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1 ÚVOD 

V České republice je přibližně 6250 obcí. Každá z nich má právo ze zákona  

na samosprávu a každá je povinna vykonávat státní správu. Z hlediska výkonu státní 

správy obce dělíme do několika skupin, například jednu skupinu tvoří všechny obce 

České republiky. Další skupina obsahuje 388 obcí s pověřeným obecním úřadem, 

na které stát přenesl část své státní správy. Třetí skupinou jsou obce s obecním 

úřadem s rozšířenou působností, kterých je 205. Na ně přešla většina pravomocí 

rušených okresních úřadů. Nesmíme však zapomenout, že některé pravomoci přešly 

také na samosprávné kraje. 

Každá obec nese odpovědnost za zabezpečování veřejných statků. Je tedy 

nutné, aby obec správně hospodařila s vlastními i svěřenými peněžními prostředky. 

Každý, kdo chce úspěšně hospodařit, musí nejprve co nejpřesněji zjistit své finanční 

možnosti, a následně co nejdůkladněji zvážit pořadí naléhavosti svých potřeb. 

Teprve poté by se měl rozhodnout, jak využije své finanční prostředky.  

Bakalářská práce je zaměřena na obnovu technické infrastruktury a její 

financování. Infrastruktura obecně je chápána jako množina propojených stavebních 

prvků, které poskytují rámcovou podporu celku. Termín infrastruktura má různé 

významy v různých oblastech, ale nejčastěji je zmiňován ve vztahu k silnicím, letišti 

či technickému vybavení. Tyto různé prvky mohou být souhrnně pojmenovány jako 

civilní infrastruktura, městská infrastruktura, či veřejné komunikace a stavby. 

Infrastruktura může být zřízena a spravována soukromým sektorem nebo státem.  

Veřejná infrastruktura se vztahuje jak ke specifickým funkcím jako jsou dálnice, ulice, 

silnice a mosty; hromadná doprava, letiště a letecká síť; vodárny a vodní zdroje; 

čistírny odpadních vod; zpracování komunálního odpadu; výroba a přenos elektrické 

energie; telekomunikace a zpracování nebezpečného odpadu, tak i ke složeným 

polyfunkčním systémům.  

Význam infrastruktury nespočívá jen ve veřejném zařízení, ale i v jeho správě, 

údržbě a rozvoji, který souvisí se společenskými požadavky a fyzickým světem, 

aby usnadnil dopravu lidí a zboží, poskytl vodu k pití i technickému využití, bezpečně 

naložil s komunálním odpadem, poskytl energii, kde je třeba a přenesl informace 

v rámci i mezi komunitami.  
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Bakalářskou práci lze rozdělit na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

je zaměřena na obce, její orgány, rozpočet obce, jeho příjmovou a výdajovou 

stránkou, působnost obce, rozpočtovou skladbou a rozpočtový proces. Dále rozebírá 

zdroje financování investičních akcí v členění na vlastní příjmy, nenávratné peněžní 

transfery a příjmy návratného charakteru. Praktická část je zaměřena na město 

Hodonín, jeho historii a současnost a poté na analýzu hospodaření v letech         

2004 – 2008. Následně se zabývá konkrétní investiční akcí, kterou je obnova 

technické infrastruktury velkých kasáren. 

Hypotézou práce je, že lze zafinancovat náročnou investiční akci, kterou 

je obnova technické infrastruktury velkých kasáren ve městě Hodonín 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení hospodaření města a návrh 

financování třetí etapy obnovy technické infrastruktury velkých kasáren. 

V práci je použita metoda analýzy rozpočtů města v letech 2004 – 2008. 

Analýza příjmové stránky rozpočtů zahrnuje jeho plnění ve vztahu ke schválenému 

rozpočtu a charakteristiku jeho tříd. Analýza výdajové stránky rozpočtů města 

zobrazuje skutečné čerpání výdajů, jejich členění z hlediska běžných a kapitálových. 

Dále je pro porovnání údajů v jednotlivých letech použita metoda komparace 

rozpočtu v jednotlivých časových řadách. 
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2 HOSPODAŘENÍ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH   
CELKŮ A ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH 
AKCÍ 

Územní samosprávné celky (ÚSC) jsou definovány v Ústavě ČR v hlavě 

sedmé. ÚSC jsou územní společenství občanů, které mají právo na samosprávu. 

