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ÚVOD 

 

 

Česká republika vstoupila 1. května 2004 do Evropské unie. Stala 

se tak plnoprávným členem Společenství, i když patří k méně rozvinutým členským 

státům. Jedním z významných nástrojů regionální politiky Evropské unie je podpora 

ekonomicky slabších států, snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony a posilování 

ekonomické a sociální soudržnosti všech členských států Evropské unie.  Proto se České 

republice naskytla možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů 

a iniciativ Společenství. Tyto finanční prostředky jsou k dispozici jak obcím, 

tak i regionům, neziskovým organizacím a celé řadě dalších subjektů. 

 

Obec, patří mezi příjemce finančních prostředků z Evropské unie, je základní 

územní samosprávnou jednotkou státu a veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem 

hospodařící dle vlastního rozpočtu. Je rovněž reprezentantem veřejných zájmů občanů 

a dalších subjektů působících na jejím území. Postavení obcí v České republice 

je legislativně upraveno zákonem č. 1/1993 Sb. Ústava ČR, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a dalšími zákony. Hospodaření obcí a tvorba rozpočtu se řídí zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rozpočtovou skladbou, 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

V České republice, dle Českého statistického úřadu k 1. 1. 2007, je 6 249 obcí. 

V některých přitom žije jen několik desítek obyvatel. Evropská unie proto zaměřuje 

svoji pozornost na oblasti s největším počtem obcí, ale nejmenší hustotou obyvatel, 

protože do těchto lokalit se soustřeďuje řada vážných problémů. Z těchto problémů lze 

uvést dlouhodobé vysídlování obcí, zhoršující se index stárnutí, méně příznivá občanská 

vybavenost a infrastruktura, omezené pracovní příležitosti, změny v úloze a rozměru 

zemědělství, problémy s údržbou krajiny a další. Na obcích tak leží velká zodpovědnost 

tyto nepříznivé trendy zbrzdit.  

 

Žádný subjekt však nedostane peníze ze strukturálních fondů automaticky. 

Jejich získání závisí na vhodných projektech, které musí odpovídat prioritám rozvoje 
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Unie. Unie přispívá jen část finančních prostředků na tyto projekty. Zbytek peněz 

si musí zájemce o podporu získat od jinud, např. z vlastních zdrojů, z půjček nebo 

si může požádat o dotaci od státu. 

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit možnosti čerpání prostředků 

ze strukturálních fondů Evropské unie v období 2004 – 2006 a navrhnout možnosti 

čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v období 2007 – 2013, městy 

Valašské Meziříčí a Vsetín. 

 

Hypotézou je, že město Valašské Meziříčí dostatečně využívá finančních 

prostředků z Evropské unie. K ověření této hypotézy bude použita finanční analýza 

a analýza hospodaření měst Valašské Meziříčí a Vsetín.  

 

První kapitola diplomové práce pojednává o finančním systému jednotlivých 

článků územní samosprávy a jeho principech, o struktuře rozpočtu (příjmy, výdaje) 

a jeho funkcích a také o hospodaření dle rozpočtu, či fondech. V další kapitole 

je provedena analýza rozpočtů a využívání finančních prostředků ze strukturálních 

fondů, měst Valašské Meziříčí a Vsetín, v letech 2002 – 2007. Poslední třetí kapitola 

je zaměřena na zhodnocení využívání finančních prostředků z Evropské unie 

prostřednictvím strukturálních fondů, iniciativ společenství a komunitárních programů. 
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1  FINANČNÍ SYSTÉMY ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY 

 

Soustava veřejných rozpočtů v České republice je tvořena rozpočty centrální 

vlády a rozpočty místními. Mezi rozpočty centrální vlády patří státní rozpočet. Místní 

rozpočty tvoří rozpočty krajů (14), rozpočty obcí (6249), a od poloviny roku 2006 

rozpočty regionální rad regionů soudržnosti (8) [22]. 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na finanční systém na úrovni jednotlivých 

článků územní samosprávy. 

 

Finanční systém jednotlivých článků územní samosprávy tvoří její územní 

rozpočet a fondy, a to jak na obecní úrovni, tak na regionální úrovni. Je nedílnou 

součástí celkového finančního systému v příslušné zemi. Území rozpočty, tzn. rozpočty 

obcí a vyšších stupňů územní samosprávy, stejně jako decentralizované peněžní fondy 

na této úrovni jsou součástí rozpočtové soustavy. 

 

Zatímco sestavování územního rozpočtu a hospodaření podle něho v průběhu 

rozpočtového období je na každé úrovni územní samosprávy pro jednotlivé články 

ve všech vyspělých zemích ze zákona povinné, vytváření fondů a jejich využití 

v systému financování potřeb územní samosprávy je zpravidla v kompetenci územní 

samosprávy. 

 

Neexistuje ideální univerzální systém financování potřeb obcí a regionů. 

Neexistuje univerzální systém financování resp. hospodaření územní samosprávy. 

Téměř každá země má svá specifika a problémy, které se týkají zejména financování 

rozsahu a kvality zabezpečovaných veřejných statků v rámci veřejného sektoru 

a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé vládní úrovně, včetně územní samosprávy. 

Způsob financování potřeb veřejného sektoru vyhovující v jedné zemi nemusí být zcela 

vhodný v jiné zemi. Nicméně v základních rysech stanovila základní požadavky 

na finanční systém územní samosprávy Evropská charta místní samosprávy1 i návrh 

Evropské charty regionální samosprávy. Zároveň zvolený finanční systém územní 
                                                 
1 Evropská charta místní samosprávy jedná se o mezinárodní úmluvu, která vytváří společný evropský 
standard pro zajištění a ochranu práv místní samosprávy a zavazuje smluvní strany, aby aplikovaly její 
základní pravidla zaručující politickou, správní a finanční nezávislost územní samosprávy. Pro Českou 
republiku vstoupila v platnost 1. září 1999. 
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samosprávy, který se zdá být vhodný, se může stát problematický po letech, protože 

se změní okolnosti, za kterých funguje, změní se cíle a nástroje obecní a regionální 

politiky v závislosti na změnách státní hospodářské a finanční politiky, včetně 

stabilizační politiky státu, v závislosti na hospodářské situaci v obci, v regionu [16]. 

 

 

1.1  Principy finančního systému územní samosprávy 

 

Mezi základní principy finančního systému územní samosprávy patří 

[Peková, J. 2004]: 

- hospodaření podle ročního rozpočtu, který je rozhodujícím nástrojem 

financování potřeb jednotlivých článků územní samosprávy, je důležitým 

finančním plánem na rozpočtové období2. V rozpočtu se koncentruje hlavní 

objem finančních prostředků, dále jsou to pak fondy, příspěvkové organizace 

apod.  

- vytváření fondů v omezené míře, aby nedocházelo k rozmělňování relativně 

omezených finančních prostředků do fondů, které jsou zpravidla účelově 

a ve kterých jsou finanční prostředky po dobu rozpočtového období účelově 

vázány, 

- konzistence finančního systému územní samosprávy s veřejnými financemi 

jako celek. Při respektování tendencí fiskální decentralizace3 by měl úměrně 

využívat jednotlivé funkce veřejných financí4, jejich využívání by mělo být 

v souladu s cíli stabilizační (fiskální) politiky státu a mělo by být 

co nejefektivnější, 

- určitý stupeň obecní a regionální autonomie5, tzn. rozhodovací pravomoc 

územní samosprávy, ale i odpovědnosti za důsledky rozhodnutí, odpovědnost 

za hospodaření, plnění rozpočtu, odpovědnost za nakládání s majetkem, určitý 

stupeň finanční nezávislosti na státu, tzn. určitá míra finanční soběstačnosti 

                                                 
2 Rozpočtové období je zpravidla 1 kalendářní rok, ale může být i delší. 
3 Hlavním cílem fiskální decentralizace je přiblížit výkon veřejné správy k těm pro něž je primárně 
určen a kteří za něj platí, zajistit efektivní vynakládání veřejných peněz, zvýšit veřejnou kontrolu 
na poskytování veřejných služeb, jejich kvalitu a efektivnost. 
4 Funkce veřejných financí jsou alokační, stabilizační, nedistribuční. Podrobněji v podkapitole 1.2. 
5 Autonomie je formou rozsáhlé samosprávy části státu v jeho rámci. Na rozdíl od pouhé samosprávy, 
kde dotyčné celky mají zastupitelstva s relativně omezenými pravomocemi a vydávají jen vyhlášky, mají 
autonomní také legislativní (zákonodárné) kompetence, vládu a v novověku i parlament. 
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územní samosprávy. Posilování postavení územní samosprávy vyžaduje, 

aby jí byly vymezeny některé druhy daní, resp. i podíly na celostátních daních, 

a ostatní příjmy, které pak přímo plynou do rozpočtů jednotlivých článků 

územní samosprávy a jejichž výši u některých druhů příjmů více, u jiných méně 

může územní samospráva bezprostředně alespoň zčásti ovlivňovat, 

- přerozdělovací vztahy založené na spravedlnosti a slušnosti mezi obcemi 

i mezi regiony, 

- princip solidarity  mezi bohatšími a chudšími obcemi, regiony, 

- průhlednost finančního systému, aby byla možná účinná veřejná i občanská 

kontrola, 

- stabilita finančního systému územní samosprávy, zejména pokud jde o počet 

a druhy fondů, 

- stabilita pravidel hospodaření, a to v delším časovém horizontu. Tzn., že by 

nemělo často docházet ke změnám v pravidlech hospodaření s rozpočtovými 

prostředky, k častým změnám v daňovém určení a k výrazným změnám 

v konstrukci daní, neboť to ovlivňuje daňový výnos. 

- účinnost finančního systému, tzn. správné využití prostředků rozpočtu 

a případně i fondů pro zvýšení alokační efektivnosti, pro zvýšení ekonomického 

potenciálu daného území, 

- administrativní nenáročnost finančního systému, což by se mělo promítnout 

do nízkých nákladů územní samosprávy. Tzn., že by měl minimalizovat zejména 

náklady na výběr a správu příjmů, včetně daňových, neboť o tyto náklady 

se zmenšují možné výdaje do veřejného sektoru, 

- určující stupeň kontroly ze strany ústřední vlády. Tzn., ten kdo dává peníze, 

musí mít určitou kontrolu a možnost ovlivňovat to, na co dává nenávratným 

způsobem finanční prostředky. Dotační systém je významným nepřímým 

nástrojem kontroly a prosazování vlivu ústřední vlády na územní 

samosprávu jako nestátní nezávislý subjekt. 

 

Jednotlivé principy finančního systému spolu úzce souvisejí, avšak intenzita 

působení jednotlivých principů může být různá. Určitou roli může hrát řada faktorů, 

zejména vliv různého postavení jednotlivých úrovní územní samosprávy, model územní 

samosprávy a další faktory. Ve svém komplexu by měl finanční systém na úrovni 

územní samosprávy optimálně využívat jednotlivé funkce veřejných financí 
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a napomáhat k hospodárnému a efektivnímu využití finančních zdrojů soustřeďovaných 

v celé soustavě veřejných rozpočtů, umožňovat optimální rozvoj obcí a regionu [16]. 

 

 

1.2  Územní rozpočet  

 

Důležitým nástrojem pro plnění úkolů jednotlivých vládních úrovní, tedy 

i územní samosprávy, je soustava veřejných rozpočtů, doplněná případně dalšími fondy, 

zpravidla účelovými peněžními fondy. Nejdůležitější součástí finančního systému 

na úrovni územní samosprávy je však její územní rozpočet. Je jedním 

z nejdůležitějších nástrojů zajištění její činnosti. Přiřazení příjmů a výdajů územním 

rozpočtům ovlivňuje míru samofinancování, tzn. do jaké míry může obec, resp. vyšší 

stupeň územní samosprávy, ze svých vlastních příjmů financovat své výdaje související 

především se zabezpečováním různých veřejných statků, i míru soběstačnosti danou 

poměrem vlastních příjmů k celkovým příjmům rozpočtu. 

 

 Rozpočet je základem finančního hospodaření jak obcí, tak krajů. Územní 

rozpočet je možné charakterizovat takto [Peková, J. 2004]: 

- decentralizovaný peněžní fond, který se tvoří, rozděluje a používá primárně 

na principu nenávratnosti6, nedobrovolnosti7 a neekvivalence8, 

- z účetního hlediska je bilancí, která vybalancovává příjmy a výdaje, 

- je důležitým rozpočtovým plánem, podle kterého se v rozpočtovém období 

hospodaří, 

- je nástrojem realizace koncepce obecní, resp. regionální politiky na úrovni 

územní samosprávy, je nástrojem realizace volebních programů, 

- důležitým nástrojem prosazování lokálních a regionálních zájmů a preferencí 

obyvatelstva daného území, 

- nástrojem financování potřeb lokálního a regionálního veřejného sektoru, 

- je nástrojem řízení.  

 
                                                 
6 Princip nenávratnosti spočívá v nenávratném placení daní či jiných poplatků, kdy neexistuje nárok na 
vrácení zaplacených daní v podobě příslušné služby nebo veřejného statku. 
7 Princi nedobrovolnosti je charakterizován nedobrovolným placením daní a vynutitelností placení 
právní cestou. 
8 Princip neekvivalence se rozumí situace, kdy při platbě daní není plátci známo na co jeho platba bude 
použita a není mu zaručeno, že výše jeho spotřeby veřejných statků bude ekvivalentní výši jeho platby. 
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Každý územní rozpočet plní důležité funkce: 

- alokační, která je na úrovni územní samosprávy rozhodující,  

- redistribu ční, jejíž využití na úrovni územní samosprávy je však omezené, 

zejména ve vztahu k sociálně slabším občanům, kdy na úrovni územní 

samosprávy se využívají zpravidla pouze sociální výpomoci, 

- stabilizační, jejíž využití na úrovni územní samosprávy je rovněž omezené, 

nicméně ve vyspělých zemích územní samosprávy svými aktivitami ovlivňuje 

růst ekonomického potenciálu daného území, např. budováním technické 

infrastruktury [16].   

  

Územní rozpočet je vytvářen, rozdělován a používán stejně jako ostatní veřejné 

rozpočty v rozpočtové soustavě. Souhrnně ukazuje, jaký plánovaný objem finančních 

prostředků má plynout do rozpočtu v daném rozpočtovém období. Rozpočet 

příslušného článku územní samosprávy je schvalován na jednotlivých úrovních 

v určité výši, nikdy není na příslušném příjmovém a výdajovém účtu tento stav 

příjmů a výdajů, neboť v průběhu rozpočtového období se z došlých příjmů 

plynule uhrazují výdaje. Ani na konci rozpočtového období není plánovaný objem 

příjmů takový, jaký byl schválen před začátkem rozpočtového období, neboť finanční 

prostředky už byly v průběhu tohoto období použity na financování potřeb. Během roku 

tudíž není stejný stav finančních prostředků na příjmovém a výdajovém účtu 

příslušného územního rozpočtu, může i značně kolísat, neboť vývoj příjmů a vývoj 

výdajů rozpočtu ovlivňují různé vlivy, které rozdílným způsobem působí na plnění 

příjmů a výdajů rozpočtu. 

 

Cílem hospodaření v dlouhodobém horizontu by měl být vyrovnaný rozpočet, 

kdy příjmy se rovnají výdajům, popřípadě přebytkový rozpočet, kdy příjmy jsou větší 

než výdaje.  

 

Příjmy a výdaje územního rozpočtu se třídí podle závazné, tzv. rozpočtové 

skladby. Umožňuje třídění rozpočtu na běžný a kapitálový rozpočet. Běžný rozpočet 

je bilance běžných příjmů a běžných výdajů, z nichž většina se pravidelně 

každoročně opakuje, vztahující se k rozpočtovému roku. Nicméně některé běžné 

příjmy a výdaje mají charakter nahodilých, neopakujících se příjmů a výdajů. Běžnými 

příjmy se financují neinvestiční (provozní) potřeby prostřednictvím běžných výdajů 
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(neinvestičních, provozních). Příjmy , které jsou určeny na financování investičních 

potřeb vztahující se často k období několika let, tzn. na krytí výdajů na investice, 

jež se týkají delšího období, než je jeden rozpočtový rok, a které jsou z pohledu dané 

investice zpravidla jednorázové, neopakovatelné, se bilancují v kapitálovém rozpočtu 

[16]. 

 

 

1.3  Hospodaření obcí dle rozpočtu 

 

Základním principem hospodaření obcí v ČR je hospodaření podle rozpočtu, 

který podléhá schválení nejvyššímu orgánu obce, kterým je zastupitelstvo obce. Obec 

sestavuje rozpočet zpravidla jako vyrovnaný. Za účelné využití rozpočtových 

prostředků zodpovídá ten, komu byly v rámci schvalování rozpočtu přiděleny. Rozpočet 

má svoji platnost jen v příslušném roce, nespotřebované finanční prostředky jsou 

přebytkem, který může být zdrojem pro mimorozpočtové fondy. Finanční prostředky 

rozpočtu obce lze použít jen na záměry uvedené ve schváleném rozpočtu. 

 

1.3.1  Struktura příjmů obcí 

 

Jednotlivé druhy příjmů rozpočtů obcí tvoří daňové příjmy, nedaňové příjmy, 

kapitálové příjmy a dotace, o kterých je dále podrobněji pojednáváno. 

 

1.3.1.1  Daňové příjmy 

 

Daňové příjmy rozpočtů obcí představují zhruba polovinu všech příjmů obcí. 

