpo亡ty, jejich乞  role vznikla vy亡lenもnim zaji§tovhni 
veejn,ch slu乞eb z centr貞lniho rozpo亡tu, Vznikaji tak vice丘rovhov' rozpoとtov6 
soustavy, kter6 jsou zalo乞eny na prvcich tzv. fisklnho federalizmu. Fisklni 
federalizmus, jako obecn自  teorie uspo垣d貞ni rozpoとtovch soustav, v営ak ned自vd 
jednoznaとn6 n白vody na nejlep誉i fungovani cel6ho systmu a proto i v podminkhch 
CR doch貞zi k と  astm zmるn貞m v oblasti 6 zemnich rozpoとt五  a st貞le se hledaj 
nejvhodnji pravidla, jak v tるchto rozpoとtech hospodait, zejm6na jak6 zdroje jim 
poskytovat. Ani stavajicich pravidla, na nich乞  je zalo乞eno hospodaieni 丘  zemnich 
rozpoとt貢  v roce 2008, tak neni mo乞no pova乞ovat za nemるnn言  a lze p玉edpokl'dat 
zm6ny ve snaze o zdokonaleni fungov巨ni syst6mu z hlediska spravedlnosti 
rozd6lovdni zdroja tるmto rozpoとtm, z hlediska efektivnosti jejich hospodaieni 
apod. Nejde pitom jen o vlastni fungovdni 6 zemnich rozpoとt貢, ale lze 
ptedpoklhdat i dal§i fisk百lni decentralizaci, tj. p玉end喜eni novch funkci na 
丘zemni rozuoとtv. 

V poaminaacn un rozpocry uzemnicn samospravnycn celKu jsou, svym 
celkovJm objem druhou nejvznamnj喜i souMst veejn,ch rozpoとt貢  v CR (ve 
vztahu ke statnimu rozpoとtu jde o vice ne営  t王etinu jeho objemu) a tvoii je tyto 
typy rozpoとth: 

Rozpoとty obci; obce pedstavuji z貞kladni samosprAvn6 jednotky, kter 
hospoda資  podle vlastnho rozpoとtu. V CR existuje pfes 6,2 tis. obci s velmi 
rozmanitou velikosti (od obci s cca 30 obyvateli Po Prahu, kter白  m' pies 
mili6n obyvatel). 
Rozpoとty dobrovolnch svazk貢  obci; dobrovoln6 svazky obci vznikaji s clem 
realizace vz貞jemn' spolupr貞ce obci pi zaji言tovni veejn,ch slu乏eb. Vznik 
svazku obci co ciつ  poctu riem omezen a v un taa existuje aotem sesu set 
dobrovolnJch svazk貢  obci, kter maji i sv' rozpoとty. 
Rozpoとty samosprAvnfch kraj貢; kraje tvo五  tzv. vy§喜i丘  zemni samosprvn6 
celky; UI(je rozdelena na 14 samospravnycn K.raju, 5 viastnimi rozpocty. 
Rozpoとty region貞lnich rad region貢  soudr乞nosti; regiony soudr乞nosti v CR 
v noとtu 8 byly vytvo王eny jako,, statistick6" jednotky pro potieby realizace 
region貞lni politiky lU V UI. lNlcmene specrnKa posaytovani prostreciau nu 
vyvolala od roku 2006 pottebu vzniku samostatn●ch rozpoとt心  region貞lnich 
rad, kter hospoaH na principech d zemnich rozpo亡t. 
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2.1. Rozpoとty obci 
Rozpoとty obci jsou nejpoとetnji skupinou d zemnich veejnch rozpo亡t貢  v 亡  R. 

Ka乞da obec musi hospoda玉it podle sv6ho rozpoとtu. Obce pfi sv6m hospodaieni 
musi dodr乞ovat pravidla, ktera se tkaji piipravy rozpoとtu, projedn五vni, 

~ぬ『~~krom6 roとnho 
鱗iri無難鷺麟鷲『  
rozpoとtu maji povinnost sestavovat i rozpoとtovJ vhled na dva a乞  p6t let. 
Rozpo亡ty obci vyraznる  ovlivhuji rozvoj p五slu喜n6ho prostoru: obce, m6sta, m6stysu 
i statutArnho m6sta, kter6 hospoda予i podle rozpoとtov,ch pravidel prt obce. 