Ústava ČR vymezuje tyto celky jako obce, které jsou základními ÚSC, a kraje jako 

vyšší ÚSC. Jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek 

a které hospodaří podle vlastního rozpočtu. 

Územní samospráva je představitelem společenství občanů, jejich zájmů 

a preferencí a také představitelem demokratického systému v daném ÚSC. 

Je odpovědná za zabezpečení veřejných statků a služeb a je proto důležité, 

aby měla jasnou představu o dlouhodobém rozvoji svého území. 

V následujícím textu se budu zabývat základním územním samosprávným 

celkem – obcí. 

2.1 Obec 

Obec je základním článkem územní samosprávy. Obec tvoří obyvatelstvo, 

které společně užívá vymezené území a má právo na samosprávu zakotvenou 

v ústavě. 

Obcemi jsou historicky vzniklé ÚSC, které měly statut obce 

ke dni 12. 11. 2000 podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů,  a dále ty obce, které byly nově zřízené podle tohoto zákona. 

Obec je veřejnoprávní korporace, která má vlastní území a obyvatelstvo, dále 

soustavu orgánů, právní subjektivitu a právotvorbu. Obec disponuje svým vlastním 

majetkem a hospodaří podle vlastního rozpočtu. 

V ČR rozlišujeme tyto základní druhy obcí: 

 obce, které nejsou městy; 

 města, která získala tento statut v minulosti a od roku 2001 podle 

zákona o obcích také města s počtem obyvatel nad 3000; 

 obce s pověřenými obecními úřady a obce s rozšířenou působností; 
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 statutární města, která mohou své území rozčlenit na městské obvody 

nebo městské části. V současnosti existuje v ČR 23 statutárních měst; 

 Hlavní město Praha, které je zřízeno zvláštním zákonem 

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

2.1.1 Orgány obce 

V ČR jsou orgány obce vymezeny v zákoně 128/2000 Sb., o obcích. Mezi tyto 

orgány patří zastupitelstvo obce (ZO), rada obce (RO), starosta a jeho zástupci, 

obecní úřad, výbory a komise. 

Zastupitelstvo obce 

ZO je kolektivní volený orgán. Má hlavní rozhodovací pravomoci v samostatné 

působnosti, může rozhodovat ve všech samosprávných záležitostech vyjma těch, 

které spadají do rozhodovací pravomoci zastupitelstva kraje. Zastupitelé obce jsou 

voleni v komunálních volbách na čtyřleté volební období. Ze svých řad volí členy rady 

obce. Počet členů ZO je dán zákonem o obcích a je závislý na počtu obyvatel 

a velikosti územního obvodu. Tento počet znázorňuje tabulka č. 1.1. 

Tab. č. 2.1: Počet členů zastupitelstva obce podle počtu obyvatel 
Počet obyvatel v obci Počet členů zastupitelstva obce 

Do 500 obyvatel 5 - 15 členů 

501 – 3000 obyvatel 7 – 15 členů 

3001 – 10 000 obyvatel 11- 25 členů 

10 001 – 50 000 obyvatel 15 – 35 členů 

50 001 – 150 000 obyvatel 25 – 45 členů 

Nad 150 000 obyvatel 35 – 55 členů 

Pramen: převzato ze zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Jednání ZO jsou ze zákona veřejná. ZO se schází dle potřeby, nejméně však 

jednou za tři měsíce. Zasedání svolává starosta a zpravidla je řídí. 

ZO je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. ZO vždy 

zřizuje kontrolní a finanční výbor a dále, pokud v obci žije více jak 10 % občanů 

hlásících se k jiné národnostní menšině než české, výbor pro národnostní menšiny. 
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Zastupitelstvo obce v rámci samostatné působnosti rozhoduje a schvaluje 

zejména program rozvoje obce, rozpočet a závěrečný účet obce za uplynulé období; 

schvaluje rozpočtový výhled; rozpočtová opatření; výši osobních a věcných nákladů 