Většina 20,59 %9 z celkového objemu daňových příjmů je obcím rozdělováno podle 

velikostní kategorie obce a počet obyvatel obce a zbylé příjmy z daní jsou rozdělovány 

na základě hledisek výnosnosti daní na území příslušné obce. V rámci daňových příjmů 

jsou zahrnuty i příjmy z poplatků, které zahrnují poplatky místní, poplatky správní 

a poplatky spojené s životním prostředím. Celkově se příjmy z poplatků pohybují 

na úrovni kolem 3 % z celkových příjmů obcí. Velikost těchto příjmů mohou obce 

                                                 
9 Do roku 2007 to bylo 20,59 % a od roku 2008 je to 21,4 % i členění dle jiných pravidel. 
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ovlivňovat přímo pouze ve skupině místních poplatků10 (spektrem jejich zavedení 

a stanovením výše sazeb) [8]. 

 

1.3.1.2  Nedaňové příjmy 

 

Do nedaňových příjmů jsou zahrnovány: 

- příjmy z vlastní činnosti, které zahrnují příjmy ze služeb poskytovaných obcemi 

resp. jejich rozpočtových organizací (školní stravování, odvoz domovního 

odpadu, vodné, stočné apod.); pro tyto služby je charakteristické, že poplatky 

vybírané za tyto služby (uživatelské poplatky) vesměs nepředstavují nějaký 

„nový“ zdroj pro rozpočet obce, ale pouze ho snižují (resp. pokrývají náklady 

na příslušnou poskytovanou veřejnou službu). 

- výnosy z pronájmu majetku jsou odrazem velikosti majetku obce a způsobu, 

resp. rozsahu jeho využívání; je to tedy pro obecní rozpočet zdroj prostředků, 

které odrážejí aktivitu obce v dané oblasti; z časového hlediska je to poměrně 

stabilní příjem, 

- příjmy z úroků odrážejí schopnost obce využívat volných finančních zdrojů 

k jejich zhodnocování a mohou tak posilovat zdroje rozpočtu; z časového 

hlediska tyto příjmy závisí jednak na množství volných finančních prostředků 

obce, ale i na úrokových sazbách resp. na použitém způsobu hodnocení, 

- příjmy z prodeje nekapitálového majetku jsou jednorázovými příjmy, které 

mohou pouze minimálně doplňovat zdroje obcí, 

- příjmy z vydobytých nerostů mají charakter daně z přírodních zdrojů; jsou 

vázány jednak na rozsah záboru území pro dobývání, ale i na rozsah těžby 

nerostů, které mohou doplňovat zdroje obecních rozpočtů, 

- ostatní nedaňové příjmy zahrnují příjmy jako dary, vratky a přeplatky záloh 

na minulá období apod.; jde o jednorázové příjmy, které nemohou být 

považovány za stabilní zdroj rozpočtu [8]. 

 

 

 

 

                                                 
10 Místní poplatky  se řídí zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Blíže na www.mesec.cz 
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1.3.1.3  Kapitálové příjmy 

 

Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje kapitálového majetku a jsou 

svým charakterem jednorázové příjmy. Obvykle z časového hlediska nemívají 

pravidelný charakter. Se vznikem těchto příjmů lze očekávat snižování rozsahu 

dlouhodobého majetku nebo snižování výnosů z finančního majetku. Na druhé straně 

pak daný typ příjmů může být použit na nákup nového dlouhodobého majetku. Příjmy 

z prodeje majetku obcí procházejí určitými etapami vývoje. V souvislosti s privatizací 

majetku a u obcí zejména s privatizací bytového fondu, resp. s prodejem přebytečného 

majetku získaly rozpočty obcí poměrně rozsáhlé příjmy z této oblasti. Tyto jednorázové 

příjmy mohly být naopak využity jako zdroj pro rekonstrukce zbylého majetku obcí. 

Po relativním završení uvedeného procesu se jako nový zdroj kapitálových příjmů 

uplatňují prodeje finančního majetku ve vlastnictví obcí (akcie). Tyto změny 

ve vlastnictví majetku v souvislosti jeho privatizací představovaly nárůst kapitálových 

příjmů obcí. Důležitým hlediskem pro hodnocení hospodaření obcí je pak zejména 

použití kapitálových příjmů, které by měly být vloženy zpět do majetku nebo do aktiv, 

které budou v budoucnu generovat příjmy pro obce [8]. 

 

1.3.1.4  Dotace 

 

Dotace poskytují do rozpočtů obcí dodatečné zdroje. Dotace lze rozdělit na dvě 

základní skupiny a to na dotace poskytované obcím nárokovým způsobem (automaticky 

při splnění určitých podmínek) a nenárokovým způsobem, kdy obce se musí ucházet 

o dotační prostředky z různých programů. Nárokové dotace jsou poskytovány obcím 

pravidelně na běžnou činnost (běžné dotace). Tyto dotace jsou poskytovány obecně 

všem obcím, ale pro konkrétní obec je jejich výše dána rozsahem činností či podmínek, 

které má příslušná obec. Spolu s poskytnutím běžné dotace je však rovněž nutno 

spojovat nárůst příslušných běžných výdajů s rozpočtu obce [8]. 

 

Jako nárokové dotace  jsou obcím poskytovány tyto dotace: 

- na výkon státní správy, 

- na výkon zřizovatelské funkce převedených z okresních úřadů obcím, 

- na financování základního školství (podle počtu žáků MŠ a ZŠ), 

- na vybraná zdravotnická zařízení [22]. 
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Jako nenárokové dotace jsou poskytovány dotace z různých kapitol státního 

rozpočtu, státních fondů (např. ze státního fondu životního prostředí), strukturálních 

fondů apod. O tyto dotace se musí obce ucházet formou vypracování projektů, záměrů, 

programů a při jejich získávání tak záleží na aktivitě příslušné obce. Jsou poskytovány 

v průběhu roku podle individuálních záležitostí z vyhlášených výdajových programů. 

Tyto dotace jsou vesměs účelově zaměřeny [8]. 

 

1.3.2  Struktura výdajů obcí 

 

Výdaje rozpočtů územní samosprávy se člení dle různých hledisek, které nám 

udává rozpočtová skladba11. Důležité členění výdajů je z hlediska rozpočtového 

plánování na výdaje: 

- plánované, 

- neplánované (nahodilé). 

 

Je to důležité proto, aby bylo možné zvolit vhodnou strukturu příjmů jako zdrojů 

krytí výdajů územních rozpočtů. Plánované výdaje jsou ty výdaje, které lze poměrně 

přesně naplánovat. Významný objem z nich tvoří běžně se opakující výdaje. 

U plánovatelných běžných výdajů mohou příslušné orgány daného článku územní 

samosprávy zvažovat jejich objem a strukturu, právě s ohledem na rozpočtové omezení 

dané plánovatelnými běžnými příjmy. Mohou také zvažovat, u kterých druhů výdajů 

jsou možné a únosné úspory a u kterých druhů výdajů jsou úspory nežádoucí, 

z dlouhodobého hlediska neekonomické. 

Neplánované výdaje územního rozpočtu jsou především nahodilé, které 

se vyskytnou v průběhu rozpočtového období. Jejich vznik a výši lze jen obtížně 

naplánovat, odhad je velmi problematický, ne-li nemožný. Neplánované výdaje jsou 

většinou financovány z rezerv, které si obec a region ve svém rozpočtu vytváří. 

 

Nejčastěji se používá členění výdajů podle ekonomického hlediska. Podle 

tohoto hlediska členíme výdaje v celé rozpočtové soustavě, tj. i výdaje rozpočtů 

jednotlivých stupňů územní samosprávy, na výdaje: 

                                                 
11 Rozpočtová skladba upravuje podrobné členění příjmů a výdajů, která je platná pro celou soustavu 
veřejných rozpočtů, a taky umožňuje zajistit komplexní pohled na finanční hospodaření. Řídí se zákonem 
České národní rady č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky 
a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů. 
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- běžné, které se každoročně opakují, 

- kapitálové, to jsou jednorázové, neopakující se. 

 

Z běžných výdajů se financují běžné, pravidelně se opakující potřeby 

v příslušném roce  (rozpočtovém období). Proto se někdy hovoří o neinvestičních nebo 

provozních výdajích, tzn. zejména v organizacích v lokálním a regionálním veřejném 

sektoru, které zajišťují pro občany veřejné statky. 

Kapitálové výdaje slouží k financování dlouhodobých, běžně neopakujících 

se potřeb, zejména investičních, které přesahují jedno rozpočtové období, jsou 

zpravidla jednorázové (z hlediska konkrétní investice). Kapitálové výdaje financované 

z kapitálového rozpočtu souvisí nejen s výdaji vynakládanými na pořízení nových 

investic, ale i se splácením jistiny půjček. 

 

Detailnější analýzy vývoje výdajů rozpočtů celé rozpočtové soustavy, 

tzn. i rozpočtů jednotlivých stupňů územní samosprávy, umožňuje členění výdajů podle 

závazné rozpočtové skladby [16]. 

 

1.3.3  Rozpočtový proces 

 

Rozpočtový proces představuje činnost orgánů a skládá se z těchto etap: 

- sestavení návrhu územního rozpočtu odpovědným výkonným orgánem, 

- projednávání a schválení návrhu územního rozpočtu voleným orgánem, 

- plnění územního rozpočtu,  

- průběžná kontrola plnění výkonnými orgány, ale i volenými orgány, 

- sestavení přehledu o skutečném vývoji plnění rozpočtu za uplynulé období, 

který sestavuje příslušný výkonný orgán, projednávání a následná kontrola, 

kterou provádějí volené orgány. 

 

V průběhu rozpočtového procesu se musí dodržovat rozpočtové zásady obecně 

platné v celé rozpočtové soustavě, tj.: 

- každoroční sestavování a schvalování územního rozpočtu příslušného článku 

územní samosprávy. Není-li příslušný územní rozpočet schválen před začátkem 
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rozpočtového období, hospodaří územní samospráva až do schválení rozpočtu 

podle tzv. rozpočtového provizoria12, 

- reálnost a pravdivost rozpočtu, 

- úplnost a jednotnost rozpočtu, 

- dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu 

- hospodárnost a efektivnost, účetní audit, 

- publicita [16]. 

 

1.3.4 Změny rozpočtu 

 

Schválením rozpočtu, ať státního či obecního, začíná vlastní rozpočtové 

hospodaření, které spočívá v zabezpečování včasného a řádného plnění úkolů, 

v plynulém vynakládání prostředků na rozpočtem stanovené úkoly.  

 

Rozpočtové prostředky mají být vynakládány co nejhospodárněji, použity 

na účel, pro který byly stanoveny  a mohou být použity pouze do konce rozpočtového 

roku.  

 

Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu:  

- změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační 

změny), 

- změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů 

(metodické změny); patří mezi ně také cenové změny ovlivněné změnami právní 

úpravy regulovaných cen, nebo  

- změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů 

či výdajů (věcné změny). 

 

Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, kterými jsou:  

- přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje 

navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený 

rozdíl celkových příjmů a výdajů, 

                                                 
12 Více o rozpočtovém provizoriu v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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- použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem 

nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, 

- vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním 

rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. 

 

Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních 

vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo 

jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku [21]. 

 

1.3.5  Vyrovnanost hospodaření  

 

Jedním ze zásadních kritérií hodnocení hospodaření obcí je vyrovnanost 

obecního rozpočtu. Je zřejmé, že z dlouhodobého hlediska by měly být obecní rozpočty 

vyrovnané, avšak krátkodobém horizontu je možné případně uvažovat i s existencí 

deficitu obecního rozpočtu. 

 

Vyrovnanost rozpočtu obce je hodnocena z hlediska příjmů a výdajů týkající 

se příslušného roku. Existence deficitního rozpočtu obce přitom nemusí ještě znamenat 

růst zadluženosti obce, použijí-li se na úhradu deficitu prostředky z předcházejícího 

období. 

 

Z dlouhodobého hlediska je tedy žádoucí, aby hospodaření obce bylo vyrovnané. 

Tento cíl je možno dosáhnout tak, že v některých letech bude hospodaření přebytkové 

a lze sledovat velikost přebytku. 

 

V jiných letech může být hospodaření deficitní, přitom deficit rozpočtu bude 

uhrazen z přebytků rozpočtů minulých let. Pro hodnocení deficitu v jednotlivém roce 

pak nestačí hodnotit jen jeho vznik (negativně), ale je potřebné se zabývat především 

pokrytím vzniklého deficitu. Je-li deficit pokryt z vlastních zdrojů obce (např. 

z přebytků předcházejících let), pak je tento deficit pouze logickým uplatněním 

vlastních prostředků obce. Naopak při vzniku deficitu, který je pokryt nějakou formou 

zápůjčních prostředků a promítne se tak do zadluženosti obce, je nutno sledovat velikost 

zadluženosti [8]. 
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1.4  Čerpání prostředků ze strukturálních fondů 

 

1. května 2004 se Česká republika (ČR) stala plnoprávným členem Evropské 

unie (EU). Patří však k méně rozvinutým členským státům. Vzhledem k tomu, 

že jedním z hlavních principů regionální politiky EU je podpora ekonomicky slabších 

států, snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony a posilování ekonomické a sociální 

soudržnosti všech členských zemí EU, může nám EU pomoci dohnat ostatní členské 

státy. K dispozici k tomu má množství nástrojů, které jsou otevřené krajům, obcím, 

podnikatelům, neziskovým organizacím a celé řadě dalších subjektů.  

Členství v EU umožňuje čerpat finanční prostředky EU ze strukturálních fondů 

a Fondu soudržnosti (někdy označovaného jako Kohezní fond). Tyto fondy jsou 

hlavními nástroji regionální politiky EU. Česká republika se ale může účastnit také 

komunitárních programů, některých iniciativ Společenství [12]. 

 

1.4.1  Strukturální politika Evropské unie 

 

Po vstupu České republiky do Evropské unie může ČR čerpat prostředky 

ze společného rozpočtu Evropské unie v rámci tzv. strukturální politiky. Česká 

republika čerpala finanční prostředky v období 2004 – 2006 a nyní čerpá prostředky 

v rámci období 2007 – 2013 [12]. 

 

1.4.2  Politika soudržnosti Evropské unie v letech 2000 - 2006 

 

Hlavním cílem strukturální politiky Evropské unie je snižování disproporcí 

v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti mezi jednotlivými členskými státy a mezi 

jednotlivými regiony členských států. Účast evropských prostředků na financování 

dosahoval ve většině případů až 75 % z celkových uznatelných nákladů akce. 

Podmínkou tohoto financování je však přísné dodržování často velmi byrokratických 

podmínek Evropské komise a zajištění dostatečného národního veřejného, případně 

soukromého spolufinancování [12]. 
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Cíle strukturální politiky  pro období 2000 – 2006 byly Evropskou komisí 

vytyčeny tři základní cíle: 

- Cíl 1 – Podpora rozvoje zaostávajících regionů – regiony s HDP pod hranicí 

75 % průměru EU jsou podporovány zejména investicemi do výroby, 

- Cíl 2 – Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací – podpora 

oblastem vykazujícím vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou 

úroveň školství nebo životního prostředí, 

- Cíl 3 – Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání – snaha o snížení 

nezaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení [19]. 

Celkové prostředky ze strukturálních fondů na tyto tři cíle v období 2004 – 2006 činily 

183,3 mld. €.  

 

Strukturální politika Evropské unie byla financována prostřednictvím čtyř 

strukturálních fondů a fondu Kohezního. ČR, aby mohla čerpat prostředky 

ze Strukturálních fondů (SF) a Fondu soudržnosti, musela vypracovat Národní 

rozvojový plán, což je dokument sestavený pro období 2000 - 2006. Paralelně 

k Národnímu rozvojovému plánu stojí Rámec podpory společenství, což je v podstatě 

smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou, kde se obě strany zavázaly 

poskytnout prostředky na dosažení stanovených cílů [4]. Pro získání prostředků 

z rozpočtu Evropské unie musely být připraveny programové dokumenty, ve kterých 

byly jasně určeny priority, jež měly ČR společně s EU podporovat [20]. 

 

Mezi strukturální fondy patřící pro období 2000 – 2006 byly: 

- Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – fond pomáhal odstraňovat 

základní problémy v zaostávajících regionech a v upadajících průmyslových 

oblastech. Financoval investice do infrastruktury, vytváření pracovních míst, 

podporuje místní rozvoj, zaměstnanost, malé a střední podnikání 

v problémových regionech, vědu a výzkum; 

- Evropský sociální fond (ESF) – fond se zaměřoval na boj s nezaměstnaností, 

rozvoj lidských zdrojů a na podporu integrace na trhu práce; 

- Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond  (AEGGF) – do systému SF 

byla zahrnuta pouze podpůrná sekce, která poskytovala podporu modernizace 

a zlepšování struktury aktivit v zemědělství a na venkove; 
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- Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) – tento nástroj se zaměřoval 

na podporu rybolovu a modernizaci rybářského průmyslu [14]. 

 

Pomoc ze Strukturálních fondů byla pak realizována pomocí tzv. operačních 

programů (OP): 

- Společný regionální operační program (SROP) – cílem SROP bylo dosažení 

trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů. Byl 

financován, v rámci SF (31%), a to z ERDF pro všechny priority a u ESF 

pro prioritu 3 (částečně). Řídícím orgánem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Mezi jeho priority patřilo regionální podpora podnikání, regionální rozvoj 

infrastruktury, rozvoj lidských zdrojů v regionech, rozvoj cestovního ruchu. 

Tento OP byl nejvíce důležitý pro obce, protože zde mohly čerpat finanční 

prostředky na rozvoj obcí. 