Obce vnikly v roce 1990 po zdniku mistnich n貞rodnich vfbor貢  a od t6to doby 
prosia praviaia Jejicn nosponareni nekolika vyraznymi i radou drobn,ch zm6n. 
Tyto zm6ny se tkaly zejm6na pravidel, kter貞  urとuji jakm zpasobem jsou obcm 
pid6lov豆ny zdroje; tento proces neni zdaleka ukonとen a aと  od roku 2008 plati 
nov貞  pravidla i jejich existence se pトedpokl貞dh doとasn豆  (cca dva roky). 

Pro samostatn6 hospodaeni obci jsou podstatn6 pfedev喜 m zdroje a zp立sob 
jejich ziskavdni. Zdroje rozpoとt貢  obci tvo王i jednak dahov6 pjmy, kter6 od roku 
1993 v乞dy tvoiily ntjv6ti 嵐  st pijm貢  obci (pies polovinu celkovch pjm), 
druhou nejv6t言i M sti jsou pak dotace (v roce 2007 cca jednu tetinu pjm貢), dale 
nedahov6 pjmy a zdroje dopl五uji pjmy kapit貞lov6 (pjmy z prodeje majetku). 
Podil t6chto zdroj6, se v pr貢b6hu と  asu m6nil. Od 90. let se ve zdrojich obci sniil 
podl kapitdlov●ch pjm貢, naopak v poslednich letech parasta velikost dotaci, 
zejm6na dky vyu乞 vani prostiedk貢  Evropsk unie. 

Dahov6 pjmy obci byly piedm6tem nもkolika zm6n (v letech 1993, 1996, 
2001, 2008) a vJzriaiiin白  ovlivhuji podminky rozvoje jednotlivch obci. Zavedenim 
posledni u pravy od roku 2008 tak plat od nov6 dahov6 soustavy (od roku 1993) 
ji乞と  tvrt pHstup k pravidl丘m poskytov貞n da五ovch pjm貢  obcim. 

V souvislosti s dahovou reformou (od roku 1993) byla v]jtvofena i oravidla oro 
posiyzovani zaroju no ooecnicii rozpoctu V prijmech obci Od t6to doby zaとaly hrt 
(oproti ptedch貞zejicmu stavu) vznamnou roli da五ov' p jmy. Dahov6 pjmy 
obci byly tvoeny vnosy z dan6 z p玉 jm心か  zickch osob a z dan6 z nemovitosti. 
V principech ziskdvhni zdroj貢  pro konkrtni obec zde hrAly roli dahov6 vynosy 
vybran6 na d zemi obce a dahov6 vnosy vybran6 na 丘  zemi piislu言n6ho okresu. 

V dal§m obdobi{ od roku 1996) byla mezi dahov' pjmy obci zaiazena dah 
z,pjm貢  prhvnickch osob ve vztahu k po亡tu obyvatel a obce piestaly bft z豆visl6 
na vynosecri nani z uzemi okresu. 