(musí respektovat příslušné předpisy); přijetí nebo převzetí úvěru, půjčky, poskytnutí 

dotace, převzetí dluhu nebo záruky, přistoupení k dluhu; poskytnutí půjčky; smlouvy 

o poskytnutí dotací; emisi komunálních obligací; založení, vznik a zánik svých 

organizačních složek, příspěvkových organizací nebo obecně prospěšných 

společností; vstup nebo vystoupení obce ze svazku obcí, peněžité nebo nepeněžité 

vklady do svazků obcí; obecně závazné vyhlášky; aj. V přenesené působnosti 

schvaluje územně plánovací dokumentaci.1 

Rada obce 

RO je výkonným orgánem. V jejím čele je starosta, dále pak místostarostové 

a další členové. RO může mít 5 až 11 členů, nesmí však přesáhnout jednu třetinu 

členů ZO a tento počet musí být vždy lichý. V samostatné působnosti podléhá 

ZO a v oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat jen tehdy, stanoví-li tak 

zákon.  

Jednání rady jsou neveřejná, usnesení rady obce je schváleno tehdy,   

hlasuje-li pro usnesení nadpoloviční většina všech jejích členů. V rámci přenesené 

působnosti vydává rada nařízení obce, a to na základě zákonného zmocnění. 

Některé pravomoci RO související s hospodařením obce:2 

 připravuje podněty pro jednání ZO a zabezpečuje plnění jeho usnesení; 

 zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu; 

 plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele; 

 vydává nařízení obce; 

 ustanovuje rozdělení pravomocí v obecním úřadě, zřizuje a ruší odbory 

a oddělení obecního úřadu aj. 

 

                                            
1 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veřejná správa a finance. 2.přepracované vyd. 
ASPI: Praha 2005, 556 s. ISBN 80-7357-052-1. 
2 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2007. 399 s.                      
ISBN 978-80-7201-665-5. 
 



  

   6 

Starosta obce 

Starosta zastupuje obec navenek a je jejím představitelem. Svolává 

zastupitelstvo obce, připravuje, svolává a řídí schůze rady obce, jmenuje a odvolává 

tajemníka se souhlasem ředitele krajského úřadu. Pokud není v obci zřízena funkce 

tajemníka, starosta kontroluje a řídí pracovníky obecního úřadu a plní tak funkci 

statutárního orgánu zaměstnavatele. Dále starosta odpovídá za provedení auditu 

hospodaření obce, spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce, 

rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených  RO. Pokud není 

starosta přítomen, zastupuje ho místostarosta. 

Výbory 

Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány ZO. Jejich počet závisí na rozhodnutí 

ZO. Vždy se zřizuje finanční výbor, který kontroluje hospodaření s obecním 

majetkem a plní další úkoly, které mu zadá ZO. Dále se musí zřizovat kontrolní 

výbor. Ten kontroluje plnění usnesení ZO a RO a dodržování právních předpisů. 

Tyto dva výbory musí být nejméně tříčlenné, avšak jejich členem nemůže 

být starosta, místostarostové, tajemník ani jiní členové zabývající se hospodařením 

obce. 

Komise 

Komise jsou iniciativními a poradními orgány RO a dále výkonnými orgány 

v přenesené působnosti obce. V rámci samostatné působnosti mohou předkládat 

návrhy a náměty. Když je komise pověřena výkonem přenesené působnosti, musí 

se předseda komise prokázat odbornou způsobilostí. Při usnášení komise je nutná 

nadpoloviční většina všech členů. 

Obecní úřad 

Obecní úřad vykonává administrativně organizační činnosti související 

se samosprávnou a přenesenou působností orgánů obce. V rámci samostatné 

působnosti plní úkoly zadané ZO, pomáhá výborům a komisím s jejich činností. 

V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu podle zákona o obcích. 

Obecní úřad řídí starosta spolu s místostarosty a jmenovaným tajemníkem. 

Výkonnými orgány jsou odbory. 
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2.1.2 Působnost obce 

Každá obec v ČR plní vlastní samosprávnou funkci tzv. samostatnou 

působnost a přenesenou funkci tzv. přenesenou působnost. 

Samostatná působnost 

Do samostatné působnosti obce patří zejména takové záležitosti, které jsou 

v zájmu obce a jejích občanů. Při výkonu této působnosti se obec řídí jen právním 

řádem a při vydávání obecně závazných vyhlášek se obce řídí pouze ústavou 

a zákony. 