- Operační program průmyslu a podnikání (OPPP) - cílem OPPP bylo zvýšení 

konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb a dokončení 

potřebných strukturálních změn v průmyslu. Byl financován, v rámci SF (18%), 

a to z ERDF. Řídícím orgánem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mezi 

jeho priority patřilo rozvoj podnikatelského prostředí, rozvoj 

konkurenceschopnosti podniků, technická pomoc. 

- Operační program infrastruktury  (OPI) – cílem byla ochrana a zlepšování 

stavu životního prostředí, rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury. 

Byl financován, v rámci SF (17%), a to z ERDF a Fondu soudržnosti. Řídícím 

orgánem bylo Ministerstvo životního prostředí. Mezi jeho priority patřilo 

modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, snížení 

negativních důsledků dopravy na životní prostředí, zlepšování enviromentální 

infrastruktury, technická pomoc. 

- Operační program rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ) – cílem bylo dosažení 

vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní 

síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti 

podniků. Byl financován, v rámci SF (22%), a to z ESF. Řídícím orgánem 

bylo Ministerstvo práce sociálních věcí. Mezi jeho priority patřilo aktivní 
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politika zaměstnanosti, sociální integrace a rovnost příležitostí, rozvoj 

celoživotního učení, adaptabilita a podnikání, technická pomoc. 

- Operační program rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 

(OPRVMZ) – cílem bylo zvýšení podílu sektoru na tvorbě HDP a zaměstnanosti 

v ČR, zachování životního prostředí, zajištění trvale udržitelného polyfunkčního 

rozvoje venkova na trvale udržitelném zemědělství, lesním a vodním 

hospodářstvím. Byl financován, v rámci SF (12%), a to AEGGF – orientační 

(podpůrná) sekce a FIFG. Řídícím orgánem bylo Ministerstvo zemědělství. Mezi 

jeho priority patřilo podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů 

a lesnictví, rozvoj venkova, rybářství a odborná školení, technická pomoc [20]. 

 

Indikativní rozdělení prostředků ze Strukturálních fondů mezi operační 

programy zobrazuje graf č. 1. 

 

Graf č. 1: 

 

Indikativní rozd ělení prost ředků ze SF mezi 
opera ční programy

31%

18%22%
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OP RLZ
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OP RVMZ

 
               Zdroj: www.euroskop.cz 
 

Vedle strukturálních fondů existoval i Fond soudružnosti. Jedná se o zvláštní 

fond solidarity na pomoc v souvislosti s přípravou na vytvoření Evropské měnové unie. 

Fond poskytoval finance na významné projekty z oblasti životního prostředí 

a infrastruktury . Možnost čerpat z tohoto fondu měly státy, jejichž HDP je nižší než 
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90 % průměru EU. Tuto podmínku Česká republika splňovala (momentálně představuje 

její HDP na obyvatele asi 61 % průměru EU) [5].  Mezi oběma typy projektu (životního 

prostředí a infrastruktury) by měla být rovnováha a Komise rozděluje fondy pro obě 

kategorie v poměru 50:50. Členské státy předkládaly žádost o financování konkrétních 

projektů Evropské komisi a celkové minimální náklady na projekt nesměly být nižší než 

10 mil. € [19]. 

 

Na rozdíl od strukturálních fondů neposkytoval Fond soudržnosti 

spolufinancování programům, ale přímo se podílel na financování konkrétních projektů. 

Fond nebyl přímo zaměřen na regionální politiku. Pomoc byla pouze doplňující 

vzhledem k pomoci, kterou regionům poskytují strukturální fondy. 

 

Při procedurách při využití Fondu soudržnosti byla rozhodnutí přijímána 

společně členským státem a Evropskou komisí. Projekty mohly být seskupeny 

do skupin vzájemně propojených společnou strategií, zatímco jednotlivé projekty mohly 

být, je-li to vhodné rozděleny do několika fází, které byly technicky a finančně 

nezávislé a mohly být financovány odděleně. Velká pozornost byla věnována kontrole 

zdrojů podpory, aby se vyloučilo financování projektu z Fondu soudržnosti 

a strukturálních fondů současně. Míra pomoci se pohybovala ve výši 80 – 85 % 

veřejných nebo ekvivalentních výdajů. Konkrétní výše pomoci byla stanovena podle 

typu projektu, jenž měl být realizován. Z hlediska objemu finančních prostředků 

z EU tvořil Fond soudržnosti v České republice cca jednu třetinu z celé pomoci. 

 

Funkcí Řídícího orgánu Fondu soudržnosti bylo pověřeno Ministerstvo 

pro místní rozvoj13. Ministerstvo tak pak koordinovalo zprostředkující orgány Fondu 

soudržnosti, tj. Ministerstvo životního prostřední a Ministerstvo dopravy, a realizační 

orgány jež byly odpovědné za celkovou realizaci projektů v daném sektoru tak, 

aby bylo dosaženo nejefektivnějšího využívání prostředků vyčleněných Evropskou 

komisí pro ČR [7]. 

 
 
 
 
 

                                                 
13 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: www.mmr.cz 
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1.4.3  Komunitární programy a Iniciativy Společenství 

 

Komunitární programy  jsou soubory aktivit, které Evropské společenství 

vytvořilo v průběhu let s cílem podpořit  kooperaci mezi členskými státy v různých 

specifických oblastech, které souvisely s politikami Společenství. Tyto programy byly 

většinou iniciovány Evropskou komisí nebo jinými orgány EU. Fungovaly jako 

grantové  programy, ze kterých se financují například školní nebo mládežnické 

výměnné akce mezi jednotlivými zeměmi Evropy.  

 

Iniciativy Společenství jsou zvláštními programy strukturální politiky Evropské 

unie k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které 

doplňovaly jednotlivé programy Evropského společenství nebo usnadňovaly jejich 

realizaci. Tyto iniciativy vyhlašovala a řídila Evropská komise z Bruselu, která dávala 

podnět a teprve následně byla projednána s dotyčným členským státem.  

 

Pro období 2000 - 2006 v EU fungovaly 4 iniciativy. Z rozpočtu fondů na ně 

bylo vyčleněno 10,44 mld. €, což představuje maximálně 5,35 % prostředků SF. 

 

Iniciativy Společenství byly: 

- INTERREG III  – zaměřoval se na přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 

spolupráci s cílem podporovat harmonické a vyvážené regionální plánování 

a rozvoj celého území EU. Z celkových prostředků Evropské unie určených 

pro 2000 - 2006 bylo na něj přiděleno alespoň 2,5 % (asi 4,875 mld. €). 

Financoval se z ERDF.  

- EQUAL  – hlavním cílem byla podpora projektů a postupů, které napomáhaly 

bojovat proti všem typům diskriminace a nerovnosti na trhu práce. Speciální 

pozornost byla věnována integraci žadatelů o azyl. Bylo na něj vyhrazeno 

2,847 mld. € a byl financován z ESF.  

- URBAN – podporoval hospodářskou a sociální regeneraci malých a středně 

velkých měst a městských aglomerací postižených krizí s cílem nastolit jejich 

udržitelný rozvoj. Bylo na něj vyčleněno 0,7 mld. € z ERDF.  

- LEADER + - cílem byla podpora rozvoje venkova. Na iniciativu bylo vyčleněno 

2,02 mil. € z prostředků EAGGF [11]. 
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1.4.4  Příprava projektů financovaných ze strukturálních fondů EU 

 

Úspěšnost využívání strukturálních fondu pro rozvoj obcí regionů byla 

podmíněna připraveností konkrétních projektů, které mohly být spolufinancovány 

ze zdrojů EU. V zásadě se mělo jednat o následující typy projektů: 

- jednotlivé projekty („investiční a neinvestiční“), 

- skupinové investiční projekty, 

- grantová schémata (souhrn dílčích projektů zaměřených na konkrétní opatření). 

 

K žádosti o financování projektů ze strukturálních fondů bylo nezbytné předložit 

komplexní dokumentaci a projekty musely přitom splnit specifická kritéria 

vyhlašovatele programu. Všechny tyto požadavky na projekty musely být specifikována 

podrobně ve dvou základních dokumentech, kterými byly Programový doplněk 

jednotlivých operačních programů a tzv. Operační manuály. V nich byli také uvedena 

tzv. obecná kritéria oprávněnosti projektů, mezi která patří: 

- oprávněnost žadatelů o pomoc, 

- soulad cílů projektu s cíli programů a opatření (podle operačního programu 

a programového doplňku), 

- adicionalita finančních prostředků (prokázání spolufinancování projektu 

z národních, tj. českých zdrojů), 

- naplnění kritérií pro výběr projektu (podle doplňku k operačnímu programu), 

- časové omezení projektu, kdy projekty zahajované v období let 2004 – 2006 

musí být ukončeny do dvou let od roku zahájení (nejpozději v roce 2008), 

- oprávněné náklady projektu, které přesně specifikuje nařízení Evropských 

Společenství EC 1145/2003 (nahrazuje nařízení 1685/2000). 

 

Obecná struktura žádosti o finanční příspěvek na projekt ze strukturálních fondů 

bude detailně popsána v tzv. Operačním manuálu programu. Všeobecně platí, že žádost 

o projekt by měla obsahovat následující údaje: 

- název a lokalizace projektu, předkladatel projektu, partneři, 

- popis projektu a jeho cíle, 

- časový harmonogram realizace, 



 

 

 

26 

- rozpočet projektu, finanční a ekonomické hodnocení projektu včetně ukazatelů 

tzv. čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta a alternativní 

metody hodnocení projektu, 

- posouzení vlivu na životní prostředí, 

- rovné příležitosti pro muže a ženy po realizaci projektu, 

- opatření na zajištění publicity, 

- připravenost projektu k realizaci. 

 

Dále by měla žádost obsahovat různé přílohy a podpůrné dokumenty, kterými 

jsou např. podnikatelský plán, studie proveditelnosti, hodnocení EIA a ostatní studie 

a samozřejmě stavební povolení pro investiční projekty [15]. 

 

1.4.5  Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU pro období 2007 - 2013 

 

Závazným politickým dokumentem regionální politiky Evropské unie 

pro období 2007 – 2013 je Souhrnná strategie soudržnosti Evropské unie. 

V návaznosti na tuto strategii vypracovávají členské země Národní strategický 

referenční rámec, který deklaruje převzetí cílů strategie EU do národní strategie a její 

strategické rozvojové cíle. Tento referenční dokument nahrazuje dosavadní Rámec 

podpory společenství. Evropská komise (EK) má v úmyslu vynaložit na realizaci 

programů hospodářské a sociální soudržnosti v těchto letech celkem 336,1 mld. €. 

Příspěvek EK jednomu členskému státu zůstane ve výši 4 % HDP [14]. 

 

Nová politika soudržnosti pro období 2007 – 20013 je naplňována třemi cíli, 

které se liší od předcházejících a také změnou operačních programů z 5 na 24 určených 

pro čerpání prostředků z Evropské unie. Operační programy jsou určeny pro tři nové 

cíle politiky soudržnosti Evropské unie, kterými jsou: 

Konvergence - jedná se především o podporu růstu a tvorby pracovních míst 

v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech, kam patří například podpora 

regionů s HDP nižším než 75 % průměru Evropské unie. Podpora Evropského fondu 

pro regionální rozvoj (ERDF) je zaměřena na modernizaci a diverzifikaci ekonomické 

struktury členských států a regionů, na rozšíření a zlepšení základní infrastruktury 

a na ochranu životního prostředí. Podpora Evropského sociálního fondu (ESF) 
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je zaměřena na zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů 

a sociálních a ošetřovatelských služeb, na zvýšení investic do lidského kapitálu 

a na adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních 

správ. 

Tématické operační programy 

- OP Podnikání a inovace (MPO), 

- OP Životní prostředí (MŽP), 

- OP Doprava  (MD), 

- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT), 

- OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT), 

- OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV), 

- Integrovaný operační program (MMR). 

Regionální operační programy  

- ROP NUTS II Jihovýchod,  

- ROP NUTS II Jihozápad, 

- ROP NUTS II Moravskoslezsko,  

- ROP NUTS II Severovýchod,  

- ROP NUTS II Severozápad,  

- ROP NUTS II Střední Čechy, 

- ROP NUTS II Střední Morava.  

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - regionální programy 

určené pro regiony a orgány regionální správy mají za cíl podporovat ekonomické 

změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech. Jedná se o podporu 

regionů s HDP vyšším než 75 % průměru Evropské unie. Intervence je zaměřena 

na inovace a ekonomiku založenou na znalostech, na životní prostředí a předcházení 

rizikům a na dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační 

sítě). 

- OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF), 

- OP Praha Adaptabilita (ESF) [4]. 
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Evropská územní spolupráce (EÚS) - Evropská územní spolupráce 

je zaměřena na podporu harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie [18]. EÚS 

je realizována prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy 

spolupráce a dvou síťových programů, tj. ESPON 2013 (Monitorovací síť pro evropské 

územní plánování) a INTERACT II (program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, 

meziregionální a nadnárodní spoluprací). [3]. Mezi hlavní priority EÚS patří podpora 

rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti, životní prostředí a předcházení 

rizikům a řízení vodních zdrojů [6]. 

- OP Přeshraniční spolupráce se týkají vždy hraničních regionů NUTS II 

sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro ČR tak existuje OP 

pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem 

a Slovenskem, 

- OP Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU a také 

Norsko a Švýcarsko, 

- OP Nadnárodní spolupráce je EU rozdělena do několika zón, přičemž ČR patří 

do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce tak sdílíme s Rakouskem, 

Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem. Slovenskem, částí Itálie 

a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny [3]. 

Pro období 2007 – 2013 nastává další změna v počtu strukturálních fondů, 

tzn., že počet SF se snížil na tři a jsou to Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský 

sociální fond a Fond soudržnosti [14]. 

V období 2007-2013 může  ČR ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat 

z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což je zhruba 752,7 miliard Kč [2]. Pro lepší 

představivost: podporu ze zdrojů EU pro ČR je 3,81 miliard € ročně, což je zhruba 

107,53 miliard Kč za rok. 
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2  ANALÝZA ROZPO ČTŮ VYBRANÝCH OBCÍ A VYUŽÍVÁNÍ 

PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE 

 

Následující analýza je zaměřena na hospodaření, a využíváním prostředků z EU, 

měst Valašské Meziříčí a města Vsetína v letech 2002 – 2007.  

 

2.1  Hospodaření města Valašské Meziříčí 

 

Valašské Meziříčí leží ve Zlínském kraji, je jednou z bran do Beskyd. Leží 

na soutoku dvou Bečev - Rožnovské a Vsetínské. První zmínky o městě jsou z roku 

1297, městem je nazýváno od roku 1377. Valašské Meziříčí je významným 

ekonomickým a společenským střediskem mikroregionu Valašskomeziříčsko–Kelečsko 

i okresu s dávnými tradicemi školství a kulturního života, které dostalo označení 

Valašské Athény. Valašské Meziříčí má 27 55914 obyvatel a má devět městských částí: 

Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krásno nad Bečvou, Krhová, Lhota u Choryně, Podlesí, 

Poličná, a Valašské Meziříčí. Má však 10 katastrálních území, neboť městská část 

Podlesí zahrnuje 2 katastrální území - Křivé a Brňov. Do rozšířené působnosti 

Valašského Meziříčí spadají obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, 

Kunovice, Lešná, Loučka, Oznice, Podolí, Police, Střítež, Velká Lhota a Zašová [10]. 

 

Základním principem hospodaření obce v ČR je hospodaření podle rozpočtu, 

který podléhá schválení nejvyššímu orgánu obce, kterým je zastupitelstvo obce.  

Analýza postihuje hospodaření v jednotlivých letech. A také využívání finančních 

prostředků z EU.  

 

Hospodaření města Valašské Meziříčí se neustále vyvíjí, celkové příjmy města 

se pohybovaly okolo 460 – 620 mil. Kč, výdaje se v letech 2002 – 2007 pohybovaly 

cca 320 – 400 mil. Kč. V letech 2002, 2006 a 2007 hospodařilo město s deficitním 

rozpočtem a v letech 2003, 2004 a 2005 hospodařilo město s přebytkovým rozpočtem. 

Základní  pohled o hospodaření města nám ukazuje graf č. 2.1 Přehled celkového 

hospodaření města v letech 2002 – 2007, více viz. příloha č. 1.  

 

                                                 
14 Počet obyvatel ve Valašském Meziříčí je ke dni 31. 12. 2006. 
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Graf č. 2.1 

Přehled hospodaření města v letech 2002 - 2007
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       Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
 

2.1.1  Příjmy města  

 

Příjmy města jsou tvořeny běžnými a kapitálovými příjmy. Běžné příjmy mají 

opakující se charakter a jsou určeny především na pokrytí běžných výdajů spojených 

s chodem městského úřadu a naplňováním potřeb města. V případě kapitálových příjmů 

jde o nepravidelný příjem zpravidla určený k financování investičních záměrů. Vývoj 

celkových příjmů města Valašské Meziříčí v letech 2002 – 2007 ukazuje graf č. 2.2 

Vývoj příjmů města v letech 2002 – 2007, více viz. příloha č. 1. 