Dal§i zmるna rozpo亡tov6ho urとeni dani pro obce (od roku 2001), byla zalo乞en貞  
na stanoveni procentniho podilu vybranch dani z celost'tnho vnosu, kter byl 
sv6ten obcm (20,59 %), piiとem乞  timto zp貢sobem ziskan objem se rozd6loval 
mezi v喜echny obce v CR. Mezi da五ov6 zdroje rozpo亡t貢  obci se zaiadila i dah 
z pfidan6 hodnotyd cel, syst6m je tmto vraznる  orientov豆n na sdileni stdtem 
vybiran'ch dani. Pro jednotliv6 obce se krit6riem velikosti da五ov,ch pjm貢  stal 
zejm6na po亡et'obyvatel, resp. velikostni kategorie, do ni乞  byly obce podle velikosti 
zatazeny. Pro rozdるlovdni dahovch pjm貢  mezi velikostnimi kategoriemi obci se 
li§ily koe丘cienty v遍  du cca 言  esti ndsobku mezi nejvるt§imi a nejmen§imi obcemi 
ve prosp6ch v6t誉 ch obc. 
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Velikost obce se tak stala hlavnim krit6riem poskytovani dahovIch v,nos貢  
obcim. Tento syst'rl v営ak navozuje i adu otdzek o opodstatnるnosti uvedench 
rozdil6 mezi vnosy lani pro obce, navic pak z toho d心vodu, 乞  e koeficienty pro 
velikostni kategorie obci byly stanoveny podle piedch白zejicho zp貢sobu d6leni 
dani, jeho乞  nedostatky byly d6vodem ke zmもnhm. 

Pokud pak doch貞zelo vjednotlivch letech ke zm6ndm ndrok貢  na dahov' 
vJnosy pro jednotlivou obec, napi. v d貢sledku piir貢stku poとtu obyvatel, byla 
v tomto syst'mu tato zm6na e§ena zv enm v,nosu pro pfislu喜nou obec, ale na 
druh6 stran6 i relativnm sni乞eni podl pro v営echny obce. Vazba sdileni v6t言iny 
dahovch vnos貢 ‘J bci podle potu obyvatel vedla v n邑kterch p王ipadech 
k ne瀕doucimu chovani obci, kdy se obce sna乞ily dos貞hnout vy弱ho koeficientu 
fiktivnim zv弾enim poとtu obyvatel. 

Jednm z cil6 uveden6ho zp心sobu rozdるlov貞ni dani bylo i sni乞eni poとtu obci 
jejich spojenim do v6t営ich obci, kter6 by tak ziskaly i vice da五ovJch prost玉edk貢  
pro sv6 hospodaieni. Ukazalo se, 乞  e tento cil nebyl napin6n, proto乞e od roku 2001 
se poとet obci nesni乞il. 

Dal§imi krit6rii, podle nich乞  zisk自vaji obce sv6 dahov6 pjmy, je: poとet 
zam6stnanc五  na 丘  zeこni obce a dah od podnikatel6 fyzickch osob s bydli§tもm na 
丘zemi obce (phslu§i海  obci je ureno 30 % z tto dan6). Tato dah z pjm貢  
fyzickch osob se ale v d貢sledku zmもn v dahov6m z白konる  a zde umo乞n6n,ch u lev 
na dani, stala v letech 2006 a 2007 pedmもtem v,kyv亡  v rozpoとtech obci, kdy 
v,nos z t6to danも  poklesl v垣  du n6kolika desitek procent a zejm6na obecni 
rozpoとty tak nesly dopady zm6ny tto dan6. Dah z pjm貢  fyzickch osob 
z podnik貞ni vytv貞ti nejsilnji vazbu obci na ekonomick6 aktivity na jejich u zem. 
Vsledky podpory podnik貞ni fyzickch osob se mohou prostednictvim t6to dan6 
promtnout do rozp'えtu p査slu§n6 obce. Nicm6nる  i tato vazba m貞  sv6 urとit6 
nedostatky vzhleden一  k tornu, 乞  e je d豆na mistem bydli喜tる  podnikatele a ne 
mstem podnikani, kde se obvykle podpora uskuteとiuje, co乞  m龍e bt v jin6 obci, 
ne乞  je bydli言t6 fyzick6 osoby. Naopak ale v pHpadる  podnik貞ni pr貞vnick6 osoby 
v obci je vazba na pHslu§nou obec daleko men喜i a je d貞na pomるrnる  malou 
Mstkou, vhzanou na poとet zamるstnanc. 