 

Důvodem růstu příjmů bylo např. zrušení činnosti okresních úřadů k 1. 1. 2003 

a většina jejich pravomocí přešla na úřady obcí a města s rozšířenou působností 

(Valašské Meziříčí patří mezi ně). V souvislosti s tímto opatřením bylo nutné rozšířit 

či nově ustanovit některé odbory. Tímto se změnila struktura příjmů, zejména daňových 

a dotace. 
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Graf č. 2.2 

 

Vývoj příjmů města v letech 2002 - 2007
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 Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
 

2.1.1.1  Daňové příjmy 

 

Daňové příjmy v analyzovaných letech neustále rostly, kromě roku 2006, 

kde byl pokles o -0,6 % oproti roku 2005. Největší nárůst je v roce 2003 o 19,9 % oproti 

roku 2002, což je nárůst cca o 36 mil. Kč, nejmenší nárůst byl v roce 2004 o 3,8 % 

oproti roku 2003, což je nárůst o 8 mil. Kč. V roce 2007 byly daňové příjmy nejvyšší, 

více viz. tabulka č. 2.1 Vývoj daňových příjmů města v letech 2002 – 2007. 

 

Tabulka č. 2.1 

 

Vývoj daňových příjmů města v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Daňové příjmy 182 951 219 367 227 798 246 526 245 073 262 106 

Přírůstek v % * 19,9 3,8 8,2 -0,6 6,9 
       Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
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Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem financí do rozpočtu 

města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně. Mezi sdílené daně 

patří daň z příjmů fyzických osob (se pohybovaly cca 65 - 75 mil. Kč ve sledovaných 

letech), daň z příjmů právnických osob (cca 50 mil. Kč pro sledované roky) a daň 

z přidané hodnoty (se pohybuje ve sledovaných letech cca 60 – 90 mil. Kč). Obcím 

přísluší i výnos z tzv. výlučných daní. Jedná se o ty daně, jejichž celý výnos plyne 

výhradně do obecních rozpočtů. Patří k nim daň z nemovitostí (pohybovala 

se ve sledovaných letech cca 10 – 13  mil. Kč) a daň z příjmů právnických osob, kdy 

plátcem daně je samotná obec (cca 40 – 50 mil. Kč).  

K nejvýznamnějším zdrojům příjmů města patří daň z přidané hodnoty, daň 

z příjmů PO a daň z příjmů FO ze závislé činnosti. 

Na vývoj těchto daní působilo i společné zdanění manželů, které ale neovlivnilo 

pokles daňových příjmů. Společné zdanění manželů bylo zavedeno v roce 2005. 

 

2.1.1.2  Nedaňové příjmy 

 

K další skupině příjmů, kterou ovlivňuje město svou činností, patří nedaňové 

příjmy. Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti města. Největším zdrojem 

nedaňových příjmů pro město je pronájem nemovitostí (cca 20 mil. Kč), se kterým 

město počítá i do budoucna. Nedaňové příjmy byly v roce 2002 nejmenší ve 

sledovaném období, cca 28 mil. Kč., poté do roku 2004 rostly. V roce 2003 se 

pohybovaly na úrovni 37 mil. Kč, což byl nárůst o 36,1 % oproti roku 2002 a tedy 

nárůst zhruba o 10 mil. Kč. V roce 2004 se pohybovaly na úrovni 53 mil. Kč, což je 

nárůst o 41,7 % oproti roku 2003, jedná se zhruba o 16 mil. Kč. Důvodem růstu 

nedaňových příjmů v letech 2003 a 2004 byl nárůst prodeje pozemků (v roce 2003 byl 

prodej pozemků ve výši cca 6 mil.Kč a v roce 2004 cca 18 mil. Kč). V roce 2005 došlo 

k poklesu cca o -19,2 % oproti roku 2004. V roce 2006 je mírný nárůst oproti roku 2005 

a v roce 2007 dochází k výraznému poklesu nedaňových příjmů cca o 16 mil. Kč, což je 

pokles o - 48,8 % oproti roku 2006, více viz. tabulka č. 2.2 Vývoj nedaňových příjmů 

města v letech 2002 – 2007. 
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Tabulka č. 2.2 

 

Vývoj nedaňových příjmů města v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 
Rok 

Položka 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nedaňové příjmy 27 851 37 909 53 728 45 056 49 862 33 508  

Přírůstek v % * 36,1 41,7 -19,2 10,7 -48,8 
            Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 

 

2.1.1.3  Kapitálové příjmy 

 

Svým charakterem lze označit kapitálové příjmy jako příjmy nepravidelné. Svojí 

náplní jsou tyto příjmy v podstatě předurčeny zejména k financování dlouhodobých 

investičních akcí, přinášející pozitivní finanční dopady na budoucí rozvoj města 

či regionu. Ty byly v letech 2002 - 2005 naplňovány příjmy z prodeje majetku města 

(převážně bytů). Kapitálové příjmy byly nejvyšší v roce 2005. Největší nárůst byl v roce 

2003 cca o 101,9 % oproti roku 2002, to je nárůst cca o 25 mil. Kč. Největší pokles byl 

v roce 2007 cca o -143,1 % oproti roku 2006, to je pokles cca o 18 mil. Kč. Vývoj 

kapitálových příjmů města Valašské Meziříčí ukazuje tabulka č. 2.3 Vývoj kapitálových 

příjmů města Valašské Meziříčí v letech 2002 - 2007. 

 

Tabulka č. 2.3 

 

Vývoj kapitálových příjmů města v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Kapitálové příjmy 24 790 50 043 35 395 55 856 30 383 12 500  

Přírůstek v % * 101,9 -41,4 57,8 -83,8 -143,1 
       Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
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2.1.1.4  Přijaté dotace 

 

Přijaté dotace zahrnují příjmy z prostředků od veřejných rozpočtů nebo 

ze zahraničí. U neinvestičních dotací se výše příspěvku zvyšuje až do roku 2003. V roce 

2005 dochází k výraznému poklesu z důvodu snížení výdajů dávek sociální péče 

(cca o 67 mil. Kč). Vysoké investiční dotace v roce 2002 a 2003 souvisely s investiční 

aktivitou města, která byla téměř z poloviny pokryta veřejnými prostředky státního 

rozpočtu. Především šlo o výstavbu inženýrských sítí, domu s pečovatelskou službou, 

rekonstrukci městské nemocnice a výstavba krytého bazénu. Vývoj dotací města 

v letech 2002 – 2007 viz. tabulka č. 2.4. 

 

Tabulka č. 2.4 

 

Vývoj dotací města v letech 2002 – 2007 ( v tis. Kč) 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Dotace 228 929 314 810 217 961 150 340 144 612 181 105 

Přírůstek v % * 37,5 -44,4 -44,9 -3,9 25,2 
       Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 

 

U dotací je důležité členění na nárokové (ze státního rozpočtu) a nenárokové 

(tj. např. finanční prostředky z EU). Pro rok 2002 plynuly městu dotace pouze 

ze státního rozpočtu, z rozpočtu EU neplynuly ještě žádné peněžní prostředky, největší 

položkou, kterou město dostávala jsou dotace na přímé školské náklady (např. mzdy, 

školské potřeby) cca 82 mil. Kč, sociální dávky 45 mil. Kč, a také dotace 

na rekonstrukci městské nemocnice 30 mil. Kč a další. Přehled dotací pro rok 2002 

viz. příloha č. 1. 

Také pro rok 2003 plynuly městu stále jen dotace ze státního rozpočtu, kde mezi 

největší položky, které město dostalo jsou dotace na přímé školské náklady (např. mzdy, 

školské potřeby) cca 97 mil. Kč (oproti roku 2002 se zvedly zhruba o 18%), sociální 

dávky cca 54 mil. Kč (oproti roku 2002 vzrostly o 20%), investiční dotace na výstavbu 

nájemních bytových jednotek  3 mil. Kč a  také město dostalo dotaci na referendum 

o vstupu ČR do EU 610 tis. Kč a další. Dotace v tomto roce se zvedly cca o 37,5 % 

oproti roku 2002. Přehled dotací pro rok 2003 viz. příloha č. 1. 
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V roce 2004 dostalo město peníze ze státního rozpočtu. Mezi největší položky 

města v rámci přijatých dotací patří: dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu 

cca 19 mil. Kč, dotace na volby 1,2 mil. Kč, investiční dotace na vytvoření 

ROMCENTRA 817 tis. Kč. Dotace v tomto roce poklesly cca o -44,4 % oproti roku 

2003, to je pokles zhruba o 96 mil. Kč. Přehled dotací pro rok 2004 viz. příloha č. 1. 

V roce 2005 plynuly do městského rozpočtu prostředky ze státního rozpočtu, 

v tomto roce zde nebyly žádné prostředky z EU. Mezi největší položky města v rámci 

přijatých dotací patří rekonstrukce městské nemocnice ve Valašském Meziříčí 

52 mil. Kč, dotace na sociální dávky cca 60 mil. Kč, dotace mezd na státní správu ze SR 

cca 20 mil. Kč. Mezi ty menší položky patří dotace ze SFŽP 457 tis. Kč., neinvestiční 

dotace od Zlínského kraje 147 tis. Kč. V roce 2005 dochází k poklesu cca o  - 44,9 % 

oproti roku 2004, což je cca o 67 mil. Kč. Přehled dotací pro rok 2005 viz. příloha č. 1. 

V roce 2006 plynuly do městského rozpočtu nejen prostředky ze státního 

rozpočtu ale i ze strukturálních fondů EU, mezi něž patří: dotace ze společného 

regionálního operačního programu (SROP) na Metropolitní síť 11,121 mil. Kč, dotace 

poskytnuta z INTERREG na ohřev bazénové vody 4,5 mil. Kč, dotace poskytnuta 

z INTERREG na projekt Brána do Beskyd 4,499 mil. Kč, dotace rovněž z INTERREG 

III A na projekt Studii obnovitelných zdrojů 1,449 mil. Kč. V rámci těchto projektů 

dostalo město i dotaci ze státního rozpočtu a to ve výši 1,483 mil. Kč na projekt 

Metropolitní síť, dále dotaci ve výši 0,3 mil. Kč na projekt Ohřev bazénové vody, 

také dotaci ve výši 0,3 mil. Kč na projekt Brána do Beskyd, a v neposlední řadě dotaci 

ve výši 97 tis. Kč. na projekt Studie obnovitelných zdrojů. V tomto roce dochází 

k nepatrnému poklesu dotací zhruba o 6 mil. Kč, to je pokles cca o -3,9 % oproti roku 

2005. Přehled dotací pro rok 2006 viz. příloha č. 1. 

V roce 2007 plynuly do městského rozpočtu nejen peněžní prostředky 

ze státního rozpočtu, ale i z EU a to prostřednictvím investičních převodů z Národního 

fondu ve výši 11,121 mil. Kč na projekt Metropolitní síť. Mezi významné položky také 

patří neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu cca 140 mil. Kč. V roce 2007 

dochází k nárůstu dotací zhruba o 40 mil. Kč, to je nárůst cca o 25,2 % oproti roku 

2006. Přehled dotací pro rok 2007 viz. příloha č. 1. 
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2.1.2  Výdaje města  

 

Výdaje města Valašské Meziříčí jsou nástrojem realizace záměrů a potřeb města. 

Prostřednictvím svěřených veřejných prostředků poskytuje město veřejnou službu 

a naplňuje tak smysl své existence. Výrazné výkyvy je možno zaznamenat na položkách 

opravy a údržby v letech 2003 - 2005. Především šlo o výstavbu inženýrských sítí, 

domu s pečovatelskou službou, rekonstrukci městské nemocnice a krytého bazénu.  

Souhrnný vývoj běžných výdajů ukazuje graf č. 2.3 Vývoj běžných výdajů 

města v letech 2002 – 2007, více viz. příloha č. 1. 

 

Graf č. 2.3 

 

Vývoj výdajů města v letech 2002 - 2007
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 Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 

 

2.1.2.1  Běžné výdaje 

 

Běžné výdaje se pohybovaly od roku 2003 do roku 2004 na konstantní úrovni 

kolem 400 mil. Kč., v roce 2005 dochází k poklesu cca o 82 mil. Kč., to je pokles 

zhruba o -25,6 % oproti roku 2004. Běžné výdaje v roce 2005 poklesly z důvodu změny 

financování školství. V roce 2007 klesly cca 97 mil. Kč, to je pokles o -38,8 % oproti 

roku 2006, více viz. tabulka č. 2.5 Vývoj běžných výdajů v letech 2002 – 2007. 
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Tabulka č. 2.5 

 

Vývoj běžných výdajů města v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Běžné výdaje 328 145 399 018 402 017 320 004 349 332 251 678 

Přírůstek v % * 21,6 0,7 -25,6 9,2 -38,8 
       Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 

 

2.1.2.2  Kapitálové výdaje 

 

Kapitálové výdaje rostly od roku 2002 do roku 2003, kde dosahovaly hodnot 

okolo 200 mil. Kč, v roce 2004 došlo k výraznému poklesu zhruba o 93 mil. Kč, to je 

pokles zhruba o -79,5 % oproti roku 2003, v roce 2005 stouply o 37,1 % oproti roku 

2004, v roce 2007 stouply kapitálové výdaje až na úroveň 276 mil. Kč., kde růst byl 

o 81,6 % oproti roku 2006. Více viz. tabulka č. 2.6 Vývoj kapitálových výdajů v letech 

2002 – 2007. 

 

Tabulka č. 2.6 

 

Vývoj kapitálových výdajů města v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Kapitálové výdaje 173 889 211 535 117 834 161 559 152 494 276 891  

Přírůstek v % * 21,6 -79,5 37,1 -5,9 81,6 
       Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 

 

2.2  Hospodaření města Vsetín 

 

Vsetín se nachází na úpatí Vsetínských, Hostýnských a Vizovických vrchů 

kolem řeky Vsetínské Bečvy. Vsetín, okresní město, má 28 07515 obyvatel. První 

písemná zmínka o Vsetíně pochází z roku 1308. Leží ve Zlínském kraji. 

                                                 
15 Počet obyvatel ve Vsetíně je ke dni 31. 12. 2006 



 

 

 

38 

Město Vsetín patří k nejvýznamnějším střediskům východní Moravy. 

Způsobilost města prezentovat svou připravenost k udržitelnému rozvoji, trvale 

zvyšovat a zkvalitňovat svou ekonomickou základnu, rozvíjet potencionál lidských 

zdrojů včetně schopnosti přilákat a přijmout nové investory je významnou předností 

města v konkurenci ostatních sídel. Je také schopno a připraveno vytvářet podmínky 

pro další rozvoj celého území. Dominantou města je renesanční zámek s vyhlídkovou 

věží ze začátku 17. století s přilehlým anglickým parkem se vzácnými dřevinami [9]. 

 

Základním principem hospodaření obce v ČR je hospodaření podle rozpočtu, 

který podléhá schválení nejvyššímu orgánu obce, kterým je zastupitelstvo obce.  

Analýza postihuje hospodaření v jednotlivých letech 2002 - 2007. A také využívání 

finančních prostředků z EU.  

 

Hospodaření města Vsetín se neustále vyvíjelo, v letech 2002 – 2007 se celkové 

příjmy města pohybovaly na úrovni okolo 370 – 590 mil. Kč, výdaje se pohybovaly 

ve výši cca 550 - 930 mil. Kč. Město Vsetín v jednotlivých letech 2002 - 2007 

hospodařilo s deficitním rozpočtem. Základní  pohled o hospodaření města Vsetín nám 

ukazuje graf č. 2.4 Přehled celkového hospodaření města v letech 2002 – 2007, více viz. 

příloha č. 2.  

 

Graf č. 2.4 
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 Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 
 



 

 

 

39 

2.2.1  Příjmy města 

 

         Příjmy města Vsetín jsou tvořeny běžnými a kapitálovými příjmy. Vývoj 

celkových příjmů města v letech 2002 – 2007 ukazuje graf č. 2.5 Vývoj příjmů města 

v letech 2002 – 2007, více viz. příloha č. 2. 

 

Graf č. 2.5  
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  Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 
 

2.2.1.1  Daňové příjmy 

 

Daňové příjmy od roku 2002 do roku 2003 rostly, v roce 2004 poklesly 

a od roku 2005 příjmy rostly. Největší nárůst byl v roce 2006 o 13,8 % oproti roku 

2005, nejmenší nárůst byl v roce 2007 o 5,2 % oproti roku 2006, v roce 2004 byl 

zaznamenán pokles o -5,1 % oproti roku 2003, více viz. tabulka č. 2.7 Vývoj daňových 

příjmů města v letech 2002 – 2007. 
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Tabulka č. 2.7 

 

Vývoj daňových příjmů města v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 

Rok Položka 
2 002 2003 2004 2005 2006 2007 

Daňové příjmy 201 110 223 572 212 823 233 618 265 768 279 718 

Přírůstek v % * 11,2 -5,1 9,7 13,8 5,2 
       Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 

 

Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem financí do rozpočtu 

města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně. Mezi sdílené daně 

patří daň z příjmů fyzických osob (pohybovaly se cca 65 - 79 mil. Kč ve sledovaných 

letech), daň z příjmů právnických osob (cca 41 - 55 mil. Kč pro sledované roky) a daň 

z přidané hodnoty (se pohybovala ve sledovaných letech cca 65 – 90 mil. Kč). Obcím 

přísluší i výnos z tzv. výlučných daní. Jedná se o ty daně, jejichž celý výnos plyne 

výhradně do obecních rozpočtů. Patří k nim daň z nemovitostí (pohybovala 

se ve sledovaných letech cca 4 – 7 mil. Kč) a daň z příjmů právnických osob, 

kdy plátcem daně je samotná obec (pohybovala se ve sledovaných letech cca 9 – 24 mil. 

Kč).  

K nejvýznamnějším zdrojům příjmů města Vsetín patří daň z přidané hodnoty, 

daň z příjmů PO a daň z příjmů FO ze závislé činnosti. 

 

2.2.1.2  Nedaňové příjmy 

 

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti města. Největším zdrojem 

nedaňových příjmů pro město bylo pronájem nemovitostí (cca 17 – 36 mil. Kč), 

se kterým město počítá i do budoucna a dále splátky půjček (cca 4 – 19 mil. Kč). 

Nedaňové příjmy rostly v roce 2003 o 23,7 % oproti roku 2002. Od roku 2004 klesaly, 

největší pokles byl v roce 2005 o -38,1 % oproti roku 2004, v roce 2007 příjmy rostly 

cca o 41 mil. Kč, což je růst zhruba o 124,4 % oproti roku 2006. Více viz. tabulka č. 2.8 

Vývoj nedaňových příjmů města v letech 2002 – 2007. 
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Tabulka č. 2.8 

 

Vývoj nedaňových příjmů města v letech 2002 – 2007 

 

Rok Položka 
2 002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nedaňové příjmy 44 429 54 979 54 244 39 284 33 212 74 538 

Přírůstek v % * 23,7 -1,4 -38,1 -18,3 124,4 
       Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 

 

2.2.1.3  Kapitálové příjmy 

 

Kapitálové příjmy lze označit jako příjmy nepravidelné. Svojí náplní jsou tyto 

příjmy v podstatě předurčeny zejména k financování dlouhodobých investičních akcí, 

přinášející pozitivní finanční dopady na budoucí rozvoj města či regionu. Ty byly 

v letech 2002 - 2007 naplňovány příjmy z majetku města (příjmy z prodeje pozemků, 

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, příjmy z prodeje ostatního majetku, přijaté dary, 

příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů). Kapitálové příjmy byly nejvyšší v roce 

2002. Poté nepatrně klesly v roce 2005 o -3,6 % oproti roku 2002. V roce 2004 klesly 

výrazně cca o 150,1 % oproti roku 2003, to je zhruba o 21 mil. Kč. V roce 2005 opět 

rostly o 114,6 % oproti roku 2004, to byl nárůst zhruba o 16 mil. Kč. Výrazný pokles 

kapitálových příjmů byl v roce 2006, který činil cca o -480,6 % oproti roku 2005. 

V roce 2006 příjmy rostly. Vývoj kapitálových příjmů viz. tabulka č. 2.9 Vývoj 

kapitálových příjmů města v letech 2002 - 2007. 

 

Tabulka č. 2.9 

 

Vývoj kapitálových příjmů města v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 

Rok Položka 
2 002 2003 2004 2005 2006 2007 

Kapitálové příjmy 37 248 35 941 14 369 30 843 5 312 12 800 

Přírůstek v % * -3,6 -150,1 114,6 -480,6 140,9 
       Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 
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2.2.1.4  Přijaté dotace 

 

Přijaté dotace zahrnují příjmy z prostředků od veřejných rozpočtů nebo 

ze zahraničí. Dotace se v letech 2002 – 2007 pohybovaly v rozmezí 87 – 380 mil. Kč. 

Vývoj dotací města v letech 2002 – 2007 ukazuje tabulka č. 2.10. 

 

Tabulka č. 2.10 

 

Vývoj dotací města v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 

Rok Položka 
2 002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dotace 87 467 275 058 300 472 212 258 263 758 378 104 

Přírůstek v % * 214,5 9,2 -41,6 24,3 43,5 
        Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 

 

Dotace v roce 2002 plynuly do rozpočtu města ze státního rozpočtu, z rozpočtu 

EU neplynuly ještě žádné peněžní prostředky. Největší část dotací zaujímají dotace 

na přímé náklady na vzdělávání cca 88 mil. Kč, sociální dávky cca 82 mil. Kč, 

na výstavbu inženýrských sítí průmyslových zón cca 11 mil. Kč. Přehled dotací pro rok 

2002 viz. příloha č. 2. 

V roce 2003 městu náležely dotace ze státního rozpočtu ve výši 180 mil. Kč, 

dotace od krajů ve výši 95 mil. Kč, dotace od obcí ve výši 1 mil. Kč., investiční dotace 

státních fondů ve výši 18 mil. Kč. Dotace v roce 2003 rostly cca o 214,5 % oproti roku 

2002, což je nárůst zhruba o 188 mil. Kč. Přehled dotací pro rok 2003 viz příloha č. 2. 

Mezi největší položky dotací v roce 2004 byly: účelové dotace na sociální dávky 

cca 110 mil. Kč., dotaci na přímé náklady na vzdělávání cca 100 mil. Kč, dotaci 

na výkon státní správy cca 42 mil. Kč, a další. Mezi ty menší položky dotací patřilo 

např. Audit zdravého životního stylu 60 tis. Kč, Projekt podpory zdraví 50 tis. Kč, 

knihovna bez bariér 10 tis. Kč. V tomto roce dotace mírně rostly cca o 9,2 % oproti 

roku 2003, to je nárůst o 25 mil. Kč. Přehled dotací pro rok 2004 viz. příloha č. 2. 

V roce 2005 plynuly do rozpočtu města peněžní prostředky ze státního rozpočtu. 

Mezi největší položky patří: dotace na sociální dávky cca 102 mil. Kč, dotace na státní 

správu cca 40 mil. Kč, dotace na aktivní politiku zaměstnanosti cca 1,7 mil. Kč, dotaci 
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knihovnám cca 3 mil. Kč. a další. V tomto roce dotace klesly cca o -41,6 %, to je pokles 

zhruba o 88 mil. Kč. Město Vsetín doslalo z předvstupního programu PHARE 2003 na 

projekt Průmyslová zóna Bobrky cca 24 mil. Kč. Přehled dotací pro rok 2005 viz. 

příloha č. 2. 

V roce 2006 plynuly do městského rozpočtu nejen prostředky ze státního 

rozpočtu ale i ze strukturálních fondů EU. Mezi projekty financované z finančních 

prostředků EU patří: projekt Partnerství (dotace ve výši 400 tis. Kč), projekt C2ENET 

(Středoevropská síť životního prostředí) financovaný v rámci operačního programu 

INTERREG III B (dotace ve výši 405 tis. Kč), projekt Veřejná Masarykova knihovna 

financovaný v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje - ERDF (dotace ve výši 

10,4 mil. Kč), projekt Průmyslová zóna Bobrky, která byla financována z předvstupního 

programu PHARE (dotace ve výši cca 12 mil. Kč). V tomto roce dotace rostly 

cca o 24,3 % oproti roku 2005. Přehled dotací pro rok 2006 viz. příloha č. 2. 

Peněžní prostředky ze státního rozpočtu tak i z rozpočtu EU plynuly 

do městského rozpočtu i v roce 2007. Projekty financované z finančních prostředků EU 

byly: projekt Využití obnovitelných zdrojů v rámci operačního programu INTERREG 

III A (dotace ve výši cca 4,5 mil. Kč), investiční dotace Národního fondu, což je dotace 

z ERDF na projekt Logistické centrum odpadů (dotace ve výši 100 mil. Kč), dotace 

na projekt Dopravní obsluhy financovaný v rámci ERDF (dotace ve výši 

cca 3,9 mil. Kč). 

V rámci těchto projektů dostalo město ještě dotace ze státního rozpočtu, 

tj. na projekt Využití obnovitelných zdrojů dostalo dotaci ve výši 301 tis. Kč, na projekt 

Partnerství v ČR dostalo dotaci ve výši 53 tis. Kč, na projekt Logistického centra 

dostalo dotaci ve výši 10 mil. Kč, dotaci v rámci Mikroregionu na projekt Čistá Bečva 

ve výši cca 1,3 mil. Kč,  neinvestiční dotace ze státních fondů na projekt Dopravní 

obsluhy ze SFŽP ve výši cca 1,3 mil. Kč., a v neposlední řadě dotaci na projekt 

Metropolitní síť cca 6,3 mil. Kč. V roce 277 rostly dotace o 43,5 %, to je nárůst zhruba 

o 115 mil. Kč. Přehled dotací pro rok 2007 viz. příloha č. 2. 

 

2.2.2  Výdaje města 

 

Výdaje města jsou nástrojem a realizace záměrů a potřeb města. Prostřednictvím 

svěřených veřejných prostředků poskytuje město veřejnou službu a naplňuje tak smysl 
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své existence. Město proto realizuje, pro rozvoj města, rozsáhlé investice 

do infrastruktury, vzhledu města, sportovních zařízení, bydlení, ekologie a dalších 

oblastí. 

Souhrnný vývoj výdajů města Vsetín v letech 2002 – 2007 ukazuje graf č. 2.6 

Vývoj výdajů města v letech 2002 – 2007, více viz. příloha č. 2. 

 

Graf č. 2.9 

Vývoj výdajů města v letech 2002 - 2007
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  Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 
 

2.2.2.1  Běžné výdaje 

 

Běžné výdaje se pohybovaly v roce 2002 na úrovni cca 318 mil. Kč, v roce 2003 

došlo k nárůstu těchto výdajů o cca  205 mil.Kč, to je nárůst o 64,4 % oproti roku 2003, 

v roce 2004 dochází k nárůstu o cca 13 mil. Kč, to je nárůst o 2,4 % oproti roku 2003, 

rok 2005 byl klesající cca o 61 mil. Kč, to je pokles o -12,9 % vzhledem k roku 2004, 

avšak v roce 2006 došlo k nárůstu běžných výdajů cca o 125 mil. Kč, to je růst o 26,5 % 

oproti roku 2005. Rok 2007 byl klesající o -1,5 % vzhledem k roku 2006. Více viz. 

tabulka č. 2.11 Vývoj běžných výdajů města v letech 2002 – 2007. 
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Tabulka č. 2.11 

 

Vývoj běžných výdajů města v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Běžné výdaje 318 764 523 973 536 358 475 137 600 856 592 030 

Přírůstek v % * 64,4 2,4 -12,9 26,5 -1,5 
       Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 

 

2.2.2.2  Kapitálové výdaje 

 

Kapitálové výdaje se pohybovaly na nižší úrovni oproti běžným výdajům. 

V roce 2002 byly na úrovni kolem 200 mil. Kč, v roce 2003 klesly cca o -31,3 % oproti 

roku 2002, to je zhruba pokles o 54 mil. Kč, v roce 2004 stouply o 5,7 % oproti 

předešlému roku, v roce 2005 klesly cca o 61 mil. Kč oproti roku 2004, to je pokles 

zhruba o -49,7 %, v roce 2006 výrazně stouply, kdy růst kapitálových výdajů z roku 

2005 na rok 2006 činil 168,4 %, v roce 2007 klesly cca o 5 mil. Kč, což je pokles 

zhruba o -1,7 %. Více viz. tabulka č. 2.12 Vývoj kapitálových výdajů města v letech 

2002 – 2007. 

 

Tabulka č. 2.12 

 

Vývoj kapitálových výdajů města v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 
Rok 

Položka 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Kapitálové výdaje 229 496 174 768 184 654 123 385 331 116 325 564 

Přírůstek v % * -31,3 5,7 -49,7 168,4 -1,7 
        Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 
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3  ZHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ VYUŽÍVÁNÍ PROST ŘEDKŮ 

EVROPSKÉ UNIE VE VYBRANÝCH OBCÍCH 

 

Následující analýza je zaměřena na srovnání hospodaření, a využívání 

prostředků z EU, měst Valašské Meziříčí a Vsetína v letech 2002 – 2007.  

 

3.1 Zhodnocení hospodaření měst Valašské Meziříčí a Vsetín 

 

Města Valašské Meziříčí a Vsetín spadají do Zlínského kraje. Počtem obyvatel 

se nepatrně liší. Město Valašské Meziříčí má 27 559 obyvatel a město Vsetín má 28 075 

obyvatel. Hospodaření obou měst bylo v jednotlivých letech 2002 – 2007 také rozdílné.  

 

3.1.1  Srovnání celkových příjmů měst Valašské Meziříčí a Vsetín 

 

Celkové příjmy města Valašského Meziříčí se pohybovaly v analyzovaných 

letech okolo 460 – 620 mil. Kč. Základní pohled na výši příjmů připadajícího 

na jednoho obyvatele ukazuje graf č. 3.1 Celkové příjmy na obyvatele měst Valašské 

Meziříčí a Vsetín v letech 2002 – 2007. 

 

Graf č. 3.1  

Celkové příjmy na obyvatele měst Valašské Meziříčí a Vsetín v letech 2002 - 2007
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 Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí i města Vsetín. 
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V roce 2006 by připadlo na obyvatele 17,1 tis. Kč příjmů. Největší příjmy byly 

v roce 2003, kdy na jednoho obyvatele připadlo 22,6 tis. Kč, a nejmenší příjem byl 

v roce 2002, kdy na jednoho obyvatele připadlo cca 16,9 tis. Kč na osobu. Více viz 

tabulka č. 3.1 Celkové příjmy města Valašského Meziříčí na obyvatele. 

 

Tabulka č. 3.1 

 

Celkové příjmy města Valašského Meziříčí na obyvatele  

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Celkové příjmy (v tis. Kč) 464 521 622 129 534 882 497 778 469 930 489 219  
Počet obyvatel 27 559 

Příjem na obyvatele (v tis. Kč) 16,9 22,6 19,4 18,1 17,1 17,8 
 Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
 

Oproti tomu se celkové příjmy města Vsetín pohybovaly cca 370 – 590 mil. Kč 

během analyzovaného období. V roce 2006 připadlo na 1 obyvatele 20,2 tis. Kč příjmů. 

Největší příjmy byly v roce 2007, kdy na jednoho obyvatele připadlo 26,5 tis. Kč, 

a nejmenší příjmy vyly v roce 2002, kdy na jednoho obyvatele připadlo cca 13,2 tis. Kč. 

Více viz tabulka č. 3.2 Přehled příjmů města Vsetín na obyvatele. 

 

Tabulka č. 3.2 

 

Přehled příjmů města Vsetín na obyvatele  

 

Rok Položka 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Celkové příjmy (v tis.Kč) 370 254 589 550 581 908 516 002 568 050 745 160 
Počet obyvatel 28 075 

Příjem na obyvatele (v tis. Kč) 13,2 21,0 20,7 18,4 20,2 26,5 
Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 
 

Z těchto tabulek vyplývá, že město Vsetín mělo vyšší příjmy na obyvatele 

během analyzovaného období než město Valašské Meziříčí. Město Valašské Meziříčí 

mělo vyšší příjmy pouze v letech 2002 a 2003 než město Vsetín. 
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3.1.1.1  Srovnání daňových příjmů  

 

Daňové příjmy města Valašské Meziříčí se pohybovaly okolo 180 – 260 mil. Kč 

v analyzovaném období. Základní pohled na výši daňových příjmů připadajícího 

na jednoho obyvatele ukazuje graf č. 3.2 Daňové příjmy na obyvatele měst Valašské 

Meziříčí a Vsetín v letech 2002 – 2007. 

 

Graf č. 3.2 
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Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí i města Vsetín. 
 

 Ve Valašském Meziříčí v roce 2006 připadalo na obyvatele 8,9 tis. Kč daňových 

příjmů. Největší daňové příjmy mělo město Valašské Meziříčí cca 9,5 tis. Kč 

na obyvatele v roce 2007. Nejmenší daňové příjmy mělo město Valašské Meziříčí 

v roce 2002 cca 6,6 tis. Kč na obyvatele. Ve městě Valašské Meziříčí daňové příjmy 

rostly od roku 2002 do 2005, v roce 2006 mírně poklesly a v roce 2007 rostly. Více viz. 

tabulka č. 3.3 Daňové příjmy na obyvatele města Valašské Meziříčí v letech 2002-2007. 
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Tabulka č. 3.3 

 

Daňové příjmy na obyvatele města Valašské Meziříčí v letech 2002 – 2007 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Daňové příjmy (v tis. Kč) 182 951 219 367 227 798 246 526 245 073 262 106 
Počet obyvatel 27 559 

Příjem na obyvatele (v tis. Kč) 6,6 8,0 8,3 8,9 8,9 9,5 
 Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
 

 Oproti tomu se daňové příjmy ve Vsetíně pohybovaly okolo  200 – 280 mil. Kč 

v analyzovaném období. V roce 2006 připadlo na obyvatele 9,5 tis. Kč daňových 

příjmů. Největší podíl daňových příjmů dosahovalo město Vsetín cca 10,0 tis. Kč 

v roce 2007. Nejmenší podíl těchto příjmů dosahovaly v roce 2002 cca 7,2 tis. Kč. 

Více viz. tabulka č. 3.4 Daňové příjmy na obyvatele města Vsetín v letech 2002 – 2007. 

 

Tabulka č. 3.4 

 

Daňové příjmy na obyvatele města Vsetín v letech 2002 – 2007. 

 

Rok Položka 
2 002 2003 2004 2005 2006 2007 

Daňové příjmy (v tis. Kč) 201 110 223 572 212 823 233 618 265 768 279 718 
Počet obyvatel 28 075 

Příjem na obyvatele (v tis. Kč) 7,2 8,0 7,6 8,3 9,5 10,0 
 Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 

 

Z tabulek vyplývá, že město Valašské Meziříčí má menší daňové příjmy 

na obyvatele v letech 2002, 2006 a 2007 oproti městu Vsetín v analyzovaných letech. 