Jedinou dani, jeji乞  postaveni se z hlediska pravidel od roku 1993 v rozpoとtech 
obci nezm6nilo, je dah z nemovitosti. Tato dah v言ak と  asem, ve srovn貞ni 
s dynamikou vvoj3 jin,ch dani, postupn6 sni乞ila svou relativni v言hu 
v rozpoとtech obci a tvoii v pr貢mもru ti procenta pjm貢  obci. Specifick6 postaveni 
tto dan6 v rozpoとtech obci je d豆no tm, 乞  e u t6to jedin6 dan6 mohou obce ve sv6 
pravomoci mるnit koeficienty pro vpoとet danる. Cel vJnos danも  je urとen do 
rozpoとtu obce, na ni乞  se zdahovan貞  nemovitost nachAzi. Od roku 2009 obce budou 
mit mo乞nost, opるt ve sv6 pravomoci, pjmy z t6to danる  zv§it a話  pるt krdt. Da五  
z nemovitost hraje v,raznji podil spi喜e v rozpo6tech men喜 ch obci, co乞  je dano 
relativnb ni乞§i hustotou osdleni. 

Mezi zdroje da五ov6ho charakteru v rozpoとtech obci pak patii i mistni 
poplatky. Soubor devti mistnch poplatk6, kter6 mohou obce uplathovat tvoH 
fakultativni finanとni n貞stroje obci, kter6 umo乞huji podle mistnich podminek 
zvy§ovat pjmy obci. N6kter6 z tるchto mistnch poplatk五  maji ale dahov' 
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charakter a to tm, 乞  e p予edstavuji povinnou platbu bez ziskdni adekvdtni 
protihodnoty pro plAtce poplatku. K nejv6tim mistnim poplatk貢m, kter6 vybiraj 
obce patii poplatek .a komunlni odpad a ddle jsou to podle mstnich podminek 
napi. poplatky za l貞rehsk a rekreani pobyt, ze ps貢, ze vstupn6ho, z ubytovaci 
kapacity apod. 

Po dahov●ch pjmech rozpoとt obc tvo瀬  druhou nejvznamnji ぬ  st 
dotace. Dotace obcim se daji rozdるlit na dotace n貞rokov6, je乞  obce na z貞klad 
stanovenIch krit6rii dostdvaji ka乞doroとn6 a ostatni dotace (nen豆rokov4'dotace). 

V rhmci n百rokovych dotaci je obcim hrazen vkon jejich st豆tni sprdvy, kter 
vykon'vaji za st百t. Tato dotace je obcm poskytov豆na ve formる  phsp6vku, kter 
ale nepokrv五  cel6 nAklady vkonu sttn sprdvy. Obce dost貞vaji tento piispるvek 
jednak podle rozsaht vkonu st貞tni spr貞vy, kter provddji a jednak podle poとtu 
obyvatel, pro ne乞  tuto sprdvu vykonvaji. Mezi narokov6 dotace d貞le path 
pispとvek na M ka mateisk6 a zAkladni 誉  koly t6 obci, kde M k vykon貞v百  
pisluきnou doch貞zku. Rozsah n'rokovch dotaci obci se v poslednch letech sni乞il 
a to z d丘vodu zm6n tok貢  ze sthtnho rozpoとtu piislu§nm subjekt貢m a i v貢bec 
z hlediska zmるn pravidel financov貞ni. 

Pro v6t§inu obci pak vraznj§i ぬ  st dotanich prostfedk貢  tvofi dotace 
nenArokov6. Jde o r'zn formy dotac poskytovan6 obcm ze st貞tnho rozpotu, ze 
st貞tnich fond貢, z prbgtedk6 regiondlnich rad; z prostfedk貢  kraj貢  apod. Formou 
poskytov,ni tchto dotaci jsou programy, u nich乞  se obce Jdotace uch貞zej. O tyto 
prosttedky je velk zjem, prost玉edky jsou v乞dy omezen6 a mo乞nost jejich ziskani 
je spojena jednak s vypracov豆nm kvalitnho projektu a jednak se stat 
prostiednictvm nenrokov了ch dotaci sna訂  p6sobit i na zadlu営enost obci. 