Např. v roce 2003 mají obě města stejnou výši daňových příjmů na obyvatele. V roce 

2007 mělo město Valašské Meziříčí daňové příjmy na obyvatele 9,5 tis. Kč, město 

Vsetín 10,0 tis. Kč, to je o 0,5 tis. Kč méně než město Vsetín. Rozdíly mezi daňovými 

příjmy se pohybují okolo 0,5 – 0,7 tis. Kč.  
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3.1.1.2  Srovnání nedaňových příjmů  

 

Nedaňové příjmy města Valašské Meziříčí se pohybovaly okolo 27 – 54 mil. Kč 

v analyzovaném období. Základní pohled na výši nedaňových příjmů připadajícího 

na jednoho obyvatele ukazuje graf č. 3.3 Nedaňové příjmy na obyvatele měst Valašské 

Meziříčí a Vsetín v letech 2002 – 2007. 

 

Graf č. 3.3 

Nedaňové p říjmy na obyvatele m ěst Valašské Mezi říčí a Vsetín
v letech 2002 - 2007
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Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí i města Vsetín. 
 

Ve Valašském Meziříčí v roce 2006 připadalo na obyvatele 1,8 tis. Kč 

nedaňových příjmů. Největší nedaňové příjmy ve městě byly v roce 2004 cca 1,9 tis. Kč 

na obyvatele. Nejmenší nedaňové příjmy ve městě byly v roce 2002 cca 1,0 tis. Kč 

na obyvatele. Více viz. tabulka č. 3.5 Nedaňové příjmy na obyvatele města Valašské 

Meziříčí v letech 2002 – 2007. 
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Tabulka č. 3.5 

 

Nedaňové příjmy na obyvatele města Valašské Meziříčí v letech 2002 – 2007 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nedaňové příjmy (v tis. Kč) 27 851 37 909 53 728 45 056 49 862 33 508  
Počet obyvatel 27 559 
Příjem na obyvatele (v tis. Kč) 1,0 1,4 1,9 1,6 1,8 1,2 
 Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
 

Oproti tomu se nedaňové příjmy ve Vsetíně pohybovaly okolo 33 – 75 mil. Kč 

v analyzovaném období. V roce 2006 připadlo na obyvatele 1,2 tis. Kč nedaňových 

příjmů. Největší podíl nedaňových příjmů dosahovaly ve Vsetíně cca 2,7 tis. Kč 

v roce 2007. Nejmenší podíl těchto příjmů dosahovaly v roce 2006 cca 1,2 Kč. Více viz. 

tabulka č. 3.6 Nedaňové příjmy na obyvatele města Vsetín v letech 2002 – 2007. 

 

Tabulka č. 3.6 

 

Nedaňové příjmy na obyvatele města Vsetín v letech 2002 – 2007 

 

Rok Položka 
2 002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nedaňové příjmy (v tis. Kč) 44 429 54 979 54 244 39 284 33 212 74 538 
Počet obyvatel 28 075 

Příjem na obyvatele (v tis. Kč) 1,6 2,0 1,9 1,4 1,2 2,7 
Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 

 

Důvody velkých výkyvů ve výši nedaňových příjmů v analyzovaných letech 

bylo např. nárůst splátek u půjček (v roce 2006 se pohybovaly ve výši 18 mil. Kč 

a v roce 2007 se pohybovaly ve výši 30 mil. Kč) a další. 

Z tabulek vyplývá, že město Valašské Meziříčí má menší nedaňové příjmy 

na obyvatele v letech 2002, 2003 a 2007 oproti městu Vsetín v analyzovaných letech. 

Např. v roce 2003 mají obě města stejnou výši nedaňových příjmů na obyvatele. V roce 

2007 mělo město Valašské Meziříčí nedaňové příjmy na obyvatele 1,2 tis. Kč, město 

Vsetín 2,7 tis. Kč, to je o 1,5 tis. Kč méně než město Vsetín. 



 

 

 

52 

3.1.1.3  Srovnání kapitálových příjmů obou měst 

 

 Kapitálové příjmy města Valašské Meziříčí se pohybovaly ve výši 12 – 56 mil. 

Kč během analyzovaného období. Základní pohled na výši kapitálových příjmů 

připadajícího na obyvatele ukazuje graf. č. 3.4 Kapitálové příjmy na obyvatele měst 

Valašské Meziříčí a Vsetín v letech 2002 – 2007. 

 

Graf č. 3.4 

Kapitálové příjmy na obyvatele měst Valašské Meziříčí a Vsetín
 v letech 2002 - 2007
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Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí i města Vsetín. 

 

Ve Valašském Meziříčí v roce 2006 připadlo na obyvatele 1,1 tis. Kč 

kapitálových příjmů. Největší kapitálové příjmy byly v roce 2005 cca 2,0 tis. Kč 

na obyvatele. Nejmenší kapitálové příjmy byly v roce 2007 cca 0,5 tis. Kč na osobu. 

Více viz. tabulka č. 3.7 Kapitálové příjmy města Valašské Meziříčí na obyvatele 

v letech 2002 – 2007. 
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Tabulka č. 3.7 

 

Kapitálové příjmy města Valašské Meziříčí na obyvatele v letech 2002 – 2007 

 
Rok 

Položka 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Kapitálové příjmy (v tis. Kč) 24 790 50 043 35 395 55 856 30 383 12 500  
Počet obyvatel 27 559 

Příjem na obyvatele (v tis. Kč) 0,9 1,8 1,3 2,0 1,1 0,5 
Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 

 

Oproti tomu se kapitálové příjmy ve Vsetíně pohybovaly okolo 5 – 38 mil. Kč 

v analyzovaném období. V roce 2006 připadlo na obyvatele 0,2 Kč kapitálových příjmů. 

Největší podíl kapitálových příjmů dosahovaly obyvatelé Vsetína cca 1,3 tis. Kč 

v roce 2002 a 2003. Nejmenší podíl těchto příjmů dosahovaly v roce 2006 cca 0,2 Kč. 

Více viz. tabulka č. 3.8 Kapitálové příjmy na obyvatele města Vsetín v letech  2002 – 

2007. 

 

Tabulka č. 3.8 

 

Kapitálové příjmy na obyvatele města Vsetín v letech 2002 – 2007 

 

Rok Položka 
2 002 2003 2004 2005 2006 2007 

Kapitálové příjmy (v tis. Kč) 37 248 35 941 14 369 30 843 5 312 12 800 
Počet obyvatel 28 075 

Příjem na obyvatele (v tis. Kč) 1,3 1,3 0,5 1,1 0,2 0,5 
Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 

 

Z tabulek vyplývá, že město Valašské Meziříčí má vyšší kapitálové příjmy 

na obyvatele v letech 2003, 2004, 2005 a 2006 oproti městu Vsetín v analyzovaných 

letech. Např. v roce 2007 mají obě města stejnou výši kapitálových příjmů na obyvatele. 

V roce 2004 mělo město Valašské Meziříčí kapitálové příjmy na obyvatele 1,3 tis. Kč, 

město Vsetín ve stejném roce 0,5 tis. Kč, to je o 0,8 tis. Kč více než město Vsetín. 
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3.1.2  Srovnání celkových výdajů měst Valašské Meziříčí a Vsetín 

 

Celkové výdaje města Valašského Meziříčí se pohybovaly cca 320 – 400 mil. Kč 

během analyzovaného období. Základní pohled na výši celkových výdajů připadajícího 

na obyvatele ukazuje graf č. 3.5 Přehled výdajů na obyvatele měst Valašské Meziříčí 

a Vsetín. 

 

Graf č. 3.5 

Celkové výdaje na obyvatele měst Valašské Meziříčí a Vsetín     
v letech 2002 - 2007
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 Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí i města Vsetín. 
 

Ve Valašském Meziříčí v roce 2006 připadlo na obyvatele 18,2 tis. Kč výdajů. 

Největší výdaje byly v roce 2007 cca 26,5 tis. Kč na osobu. Nejmenší výdaje byly 

v roce 2002 cca 13,2 tis. Kč na osobu. Více viz. tabulka č. 3.9 Celkové výdaje města 

Valašské Meziříčí  na obyvatele v letech 2002 – 2007. 

 
Tabulka č. 3.9 
 

Celkové výdaje města Valašské Meziříčí na obyvatele v letech 2002 - 2007 
 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Celkové výdaje (v tis. Kč) 502 034 610 553 519 951 481 563 501 826 525 569  
Počet obyvatel 27 559 
Výdaje na obyvatele (v tis. Kč) 18,2 22,2 18,9 17,5 18,2 19,1 
Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
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Oproti tomu se celkové výdaje města Vsetín pohybovaly cca 550 – 930 mil. Kč 

během analyzovaného období. V roce 2006 připadlo na jednoho obyvatele 33,2 tis. Kč 

výdajů, ty byly největší. Nejmenší výdaje byly v roce 2002 cca 19,5 tis. Kč na osobu. 

Více viz. tabulka č. 3.10 Celkové výdaje města Vsetín na obyvatele v letech 2002 - 

2007. 

 

Tabulka č. 3.10 

 

Celkové výdaje města Vsetín na obyvatele v letech 2002 - 2007. 

 

Rok Položka 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Celkové výdaje (v tis. Kč) 548 260 698 741 721 012 598 522 931 972 917 594 
Počet obyvatel 28 075 

Výdaje na obyvatele (v tis. Kč) 19,5 24,9 25,7 21,3 33,2 32,7 
Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 
 

Z tabulek vyplývá, že město Valašské Meziříčí má menší celkové výdaje 

na obyvatele oproti městu Vsetín v analyzovaných letech. Např. v roce 2004 mělo 

město Valašské Meziříčí výdaje na obyvatele 18,9 tis. Kč, město Vsetín 25,7 tis. Kč, 

to je zhruba o 6,8 tis. Kč méně než město Vsetín. 

 

3.1.2.1  Srovnání běžných výdajů obou měst 

 

Běžné výdaje města Valašského Meziříčí se pohybovaly cca 250 – 402 mil. Kč 

během analyzovaného období. Základní pohled na výši běžných výdajů na obyvatele 

ukazuje graf č. 3.6 Běžné výdaje na obyvatele měst Valašské Meziříčí a Vsetín v letech 

2002 - 2007. 
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Graf č. 3.6 

 Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí i města Vsetín. 
 

Ve Valašském Meziříčí v roce 2006 připadlo na obyvatele 12,7 tis. Kč běžných 

výdajů. Největší běžné výdaje byly v roce 2004 cca 14,6 tis. Kč na osobu. Nejmenší 

běžné výdaje byly v roce 2005 cca 11,6 tis. Kč na osobu. Více viz. tabulka č. 3.11 

Běžné výdaje města Valašské Meziříčí na obyvatele v letech 2002 - 2007. 

 

Tabulka č. 3.11 

 

Běžné výdaje města Valašské Meziříčí na obyvatele v letech 2002 - 2007 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Běžné výdaje (v tis. Kč) 328 145 399 018 402 017 320 004 349 332 251 678 
Počet obyvatel 27 559 

Výdaje na obyvatele (v tis. Kč) 11,9 14,5 14,6 11,6 12,7 9,1 
Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 

 

Oproti tomu se běžné výdaje města Vsetín pohybovaly okolo 318 – 600 mil. Kč 

během analyzovaného období. V roce 2006 připadlo na obyvatele 33,2 tis. Kč výdajů. 

Největší výdaje na obyvatele byly v roce 2006 a nejmenší výdaje byly v roce 2002 cca 

19,5 tis. Kč na osobu. Více viz. tabulka č. 3.12 Běžné výdaje města Vsetín na obyvatele 

v letech 2002 - 2007. 

Běžné výdaje na obyvatele měst Valašské Meziříčí a Vsetín
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Tabulka č. 3.12 

 

Běžné výdaje města Vsetín na obyvatele v letech 2002 - 2007 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Běžné výdaje (v tis. Kč) 318 764 523 973 536 358 475 137 600 856 592 030 
Počet obyvatel 28 075 

Výdej na obyvatele (v tis. Kč) 11,4 18,7 19,1 16,9 21,4 21,1 
Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 

 

Důvody velkých výkyvů ve výši běžných výdajů v analyzovaných letech byly 

např. příspěvky příspěvkovým organizacím (v roce 2004 se pohybovaly ve výši 145 

mil. Kč, ale v roce 2005 se snížili na cca 46 mil. Kč), půjčky ( v roce 2002 byly ve výši 

cca 7 mil. Kč, ale v roce 2006 byly ve výši 30 mil. Kč), nákup služeb (v roce 2002 

se pohybovaly ve výši cca 27 mil. Kč, ale v dalších letech se pohybovaly ve výši cca 

65-88 mil. Kč) 

 

Z tabulek vyplývá, že město Valašské Meziříčí mělo menší běžné výdaje 

na obyvatele kromě roku 2002 oproti městu Vsetín v analyzovaných letech. Např. 

v roce 2006 mělo město Valašské Meziříčí běžné výdaje na obyvatele 12,7 tis. Kč, 

město Vsetín 21,4 tis. Kč, to je zhruba o 8,7 tis. Kč méně než občané města Vsetín. 

 

3.1.2.2  Srovnání kapitálových výdajů obou měst 

 

Kapitálové výdaje města Valašského Meziříčí se pohybovaly okolo 110 – 280 

mil. Kč během analyzovaného období. Základní pohled na výši kapitálových výdajů 

na obyvatele ukazuje graf č. 3.7 Kapitálové výdaje na obyvatele měst Valašské Meziříčí 

a Vsetín v letech 2002 - 2007. 
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Graf č. 3.7 

Kapitálové výdaje na obyvatele měst Valašské Meziříčí a Vsetín
 v letech 2002 - 2007

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Roky

V
ýš

e 
ka

pi
tá

lo
vý

ch
 v

ýd
aj
ů
   

   
   

   
   

 (
v 

tis
. K
č)

   
   

 

Kapitálové výdaje na obyvatele
VM

Kapitálové výdaje na obyvatele
Vsetín

 
 Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí i města Vsetín. 

 

Ve Valašském Meziříčí v roce 2006 připadlo na obyvatele 5,5 tis. Kč 

kapitálových výdajů. Největší kapitálové výdaje byly v roce 2007 cca 10,0 tis. Kč 

na obyvatele. Nejmenší kapitálové výdaje byly v roce 2004 cca 4,3 tis. Kč na obyvatele. 

Více viz. tabulka č. 3.13 Kapitálové výdaje města Valašské Meziříčí na obyvatele 

v letech 2002 - 2007. 

 

Tabulka č. 3.13 

 

Kapitálové výdaje města Valašské Meziříčí na obyvatele v letech 2002 - 2007 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Kapitálové výdaje (v tis. Kč) 173 889 211 535 117 834 161 559 152 494 276 891  
Počet obyvatel 27 559 

Výdaje na obyvatele (v tis. Kč) 6,3 7,7 4,3 5,9 5,5 10,0 
Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 

 

Oproti tomu se kapitálové výdaje města Vsetín pohybovaly okolo 170 – 320 mil. 

Kč během analyzovaného období. V roce 2006 připadlo na obyvatele 11,8 Kč 

kapitálových výdajů, ty byly také největší. Nejmenší kapitálové výdaje byly v roce 2005 

cca 4,4 tis. Kč na obyvatele. Více viz. tabulka č. 3.14 Kapitálové výdaje města Vsetín 

na obyvatele v letech 2002 - 2007. 
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Tabulka č. 3.14 

 

Kapitálové výdaje města Vsetín na obyvatele v letech 2002 - 2007 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Kapitálové výdaje (v tis. Kč) 229 496 174 768 184 654 123 385 331 116 325 564 
Počet obyvatel 28 075 

Výdej na obyvatele (v tis. Kč) 8,2 6,2 6,6 4,4 11,8 11,6 
Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 
 

Z tabulek vyplývá, že město Valašské Meziříčí má vyšší kapitálové výdaje 

na obyvatele v letech 2003 a 2005 oproti městu Vsetín v analyzovaných letech. 

Např. v roce 2003 mělo město Valašské Meziříčí běžné výdaje na obyvatele 7,7 tis. Kč, 

město Vsetín mělo 6,2 tis. Kč, to je zhruba o 1,5 tis. Kč více než občané města Vsetín. 

 

3.1.3  Srovnání celkového hospodaření obou měst  

 

Hospodaření měst se odvíjí od vlastních činností. Město Valašské Meziříčí 

hospodařilo v letech 2002 a 2007, 2007 s deficitním rozpočtem (schodek se pohyboval 

ve výši 40 mil. Kč) a v letech 2003, 2004 a 2005 v přebytkovým rozpočtem. Na rozdíl 

tomu město Vsetín v jednotlivých letech hospodařilo s deficitním rozpočtem (schodek 

se pohyboval ve výši 80 – 360 mil. Kč). Přehled o hospodaření obou měst ukazuje graf 

č. 3.8 Celkové hospodaření měst Valašského Meziříčí a Vsetín v letech 2002-2007. 
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Graf č. 3.8 

Celkové hospodaření měst Valašského Meziříčí  a Vsetín          
  v letech 2002 - 2007
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Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí i města Vsetín. 
 

 

3.2 Zhodnocení využívání finančních prostředků z Evropské unie 

 

Tato část podkapitoly je zaměřena na využívání prostředků z Evropské unie 

městy Valašské Meziříčí a Vsetín v letech 2002 – 2007. 

 

3.2.1  Srovnání přijatých dotací obou měst 

 

Přijaté dotace města Valašského Meziříčí se pohybovaly okolo 140 – 315 

mil.Kč. během analyzovaného období. Základní pohled na výši přijatých dotací 

na obyvatele ukazuje graf č. 3.9 Přijaté dotace na obyvatele měst Valašské Meziříčí 

a Vsetín v letech 2002 - 2007. 
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Graf č. 3.9 

Dotace na obyvatele obou měst v letech 2002 - 2007
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 Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí i města Vsetín. 
 