Probl6m zadlu乞enosti obcf zaとal vznikat v 90. letech, kdy zadlu営enost 
zaとala rychle nar6stat; byly zde rozshhl6 z貞mry obci ・  na jedn6 stran白  a 
nedostatek zdr可ら na stran6 druh6, co乞  obce i e§ibpijimnim 丘  vr五  a p笥とek. 
Aby tato situace nepierostla v masovj§i probl6m cht6l stht uplatnit n貞stroje, 
ktermi by ovlivnil tuto zadlu乞enost. Proto byl zaveden ukazatel dluhov6 slu乞by, 
kter je M steとn6 sv貞z貞n s velikosti zadlu乞eni. Je ddna jeho 丘  nosn豆  velikost (v 
souとasn6 dobる  do 30 %); stav jeho naplhovni ptislu喜nou obci ovlivhuje to, zda 
stdt, pi omezench zdrojch dotanch program亡, poskytne resp. neposkytne 
nenhrokovou dotaci t6to obci. 

r Ve veejnch rozpoとtech je obecnm probl6mem velikost jejich zdroj. 
Z自mるry, kter6 by cht白ly realizovat 丘  zemni celky jsou vrazn6 ovlivnるny 
rozpotov,m omezenm.6 zemni rozpoとty financuji v rmci svch vdaj貢  zejm6na 
oblasti jako je spr'va obce, 首  kolstvi, doprava a dopravni in&astruktura, 
komundlni slu乞by apod. Obce v r貞mci svch vdaj貢  musi d貞t piednost d kol貢m, 
kter6 pro nる  vyplvajj ze zkon貢  a zbytek prostiedk心  mohou pou乞 vat dle sv6ho 
uvA乞eni, piem乞  jsou jen と貞  sten白  omezeny ve svJch finanとnich aktivit'ch. 
K t6mto omezepim pati: nemo乞nost poskytov貞ni z貞ruk za fyzick6 a prAvnick6 
osoby, poskytovni dotaci politickm stranhm, z貞kaz selektivnho poskytov貞ni 
veejn6 podpory - aby nedochhzelo k naruるov貞ni hospod鮭sk soutる乞e apod. 
Struktura vdaj貢  obcf z hlediska potebnosti se pak li童. U v6t誉ich obci hraj 
v jejich rozpoとtech vraznou M st napト. vdaje na mるstskou hromadnou dopravu, 
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vdaje na komunikace; men営i obce pak i e§i otazky budovani technick 
infrastruktury vodovod貢, kanalizaci apod. 

Tlak na vysok6 rozdly sdilen,ch pjm貢  rozpo己t貢  obci vedl k posledni zmるnも  
rozpoとtov'ho urとeni dani (od roku 2008). V tomto syst6mu do喜lo ke zru着eni 
p貢vodnich 14 velikostnich kategorii obci a bylo vytvofeno v podstat6 pouze 
6 velikostnich kategorii. Omezila se mo乞nost pietahovdni obyvatel mezi obcemi 
a do zp貢sobu rozd'lov貞ni dani byla zaiazena dv6 novd krit6ria. Jednim je 
rozd6lov貞ni dahovch vnos立  na z貞klad6 prost6ho poとtu obyvatel obci (tj. 
nezohledhuje se velikost obce); tmto zphsobem se rozd6luje ale relativn6 mal 
podfl dahov●ch v●nos貢  ve v弾i 3 % a druhIm krit6riem je rozloha obce, kter' je 
rovn6乞  zakomponov白na do rozd6lov貞ni da五ov,ch vnos貢  3 %; zbytek sdilenych 
dahovch v,nos貢  (94 %) je d貞le rozdるlov貞n na zakladる  velikostni kategorizace 
obci a celkov' je takto rozdるlovhno 21,4 % celostdtnho v,nosu sdilen,ch dani. 

2.2. Rozpoとty dobrovoln,ch svazk貢  obci 
Obce se mohou sdru乞ovat a vytvatet svazky obci. Pokud obce takovto svazek 

vytvo資, musi mit svazek i svj rozpoとet, kter se zaiazuje mezi veiejn' rozpoとty. 
Ka乞dd obec m競e bt souMsti libovoln6ho svazku obci i neomezen'ho po己tu 
svazk五  obci. Svazky obci jsou obvykle form豆lnも  deklarov言ny jako mikroregiony 
(tj. soubor obci v urきit6m a zemi), kter6 pokud spolupracuji vytvoH nov, subjekt 
(pr'vnickou osobu) v podob6 svazku obci, pii zachov貞ni samostatnosti と  lenskch 
obci. Smyslem svazka obci je obvykle urit suplovani neexistujci stiedni" zemni 
samospr貞vn6 6 rovnる; jeji pot玉eba je pociiov貞na vzhledem k tornu, 乞  e velikost 
samosprhvnch kraj貢  se nるkdy jevi jako 丘  zemni 丘  roveh samospr貞vy pli§ 
rozshla. Rozpoとt亡m svazk立  obci nejsou piiazeny specifIck zdroje. Zdroje 
rozpoとt svazka obci jsou vytvoeny ze zdroj貢  obci, zaとlen6nJch do svazku 
a vyu乞 v貞nm dotaci z dal§ich rozpoとt貢. Z podhledu vdaj貢  svazek obci 
zabezpeとuje fInanc&vani nap玉. dohodnutch spoleとnch と  innosti svazku, jejich 
koordinovan● rozvoj spoleとnou prezentaci a と  asto obce ve svazku realizuj 
spoleとn' projekty (napi. vstavbu infrastruktury urとenou pro vice obci), na n6乞  se 
spoleとn6 obce ve svazku uch貞zeji o dotace. Spolupr貞ce obci v r貞mci dobrovolnch 
svazk貢  je v i ad6 o査oad貢  motivovna velikosti obci, kdy mal6 obce, kterfch je 
V UI vetSina, tormou spoluprace ve svazxu zisxavaji synergicae eieazy ze 
spoluprace. 

2.3. Rozpoとty kraj 
Kraje jako samcspr貞vn6 celky vznikly v roce 2000. Kraje pievzaly do sv6 

psobnosti と  innosti a jejich fInancov貞ni, kter' diive prov'dるl st五t. Postupnる  tak 
na kraje p王e§lo d zemni zaji就ovani veejnch statk jako jsou silnice, zaji就ovni 
zkladni dopravni obslu乞nosti na 丘  zemi kraje, z玉izovatelsk' funkce nemocnic, ale 
hlavni 血  st p貢sobnosti kraj貢  pak tvoii き  kolstvi. Kraje ziizuji zejm6na stedni 
首koly, ale krajsk6 rozpoとty funguji i jako poskytoval prostiedk6 na pfim' naklady 
喜kolam, kter6 jsou ztizovdny obcemi; celkovる  vdaje na kolstvi z rozpoとt貢  kraj 
pfedstavuji asi polovinu prostedk貢  jejich rozpoとt貢. Pievod uveden6ho 
financov貞ni ze stAtu ia kraje se odrazil ve zdrojch hospodaeni kraj. 
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J kdy乞  rozpoとty kraj貢  patii mezi 6 zemni rozpoとty obdobn jako obce, je u nich 
rozdil jednak zejm6r. a z toho hlediska co financuji, ale i jakou maji strukturu 
svch zdroj6. Kraje sice vznikly jako 丘  zemni samospr貞vn6 celky, v§echny kraje 
maji stejnou p貢sobnost, ale v jejich financov貞ni jsou odli喜nosti, kter6 jsou ddny 
zp&sobem vytvoieni kraj貢, tj. p予evodem existujicch veiejn,ch slu乞eb na kraje na 
丘zemnim principu, v と  em乞  se tak odrd万  i historick aspekt. 