Ve Valašském Meziříčí v roce 2006 připadlo na obyvatele 5,2 tis. Kč přijatých 

dotací, ty byly nejmenší. Největší dotace měli občané v roce 2003 cca 11,4 tis. Kč 

na osobu. Více viz. tabulka č. 3.15 Přijaté dotace města Valašské Meziříčí na obyvatele 

v letech 2002 - 2007. 

 

Tabulka č. 3.15 

 

Přijaté dotace města Valašské Meziříčí na obyvatele v letech 2002 - 2007 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Dotace (v tis. Kč) 228 929 314 810 217 961 150 340 144 612 181 105 
Počet obyvatel 27 559 

Příjem na obyvatele (v tis. Kč) 8,3 11,4 7,9 5,5 5,2 6,6 
Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
 

Oproti tomu se přijaté dotace města Vsetín pohybovaly okolo 87 – 380 mil. Kč 

během analyzovaného období. V roce 2006 připadlo na obyvatele 9,4 tis. Kč dotací. 

Největší dotace byly v roce 2007 cca 13,5 tis. Kč. Nejmenší dotace byly v roce 2002 cca 

3,1 tis. Kč na osobu. Více viz. tabulka č. 3.16 Přijaté dotace města Vsetín na obyvatele 

v letech 2002 - 2007. 
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Tabulka č. 3.16 

 

Přijaté dotace města Vsetín na obyvatele v letech 2002 - 2007 

 

Rok Položka 
2 002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dotace (v tis. Kč) 87 467 275 058 300 472 212 258 263 758 378 104 
Počet obyvatel 28 075 

Příjem na obyvatele (v tis. Kč) 3,1 9,8 10,7 7,6 9,4 13,5 
Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 
 

Z tabulek vyplývá, že město Valašské Meziříčí má vyšší přijaté dotace 

na obyvatele v letech 2002 a 2003 oproti městu Vsetín v analyzovaných letech. 

Např. v roce 2004 mělo město Valašské Meziříčí přijaté dotace na obyvatele 7,9 tis. Kč, 

město Vsetín 10,7 tis. Kč, to je zhruba o 2,8 tis. Kč méně než občané města Vsetín. 

 

3.2.2  Srovnání čerpání finančních prostředků z EU obou měst 

 

Město Valašské Meziříčí vyčerpalo z prostředků EU částku cca 27,7 mil. Kč 

na své rozvojové projekty. Více viz. tabulka 3.17 Dotace z EU městu Valašské Meziříčí 

v letech 2002 – 2007. 

 

Tabulka č. 3.17 

 

Dotace z EU městu Valašské Meziříčí v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 

Projekt Částka 
Projekt Partnerství - SROP 177 
Metropolitní síť - SROP  11 121 
Zelená pro Beskydy - INTERREG III A  6 000 
Ohřev bazénové vody - INTERREG III A  4 500 
Brána do Beskyd - INTERREG III A  4 499 

Studie obnovitelných zdrojů - INTERREG III A  1 449 

Celkem 27 746 
        Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
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Oproti tomu město Vsetín čerpalo z prostředků EU částku 88,4 mil. Kč 

na své rozvojové projekty ve sledovaném období. Více viz. tabulka č. 3.18 Dotace z EU 

městu Vsetín v letech 2002 – 2007. 

 

Tabulka č. 3.18 

 

Dotace z EU městu Vsetín v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 

Projekt Částka 
Pracovní šance – OP RLZ 2 728 
Zelená pro Zlínský Kraj - OP RLZ 1 567 
Projekt Partnerství - SROP 400 
Projekt C2ENET  - INTERREG 405 
Projekt "Veřejná Masarykova knihovna" -SROP 45 
Metropolitní síť - SROP 6 203 
PHARE - Průmyslová zóna Bobrky 35 280 
Projekt "Využití obnovitelných zdrojů" 4 523 
Logistické centrum - OP I 36 257 

Projekt "Dopravní obsluhy" - OP I 5 284 

Celkem 88 397 
        Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 
 

Z tabulek vyplývá, že město Vsetín čerpalo více finančních prostředků z fondů 

EU cca o 60,7 mil. Kč, a to z důvodu většího zapojení se do přípravy projektů 

financovaných v rámci strukturálních fondů.  

 

Mezi společné projekty měst Valašské Meziříčí a Vsetín patří projekt Partnerství 

pro novou strategii Zlínského kraje, který byl financovaný v rámci Společného 

regionálního operačního programu, kde město Valašské Meziříčí mělo ve vyúčtování 

dotací částku 177 tis. Kč, ale město Vsetín dostalo částku 400 tis. Kč na tento projekt, 

což je méně o 223 tis. Kč než město Vsetín. Dalším společným projektem byl projekt 

s názvem Metropolitní síť financován také z Společného regionálního operačního 

programu, kde město Valašské Meziříčí získalo cca 11 mil. Kč, ale město Vsetín 

dostalo jen cca 6 mil. Kč, což je více o cca 5 mil. Kč než město Vsetín. 
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3.2.3 Návrhy zapojení měst do využívání finančních prostředků z EU 

 

Další projekty, které město realizuje, je projekt „Vize a strategie rozvoje města 

Valašské Meziříčí do roku 2025“. Projekt je rozdělen do dvou etap: První etapa 

probíhala v období 28.2-30.6.2007 jejímž cílem je specifikace záměrů města, 

aktualizace projektového inkubátoru a zpracování Akčního plánu projektů na rok 2008. 

Druhá etapa probíhala v období 1.9.2007-28.2.2008 jejímž cílem je zpracování 

strategického dokumentu rozvoje města do roku 2025. 

 

Tímto projektem vyšly najevo největší přednosti města, mezi ně patří zdravotní 

péče, přírodní zajímavosti a dopravní dostupnost. Vedle předností města byly zjištěny 

i nedostatky. Jedná se např. o cyklostezky, dětské hřiště, pěší, běžecké či in-line stezky, 

nedostatek startovacích bytů, vyloučení tranzitní těžké dopravy. Z tohoto důvodu by se 

město mohlo zaměřit na vypracování projektů na tvorbu dětských hřišť (zatím je 

ve městě vybudováno jedno hřiště podle norem Evropské unie) a důležité také 

vybudování cyklostezek z důvodů zvyšování cyklistů na silničních komunikacích. 

 

 Tento projekt by mohl být společný pro obě města. Finanční prostředky na tyto 

projekty by mohly být čerpány v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje nebo 

také v rámci operačního programu dopravní infrastruktury, který by mohl být použit 

na vytvoření cyklostezek nebo také in-line stezek. 
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ZÁVĚR 
 

 

Za základní článek územní samosprávy je v České republice považována obec, 

která je základním územním samosprávným celkem. Základním podkladem 

pro hospodaření obce je její rozpočet. Je to decentralizovaný peněžní fond, bilance 

příjmů a výdajů, finanční plán hospodaření, právní dokument schválený místními 

orgány. Z dlouhodobého hlediska by měl být rozpočet vyrovnaný, kdy příjmy se rovnají 

výdajům, popřípadě přebytkový, kdy příjmy jsou větší než výdaje. Vedle rozpočtu jsou 

to také fondy, u nichž  se uplatňuje zpravidla přísná účelovost, tzn. vyčlenění určitých 

druhů příjmů pro tyto fondy a možnost jejich použití na financování pouze předem 

stanovených druhů potřeb. To může vést běžně k situacím, že v daném rozpočtovém 

roce v některém účelovém fondu přebývají finanční prostředky, zatímco v jiném je jich 

nedostatek, na krytí potřeby. Rozpočtový proces představuje činnosti orgánů, ke kterým 

patří sestavování návrhu rozpočtu, projednávání a schvalování návrhu rozpočtu, plnění 

a průběžná kontrola rozpočtu a v neposlední řadě i sestavování přehledu o skutečném 

vývoji plnění rozpočtu za uplynulá období. Takto správně sestavený územní rozpočet 

umožňuje správně čerpat finanční prostředky nejen na rozvoj svého území. 

 

Cílem bylo zhodnotit možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů 

Evropské unie v období 2004 – 2006 a navrhnout možnosti čerpání prostředků 

ze strukturálních fondů Evropské unie v období 2007 – 2013, městy Valašské Meziříčí 

a Vsetín. Členství v EU umožňuje čerpat finanční prostředky EU ze strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti. Finanční prostředky plynoucí do rozpočtu ČR byly 

rozděleny do období 2000 – 2006 a 2007 – 2013. V období 2000 – 2006 mohla ČR 

čerpat ze tří cílů strukturální politiky, a to ve výši zhruba 183,6 mld. € a také mohla 

získat prostředky ze strukturálních fondů (ERDF, ESF, FIFG, AEGGF) a Fondu 

soudržnosti. Evropská komise vyčlenila pro období 2007 – 2013 na realizaci 

hospodářské a sociální soudržnosti celkem 336,1 mld. €. Z toho vyplývá, že SF 

se snížily z pěti na tři a zvýšily se finanční prostředky o 152,5 mld. €. Čerpání 

finančních prostředků ze strukturálních fondů přispívají k rozvoji jak obcí, ale i regionů.  

 

K získání finančních prostředků musí daná obec či město vypracovat projekt. 

Při zpracování potřebných informací k této problematice je důležité, pro vypracování 
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kvalitního projektu, vzájemná spolupráce mezi pracovníky na obecním úřadě, 

a dále profesionální úroveň na příslušných ministerstvech či regionálních agenturách, 

kterých se tato problematika týká. Zkušenosti a poznatky nabyté při zpracování 

takového projektu mohou být dále využívány při realizaci obdobných akcí. 

Při vypracování těchto projektů město Valašské Meziříčí získalo finanční prostředky 

ze strukturálních fondů EU na realizaci svých projektů částku 27,7 mil. Kč, město 

Vsetín získalo 88,4 mil. Kč, což je méně o 60,7 mil. Kč než Vsetín. Rozdíl mezi 

čerpanými prostředky je dán počtem vypracovaných projektů, město Valašské Meziříčí 

má ukončeno 6 projektů, ale město Vsetín jich má 10. Počet vypracovaných projektů 

závisí i na finančních prostředcích daného města. Obě města pracují na dalších 

projektech, město Valašské Meziříčí např. na projektu Vize 2025, a Vsetín na projektu 

s názvem Víceúčelové sportoviště u SPŠS, Vsetín. Doporučila bych městům, aby 

vypracovaly projekty na vytvoření dětských hřišť, běžeckých či in-linových stezek, 

kterých je málo. Stanovený cíl byl splněn. 

 

Hypotézou řešení bylo, že město Valašské Meziříčí dostatečně využívá 

finančních prostředků z Evropské unie. K ověření této hypotézy byla použita finanční 

analýza a také hospodaření měst Valašské Meziříčí a Vsetín. Takto stanovená hypotéza 

není potvrzena. Město Valašské Meziříčí využívá sice finanční prostředky 

ze strukturálních fondů EU, ale ve srovnání s městem Vsetín, získalo méně finančních 

prostředků v analyzovaném období. Město Valašské Meziříčí v analyzovaném období 

hospodařilo  v letech 2003, 2004 a 2005 s přebytkem, v letech 2002, 2006 a 2007 

s deficitním rozpočtem (ve výši cca 30 – 38 mil. Kč). Oproti tomu město Vsetín 

hospodařilo v analyzovaných letech s deficitním rozpočtem (ve výši cca 82 – 172 mil. 

Kč), takto vysoký deficit je dán vysokou zadlužeností při realizaci některých projektů 

spolufinancovaných EU. Na projekty spolufinancované EU přispívá samotná EU 

až 75 % z nákladů rozpočtu, 10 % plyne městu ve formě dotací ze státního rozpočtu 

a město na realizaci musí dodat z vlastních zdrojů zbylých 15 %. 

 

Vstup České republiky do EU nám nabízí mnoho možností jak rozvíjet naši 

společnost a to i správným využíváním finančních prostředků. Při vypracování 

kvalitního projektu je tedy EU ochotna přispět finančními prostředky. 
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Informace a podklady pro tuto diplomovou práci jsou čerpány z právních 

předpisů (např. zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů), odborné literatury (např. Strukturální politika EU 

a praktické příklady, Hospodaření a finance územní samosprávy), internetových zdrojů 

(např.www.finance.cz, http://denik.obce.cz, www.atre.cz). 
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Seznam zkratek 

 

 

AEGGF Evropský zemědělský orientační a záruční fond 

EK  Evropská komise 

ERDF  Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF  Evropský sociální fond 

ES (EC) Evropské Společenství (European Community) 

EU  Evropská unie 

EÚS  Evropská územní spolupráce 

FIFG  Finanční nástroj pro podporu rybolovu 

FNM  Fond národního majetku 

FO  Fyzická osoba 

FS  Fond soudržnosti 

HDP  Hrubý domácí produkt 

MD  Ministerstvo dopravy 

MF  Ministerstvo financí 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věci 

MŠ  Mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

OP  Operační program 

OPI  Operační program infrastruktury 

OPPP  Operační program průmyslu a podnikání  

OPRLZ Operační program rozvoje lidských zdrojů 

OPRVMZ Operační program rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství 

PO  Právnická osoba 

Sb.  Sbírka zákonů 

SF  Strukturální fondy 

SROP  Společný regionální operační program 

ZŠ  Základní škola 
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Příloha č. 1   

 

Přehled hospodaření města Valašské Meziříčí v letech 2002 - 2007 

 

 

Přehled celkového hospodaření města Valašské Meziříčí v letech 2002 – 2007     

(v tis. Kč) 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Příjmy 464 521 622 129 534 882 497 778 469 930 489 219 
Výdaje 502 034 610 553 519 951 481 563 501 826 525 569  

Přebytek (+) Deficit (-) -37 513 11 576 14 931 16 215 -31 896 -36 350 
     Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 

 

 

 

 

 

Vývoj příjmů města Valašské Meziříčí v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Daňové příjmy 182 951 219 367 227 798 246 526 245 073 262 106 
Nedaňové příjmy 27 851 37 909 53 728 45 056 49 862 33 508 
Kapitálové příjmy 24 790 50 043 35 395 55 856 30 383 12 500 
Dotace 228 929 314 810 217 961 150 340 144 612 181 105 

Celkem 464 521 622 129 534 882 497 778 469 930 489 219 
       Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
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Přehled dotací města Valašské Meziříčí pro rok 2002 (v tis. Kč) 

 

Položka Částka 
Dotace na DPS 25 200 
Státní správa ze SR 9 141 
Školství - mzdy 81 303 
Sociální dávky 44 950 
Příspěvek na žáky od jiných OÚ 990 
Městská nemocnice 30 000 
Dotace školství - příspěvek na žáka 3 645 
Dotace - volby 1 000 
Dotace na státní správu - Zašovská 5 000 
Dotace na státní správu - počítačů a zasíťování 6 200 
Zámek Žeroťínů 11 000 
Dotace škola Křižná 9 000 
Dotace na zámecký park 1 500 

Dotace celkem 228 929 
                Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
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Přehled dotací města Valašské Meziříčí pro rok 2003 (v tis. Kč) 

 

 Položka Rok 2003 
Dotace na DPS 1 257 
Státní správa ze SR 9 141 
Školství - mzdy 97 020 
Sociální dávky 53 548 
Příspěvek na žáky od jiných OÚ 990 
Dotace školství - příspěvek na žáka 3 645 
Dotace na státní správu - Zašovská 8 800 
Dotace na zámecký park 900 
Dotace mzdy - nárůst 9 528 
Dotace - referendum o vstupu do EU 610 
Dotace na prevenci kriminality 430 
Investiční dotace - 9 nájemních byt. jednotek 3 000 
Investiční dotace - rekonstrukce nemocnice ze SR 90 000 
Investiční dotace - rekonstrukce ZŠ Křižná ze SR 15 000 
Dotace na výstražný varovný systém G5 HZS Praha 500 
Dotace na výkup pozemků 1 150 
Dotace a půjčka ze SFŽP 6 375 
Dotace od CS CABOT 25 
Dotace od DEZA 120 
Přijetí daru od HZS Zlínského kraje 40 
Přijetí daru na ROMPROJEKT (29.205€) 917 
Dotace na činnost lesního hospodáře 450 
Investiční dotace na podporu rozvoje dopravní infrastruktury 219 
Investiční dotace na odstranění povodňových škod 9 762 
Přijetí daru od firmy STAVYMA 150 
Investiční dotace od Zlínského kraje na školní hřiště ZŠ Křižná 500 
Přijetí daru od města Zubří 150 
Dotace veřejné podpory na prevenci kriminality 76 
Dotace - Podpora zdraví VM - Zdravé město 130 
Ostatní neinvestiční dotace na výsadbu min.podílu dřevin 27 
Ostatní neinv.dotace na tech. a progr. prostředky pro počítačové sítě 50 
Účel.dotace na program regenerace MPZ a MPR 250 

Ostatní neinvestiční dotace od Úřadu práce 50 

Dotace celkem 314 810 
    Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
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Přehled dotací města Valašské Meziříčí pro rok 2004 (v tis. Kč) 

 