Zakladni rozdl mezi obcemi a kraji a hlediska jejich hospodaeni je podl 
jednotlivタch zdroj亡. U kraj貢  tvoii hlavni嵐  st zdroj心  (cca dvる  tetiny) 馴o stedky 
z dotaci a v podstat. cel● zbytek pak dahov6 pjmy. Pievaha dotaci se u kraj 
projevuje od po6tku jejich vzniku. Nejdive kraje dost'valy pouze dotace. Pozdji 
jim byl poskytnut podil ze sdlen,ch danich, obdobnる  jako obcm. V roce 2008 se 
kraje na sdileni dani podileji 8,92 %. Podstatn rozdil ve srovn白ni s obcemi je 
vak v torn, jak kraje dost豆vajf tyto dahov6 pjmy. Pedev m kraje nejsou nijak 
zvisl6 na dahov,ch pjmech vybranch na u zemi vlastnho kraje. Ve§ker6 jejich 
dahov6 pjmy jsou rozd6lovany pouze ve form6 sdlen,ch dani. Co se tk白  
velikosti t6chto pjm亡, kter6 zisk貞v豆  piislu§n, kraj, neni zde hlavnim krit6riem 
poとet obyvatel kraje (jako u obci), ale ka乞d'mu kraji je stanoveno urit procento, 
kterm se ptislu着n kraj podl na celost貞tnim vnosu danf urench pro kraje, 
co乞  souvisi s pievzatmi odli言nostmi pii vzniku kraj'. A6 v§echny kraje jsou ze 
zkona jednim tvnemu zemn6 samosnr'vn6ho cblku. jsou uatrn6 jejich odli喜nosti. 
KLere svszem ieiicn nnancovani musei ze1mena v oocatecnim 000001 aKcentovat. 
roastatne rozauy araju jsou taK Gany nejen co ao poctu ooyvatel, ale i co uo 
rozlohy ' zemi, rozsahem komunikac, rozdlnmi podminkami zizovani 百  kol, 
soci巨lnfch zaiizeni apod., ale i vkonem st'tni sprdvy, kdy sice existuje stejnf 
rozsah v●konu sttni spr'vy ve v喜ech krajich, ale rozdiln charakter kraje, ale 
i subjekt心  je乞  kraj ovliv五uje, klade rozdln6 naroky na st良tni spr貞vu 
vykonavanou kraji. I pi nezmもnるnch pravidlech financov'ni kraj貢  se mira 
dotaci v nejbli器ich letech bude zejmる  zvy§ovat v souvislosti s vyu乞 v貞ni 
prostiedk6 EU. 

2.4. Rozpoとty region'lnich rad region貢  soudr乞nosti 
Rozpoとty regionlnich rad regiona soudr乞nosti jsou nejnovj喜im typem 

uzemnich rozpot貢. Rozpoとty region'lnich rad byly vylen6ny jako samostatn' 
rozpoとty v pr貢b6hu ;oku 2006 a rok 2007 byl prvnim ucelenIm rokem jejich 
hospodafeni. Vznik region貢  soudr乞nosti je spojen s uplathov五nm region貞lni 
politiky Evropsk6 unie, kter jako objekt regiondlni politiky uplathuje 6 zemni 
celky, je乞  maj minim'lni velikost jeden mili6n obyvatel. A jsou to 丘  zemni celky, 
kter6 v hierarchizaci d zemnich jednotek ozna6uje EU jako jednotky NUTS II. 
Regionlni rady region五  soudr乞nosti na 丘  rovni NUTS II byly ji乞  vymezeny ped 
rokem 2006. ale inko samostatn6 subjekty s vlastnim hospodaienim byly 
vytvoreny V roce' Z'.P)b. tegiony N'JTさ u navazuji naI' r町sKe usporaaani じ民  
podle samostatnch kraja, ale vzhledem k podmnce velikosti musely bt 
v nkterch p五padech spojeny dva と  i ti kraje. Existuje osm region貢  soudr乞nosti, 
s nimi je i spojeno jejich vlastni hospodaeni. Pro hospodaieni regionlnich rad 
jsou とd steとnる  uplathovdna pravidla hospodaieni pro a zemni rozpoとty; rozdilnost 
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jejich hospoda玉eni oproti jinm rozpoとt貢m je dana strukturou jejich zdroj 
i vydaj貢. Smyslem e.'dstence a hospodaeni regionalnich rad je finanとni podpora 
projekt貢, naplhujcich programov6 cile piislugn6ho region百lnho operaとnho 
programu, kter je pijat pro region soudr乞nosti. 