Položka Částka 
Dotace na státní správu obec II. 9 561 

Neinvestiční dotace na školství - mzdy od KÚ Zlín 102 732 

Dotace na sociální dávky 59 299 
Příspěvek na žáky z jiných obecních úřadů 750 

Dotace na školství - příspěvek na žáka 4 509 
Dotace mzdy na státní správu ze SR obce III. 19 639 
Investiční dotace - 9 nájemních bytových jednotek 1 950 
Investiční dotace - rekonstrukce nemocnice ze SR 8 000 
Dotace na činnost lesního hospodáře 474 
Investiční dotace na podporu rozvoje doprav.infrastruktury 154 
Ostatní neinvestiční dotace na výsadbu min. podílu dřevin 25 
Ostatní neinvestiční dotace od Úřadu práce 340 
Investiční dotace od Stichtin de Groot Fonds na Romcentrum 817 
Volby  1 200 
Požární ochrana - SDH 80 
Investiční dotace - program regenerace MPZ a MPR 250 
Investiční dotace - Parter Uličky 2 000 
Investiční dotace - Průmyslová zóna Lešná  2 000 
Investiční dotace - Ochranná hrát Juřinka I. 2 500 
Neinvestiční dotace Zdravé město v roce 2004 181 
Neinvestiční dotace ze SR na Valašský Špalíček 100 
Neinvestiční dotace na kulturní akce od kraje 57 
Neinvestiční dotace na Strategii prevence kriminality 315 
Neinvestiční dotace na realizaci VISK 3 od Zlínského kraje 42 
Neinvestiční dotace z Fondu kultury od Zlínského kraje 84 
Ostatní neinvestiční přijaté dotace od SR na MFP a Babí léto 60 
Investiční dotace od Zlínského kraje na památník obětem 
Holocaustu 70 
Investiční dotace ze SR na kongresové a vzdělávací centrum 742 

Neinvestiční dotace přijaté od krajů pro BESIP 30 

Dotace celkem 217 961 
     Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
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Přehled dotací města Valašské Meziříčí pro rok 2005 (v tis. Kč) 

 

Položka Částka 
Dotace na státní správu obec II.  10 103 
Dotace na sociální dávky 59 885 
Příspěvek na žáky z jiných obecních úřadů 750 
Dotace školství - příspěvek na žáka 4 447 
Dotace mzdy na státní správu ze SR  obce III. 19 639 
Neinv. dotace ze SR - rozš.spr.obv. o Mikulůvku-matrika 24 
Investiční dotace - rekonstrukce nemocnice ze SR 52 000 
Dotace na činnost lesního hospodáře 851 
Ostatní neinvestiční dotace na výsadbu min. podílu dřevin 59 
Neinvestiční dotace Zdravé město v roce 2005 100 
Neinvestiční dotace ze SR na Valašský špalíček 160 
Neinv.dotace na kulturní akci "Gulášfest" od Kraje  20 
Neinvestiční dotace na kulturní akce od Kraje  55 

Neinvestiční dotace na realizaci VISK 3 ze SR  70 
Dotace z úřadu práce 300 
Ost.přijaté neinv. dotace ze SR -evidence zem.podnikatelů 15 
Neinvestiční dotace ze SR na státní správu 982 

Neinvestiční dotace od Zlínského kraje 147 
Neinvestiční dotace z Fondu kultury od Zlínského kraje  30 

Dotace ze SFŽP 703 

Dotace celkem 150 340 
           Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
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Přehled dotací města Valašské Meziříčí pro rok 2006 (v tis. Kč) 

 

Položka Částka 
Dotace na státní správu  31 335 
Dotace na sociální dávky 63 126 
Příspěvek na žáky z jiných obecních úřadů 750 
Dotace školství - příspěvek na žáka 4 522 
Investiční dotace ze SR na zámek Žerotínů 940 
Investiční dotace ze SR- SROP (Metropolitní síť) 1 483 
Investiční dotace ze SR- INTERREG  (ohřev bazén.vody) 300 
Investiční dotace ze SR- INTERREG (Brána do Beskyd) 300 
Neinvestiční dotace ze SR - INTERREG (Studie obn. zdrojů)  97 
Investiční dotace ze SR - školy 14 998 
Neinvestiční dotace od Kraje na SVČ Domeček 300 
Dotace na činnost lesního hospodáře 698 
Ostatní neinvestiční dotace na výsadbu min. podílu dřevin 23 
Neinvestiční dotace z VPS 84 
Volby do PSP ČR 634 
Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 825 
Neinvestiční přijaté dotace od Kraje (Keram.a výtv.dílny) 121 
Neinvestiční přijaté dotace od Kraje (Zelená školička) 87 
Investiční přijaté dotace od Kraje (vybudování lezecké stěny) 100 
Investiční přijaté dotace od Kraje (vozidlo pro SDH) 83 
Neinvestiční dotace ze SR na Babí léto 40 
Neinvestiční dotace ze SR na 42. Moravský festival poezie 40 
Neinvestiční dotace ze SR na Valašský špalíček 220 
Neinvestiční dotace na kulturní akci "Gulášfest" od Kraje  20 
Neinvestiční dotace na kulturní akce od Kraje  60 
Ostatní neinvestiční dotace - živnost.podnikání 160 
Ostatní neinvestiční dotace ze SR 28 
Ostatní neinvestiční dotace - agendy řidičů 415 
Neinvestiční dotace na cestovní doklady s biometrickými údaji 933 
Neinvestiční dotace  ze SR pro Městskou knihovnu 14 
Neinvestiční dotace od Úřadu práce 130 
Neinvestiční dotace od kraje na Euromanažera 177 
Investiční dotace od EU - SROP (Metropolitní síť) 11 121 
Investiční dotace od EU - INTERREG (ohřev bazén.vody) 4 500 
Investiční dotace od EU - INTERREG (Brána do Beskyd) 4 499 

Neinvestiční dotace od EU - INTERREG (Studie obn.zdrojů) 1 449 
Dotace celkem 144 612 

      Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 
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Přehled dotací města Valašské Meziříčí pro rok 2007 (v tis. Kč) 

 

  

Položka Částka 
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci dotačního vztahu    142 584 
Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy 882 
Neinvestiční přijaté dotace od obcí               550 
Investiční dotace na školy a školky 9 000 
Investiční dotace ze SFŽP           20 
Neinvestiční dotace na sociálně právní ochranu dětí 1 850 
Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní.správy SR 14 060 
Ostatní investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu     684 
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu     300 
Investiční převody z Národního fondu          11 121 
Neinvestiční přijaté dotace od krajů 54 

Dotace celkem 181 105 
        Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 

 

 

 

 

Vývoj výdajů města Valašské Meziříčí v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Běžné výdaje 328 145 399 018 402 017 320 004 349 332 251 678 
Kapitálové výdaje 173 889 211 535 117 834 161 559 152 494 276 891  

Celkem 502 034 610 553 519 951 481 563 501 826 525 569  
             Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Valašské Meziříčí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

82 

Příloha č. 2   

 

Přehled hospodaření města Vsetín v letech 2002 - 2007 

 

 

 

Celkové hospodaření města Vsetín v letech 2002 - 2007 (v tis. Kč) 

 

Rok Položka 
2002 2003 2004 2005 2006 2 007 

Příjmy 370 254 589 550 581 908 516 002 568 050 745 160 

Výdaje 548 260 698 741 721 012 598 522 931 972 917 594 

Přebytek (+) Deficit (-) -178 006 -109 191 -139 104 -82 520 -363 922 -172 434 
    Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 

 

 

 

Přehled celkového hospodaření města Vsetín v letech 2002 – 2007 (v tis. Kč) 

 

Rok Položka 
2 002 2003 2004 2005 2006 2007 

Daňové příjmy 201 110 223 572 212 823 233 618 265 768 279 718 
Nedaňové příjmy 44 429 54 979 54 244 39 284 33 212 74 538 
Kapitálové příjmy 37 248 35 941 14 369 30 843 5 312 12 800 

Dotace 87 467 275 058 300 472 212 258 263 758 378 104 

Celkem 370 254 589 550 581 908 516 003 568 050 745 160 
     Zdroj:Vlastní zpracování.  Interní materiály města Vsetín. 
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Přehled dotací města Vsetín pro rok 2002 (v tis. Kč) 

 

Položka Částka 
Aktivní politika zaměstnanosti 1 188 
Provoz sociálních služeb 221 
Regenerace panelových sídlišť 5 176 
Dotace na úsporná energetická opatření  165 
Výstavba inženýrských sítí průmyslových zón 11 085 
Přímé náklady na vzdělávání 52 731 
Rozvoj informačních sítí veřejných knihoven (neinvestiční) 30 
Dotace podle zákona o stát. památkové péči 300 
Dotace na kulturní akce 25 
Regionální funkce knihoven 2 801 
Rozvoj informačních sítí veřejných knihoven (investiční) 75 
Národní program zdraví 125 
Opravy kulturních památek 90 
Projekt bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 47 
Ochrana přírody 44 
Alternativní zdroje energie 80 
Výstavba obecních nájemních bytů 2 240 
Dotace státního fondu kultury 28 
Projekty prevence kriminality 25 
Volby do parlamentu 238 
Sociální dávky 10 200 
Dotace obcím – neobsazená funkční místa 480 
Projekt integrace romské komunity 73 
Dotace celkem 87 467 

               Zdroj:Vlastní zpracování.  Interní materiály města Vsetín. 

 

Přehled dotací města Vsetín pro rok 2003 (v tis. Kč) 

  

Položka Částka 
Dotace ze státního rozpočtu 157 892 

Dotace od obcí 1 061 

Dotace od krajů 95 810 

Dotace ze státních finančních aktiv 380 

Investiční dotace státních fondů 18 635 

Investiční dotace státního rozpočtu 1 280 

Celkem 275 058 
                               Zdroj:Vlastní zpracování.  Interní materiály města Vsetín. 
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Přehled dotací města Vsetín pro rok 2004 (v tis. Kč) 

Položka Částka 
Dotace na poštovné a poukázečné 717 
Projekty soc. prevence a prevence kriminality 127 
Volby do senátu a zastupitelstev krajů 495 
Dotace na volby do Evropského parlamentu 567 
Výkon státní správy 42 726 
Dotace na školství 4 281 
Účelové dotace na sociální dávky 110 367 
Doplatky-neinvestice - Zámecký park 70 
Aktivní politika zaměstnanosti 1 489 
Podpora oprav vad panelové výstavby 1 376 
Neinvestiční dotace na úsporná energetická opatření 120 
Náklady na činnost odbor. lesního hospodáře 5 378 
Obnova, zajištění a výchova porostů 201 
Ekologické a k přírodě šetrné technologie 3 
Veřejné informační služby knihoven 75 
Knihovna bez bariér 10 
Literární soutěž 11 
Intefotoklub 2005 25 
Regionální funkce knihoven 1 959 
Audit zdravého životního stylu 60 
Zdravé město Vsetín - knihovna 140 
Projekt podpory zdraví - MěÚ Vsetín 50 
Dotace od obcí 1 128 
Projekt integrace romské komunity 248 
Hasičské zásahové obleky 80 
Vsetínský krpec 60 
Bezpečná cesta dětí do škol 50 
Projekt připravenosti 350 
Přímé náklady na vzdělávání 136 
Státní informační politika-neinvestice 312 
Přímé náklady na vzdělávání 99 198 
Rozšířená výuka 7. tříd ZŠ 66 
Nájemné státní sociální podpora 97 
Doplatky-investice - Seninka 1 767 
Financování dopravní infrastruktury 2 733 
Výstavba bytů v DPS 12 600 
Výstavba nájemních bytů-nízko příjmové skupiny obyvatel 1 650 
Reprodukce majetku jednotek SDH 235 
Podpora regenerace panelových sídlišť 6 000 
Podpora výstavby nájemních bytů 2 655 
Investiční dotace na úsporná energetická opatření 145 
Úhrada nákladů -§2 4 odst. 2 lesního zákona 78 
Výstražný a varovný systém města 300 
Chráněná dílna 337 
Dotace celkem 300 472 

          Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 
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Přehled dotací města Vsetín pro rok 2005 (v tis. Kč) 

 

Položka Částka 

Dotace na výkon státní správy 40 684 

Reforma veřejné správy  2 500 

Dotace státního rozpočtu - sociální dávky 110 754 

Dotace státního rozpočtu - školství 4 057 

Podpora terénní sociální práce 480 

Aktivní politika zaměstnanosti 1 762 

Úsporná energetická opatření - EKIS 120 

Výsadba melioračních dřevin 80 

Činnost odborného lesního hospodáře 5 689 

Evidence zemědělských podnikatelů 60 

Evropská jazyková cena - MŠ Luh 50 

Knihovna 21. století - MVK 31 

Zdraví učitelů - ZŠ Luh 26 

Zdravé město - MVK 140 

Dotace od obcí - školství 606 

Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 240 

Oprava vozidla CAS 25 150 

Podpora EVVO - ALCEDO 103 

Regionální funkce knihoven 2 051 

Valašské záření 40 

BESIP - dopravního hřiště 350 

Přímé náklady na vzdělávání 83 

Reforma veřejné správy  5 696 

Podpora prevence území - sesuv Janišov 2 031 

Regenerace panelových sídlišť - Sychrov 5 000 

Výstavba nájemních bytů - DPS  7 bytů 1 195 

Zpracování lesních hospodářských osnov 2 254 

Reprodukce majetku - kryt CO čp. 1356 942 

Reprodukce majetku - varovný systém 400 

Informační systém knihoven - MVK 79 

Varovný a vyrozumívací systém 130 

Alternativní zdroje energie MěÚ 577 

PHARE 2003 - průmyslová zóna Bobrky 23 898 

Dotace celkem 212 258 
                Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetí. 
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Přehled dotací města Vsetín pro rok 2006 (v tis. Kč) 

 

Položka Částka 
Projekt Partnerství 400 
Volby do Parlamentu ČR 575 
Agenda řidičů, biometrické prvky 1 210 
Volby do zastupitelstev obcí 835 
Sociálně právní ochrana dětí 13 
Sociální dávky 106 263 
Výkon státní správy, školství 45 771 
Podpora terénní sociální práce 449 
Aktivní politika zaměstnanosti - MěÚ 114 
Aktivní politika zaměstnanosti - p.o. 2 102 
INTERREG III B -  projekt C2ENET 405 
Energetická opatření EKIS 178 
Informační technologie - živnostenský úřad 200 
Výsadba melioračních dřevin 105 
Činnost odborného lesního hospodáře 5 966 
Knihovna 21. století - MVK 22 
Projekt MVK jako instituce komunitních aktivit 1 555 
Regionální funkce knihoven - MVK 2 107 
Kulturní akce - Vsetínský krpec 50 
Kulturní akce - Valašské záření 25 
Zřízení pruhu pro cyklisty - ul. Jasenická 232 
Zelená pro ZK - environmentální vzdělávání 1 243 
Vědomostní soutěž Paragraf 11/55 Alcedo 20 
Volnočasové aktivity dětí v DDM 332 
Program soc. prevence a prevence kriminality 50 
Dotace obcí za dojíždějící žáky 497 
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi 234 
Reforma veřejné správy, biometrické prvky 5 434 
Podpora obnovy školství - školní kuchyně  8 500 
Výstavba nájem. bytů pro nízko příjmové skupiny  39 050 
Dotace SR - podpora regenerace sídlišť 8 000 
Dotace SR - MVK 1 017 
Zpracování lesních hospodářských osnov 352 
Informační služby knihoven - MVK 150 
Projekt vybudování prostor pro MVK 10 279 
PHARE - Průmyslová zóna Bobrky 11 923 
Alternativní zdroje energie MěÚ 7 500 
Stavební úpravy budovy na Poschle, služba  600 
Dotace celkem 263 758 

                     Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 
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Přehled dotací města Vsetín pro rok 2007 (v tis. Kč) 

 

Položka Částka 

Výkon státní správy 42 560 

Dotace na školství 4 078 

Dotace veřejným rozpočtům 132 

Neinvestiční  dotace od obcí (platba za dojíždějící žáky) 462 

Dotace ze státního rozpočtu (Projekt "Využití obnovitelných zdrojů) 301 

Převody z Národního fondu (Projekt "Využití obnovitelných zdrojů) 4 523 

Alcedo - "Zelená pro Zlín" (neinvestiční dotace od krajů) 1300 

Image publikace - SROP(neinvestiční dotace od krajů) 616 

Dotace veřejným rozpočtů (propagace CR - projekt, partnerství v CR - projekt) 53 

Investiční dotace státních fondů (Dotace SFŽP - Logistické centrum) 10 000 

Investiční dotace Národního fondu (Dotace ERDF - Logistické centrum) 100 000 
Neinvestiční přijaté dotace 4 116 
Dotace veřejným rozpočtům (Čistá řeka Bečva - dotace Mikroregionu) 1 291 
Dotace - dávky sociální péče 194 600 
Dotace občanským sdružením (Agra - Kontaktní centrum Klíč) 194 
Dotace církvím a náboženským společnostem (Charita - denní stacionář pro 
seniory) 199 
Dotace občanským sdružením (AuXilium - odlehčovací služby) 30 
Dotace církvím a náboženským společnostem (Diakonie - domácí péče) 200 
Dotace občanským sdružením (AuXilium) 211 
Dotace církvím a náboženským společnostem 1922 
Neinvestiční převody z Národního fondu (Projekt "Dopravní obsluhy" - ERDF) 3 990 
Neinvestiční dotace ze státních fondů (Projekt "Dopravní obsluhy" - SFŽP) 1 330 
Investiční převody ze státních fondů (Metropolitní síť ) 6 255 

Dotace - projekt "Administrativní pracovník" -259 

Celkem dotace 378 104 
   Zdroj:Vlastní zpracování.  Interní materiály města Vsetín. 

 

Vývoj výdajů města Vsetín v letech 2002 – 2007 

 

Rok 
Položka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Běžné výdaje 318 764 523 973 536 358 475 137 600 856 592 030 

Kapitálové výdaje 229 496 174 768 184 654 123 385 331 116 325 564 

Celkem 548 260 698 741 721 012 598 522 931 972 917 594 
              Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Vsetín. 
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