Hlavni zdroje jejich hospodaenf tvoH dotace; jsou to prostedky Evropsk6 
unie (pfipadn' dopinもn6 ze stdtniho rozpoとtu a rozpoとtu kraj'), kter6 jsou urとeny 
na financov貞ni piislu§n6ho regionhlnho operaとnho programu. Tyto prostiedky 
Isou ur亡eny jednak na zabezpe亡eni sprdvy vykon豆van6 reion貞lnimi radami 
a zejmena paa jsou posaytovany zaaatelum o nnancni poaporu. 

Zavもrem 
Financov'ni veejn,ch statk貢  v podminkdch d R je zabezpe亡ov貞no 

r6znorodmi typy veejnch rozpoとt五  - soustavou veejn●ch rozpoとta - kter貞  je 
postupnる  ptizp貢sobovna potiebdm n'rodni ekonomiky. Do t6to r貢znorod6 
soustavy veejnch rozpo亡th path 丘  zemni rozpoty, pedstavovan6 と  tyfmi typy 
rozpoとt心. 

Ukazuje se, 乞  e 丘  zemni rozpoとty pini v r言mci veejnch rozpoとt貢  v CR 
vraznou roli. Je to 'lano nejen poとtem tるchto rozpoとt6 a velikosti zdroj6, kter' 
jimi protkaji, ale souvisi to i s v,znamem poskytovani veejn●ch statk貢  v 丘  zemi. 
Financovdni veejnch statk心  p貢sobicich v jednom 丘  zemi m 乞e b●t 
zabezpeとovno ze と  ty玉  a vice 丘  zemnich rozpoとt五. Tato r貢znorodost rozpoとt貢  by ale 
m6la v6st - v souvislosti s principy fiskhlnho federalizmu - k efektivnimu 
financovani veejnch statk亡  v 丘  zemi. 

Pro nejbli器i roky z五stanou typy 丘  zemnich rozpoとt貢  zachov貞ny, ale je 
potiebn6 vyte§it i adu otdzek, kter6 se tkaji pravidel jejich financov'ni. 
Nejaktu貞lnjim probl6mem je ot貞zka rozpo己tov'ho ur亡eni dani obcim, ale 
i kraj貢m, neboi hled'ni spravedliv6ho rozd6lovhni dahovch zdroj貢  je stale v t6to 
丘rovni rozpoとt貢  d貢le乞itm aspektem. V t6to souvislosti je pak potiebn' vyFe喜it i 
dotaとni systm; dotace do 丘  zemnich rozpoとt貢  jsou tvofeny pravidelnる  
poskytovanmi prostedky, ale znaとnou とd st tvoh i r丘zn6 dotaとni programy, 
kter6 mohou v,razn6 ovlivhovat podminky poskytov丘ni veejnfch statk貢  v 丘  zemi 
a kde do roku 2013 pak budou d zemni rozpoty siln6 ovlivnるny dotaとnimi 
prostiedky z EU. Re§eni ot貞zek d zemnich rozpoとt貢  prov豆d6nm zm6n v 丘  zemnich 
rozpoとtech m龍e naru喜ovat podminky rozvoje, ale i existence veejnych statk五  
v d zemi a proto jedr;a ze snah je zde i snaha o stabilitu d zemnich rozpot. 
Skokov6 zm6ny by mohly vraznる  naru§it poskytov豆ni veejnch statk6. 
I丘  zemni rozpoとty by pak mるly pispivat k celkov' koncepci st貞tu v oblasti 
ozdravovni veejn,ch financi 
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