Podle zákona o obcích do samostatné působnosti obce patří hospodaření 

obce; rozpočet obce; přezkoumávání hospodaření; závěrečný účet; vydávání obecně 

závazných vyhlášek; místní referendum; trvalé a dočasné peněžní fondy obce; 

založení právnických osob a organizačních složek obce. Jako speciální právnické 

osoby může obec zřizovat své příspěvkové organizace. Dále do samostatné 

působnosti patří program rozvoje územního obvodu obce; vydávání komunálních 

dluhopisů; zcizení a zatěžování majetku; přijímání a poskytování půjček; návrhy 

změn katastrálního území uvnitř obce; změny hranic a slučování obcí; ustanovování 

starosty, místostarosty, výborů zastupitelstva obce, rady obce, komisí rady obce 

a stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva; výdaje na činnost obecního 

úřadu; obecní policie, zřizování části obce, stanovení názvů částí obce; spolupráce 

s jinými obcemi, řešení návrhů, podnětů a připomínek obecních zastupitelů atd. 

Na základě zvláštních zákonů do samostatné působnosti dále patří územně 

plánovací dokumentace; zřizování a správa předškolních a školních zařízení; 

zřizování jednotek dobrovolných hasičů a zabezpečení požární ochrany v obci; 

vybírání místních poplatků; ochrana veřejného zdraví a ochrana nočního klidu; 

provozování veřejného pohřebiště a vedení kroniky obce. 

Přenesená působnost 

Přenesená působnost znamená výkon státní správy, která je specifikována 

ve speciálních zákonech, přičemž je na obce přenesena rozdílná míra státní správy. 

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí právním řádem a současně 

usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 
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Výkon této působnosti je nejen právem, ale i povinností obce. Musí být 

důkladně zabezpečen. Za výkon přenesené působnosti odpovídá obec státu. Podle 

míry přenesení státní správy se rozlišuje osm3 skupin obcí, a to všechny obce, 

na které je přenesen základní výkon státní správy, dále obce s matričním úřadem, 

obce se stavebním úřadem, obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou 

působností, statutární města, Brno se zvláštní přenesenou působností a Praha 

s působností kraje. 

2.2 Rozpočet obce 

Rozpočet je nazýván jako bilance, peněžní fond nebo jako nástroj prosazování 

cílů veřejné politiky. Rozpočet obce se také nazývá jako roční finanční plán, kterým 

se řídí financování činnosti obcí a při jeho zpracování se vychází z rozpočtového 

výhledu. Rozpočtový výhled je povinna vytvořit každá obec. 

Základním právním předpisem pro hospodaření obcí je zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh rozpočtu musí být vždy zveřejněn na úřední desce a dále pak třeba 

na webových stránkách obce nebo v místním časopise, a to nejméně po dobu 

15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Děje se tak proto, aby mohli 

občané prosadit své připomínky ústně nebo písemně na jednání ZO. Práce spojené 

se sestavováním návrhu rozpočtu začínají zpravidla půl roku i dříve před začátkem 

nového rozpočtového období. 

Rozpočet obce je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku      

v návaznosti na rozpočtový výhled a jiné veřejné rozpočty, k nimž má obec finanční 

vztah, dále pak na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok. 

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může však být schválen 

i jako přebytkový a to tehdy, když jsou některé příjmy daného roku určeny k využití 

v následujících letech, nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěru. Rozpočet může 

být schválen jako schodkový, ale to pouze v případě, že schodek bude možné 

uhradit finančními prostředky z minulých let, prodejem finančních aktiv, vázaných 

                                            
3 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2007. 399 s.                      
ISBN 978-80-7201-665-5. 
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v jiné formě, než jsou peněžní prostředky na bankovním účtu (dlužné nebo 

majetkové cenné papíry) nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou 

finanční výpomocí či výnosem z prodeje vlastních dluhopisů. 

Obsah rozpočtu tvoří příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace včetně tvorby 

a použití peněžních fondů, pokud neprobíhají mimo rozpočet. Mimo rozpočet se 

vedou peněžní operace týkající se sdružených a cizích prostředků. Podnikatelská 

činnost ÚSC se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Její hospodářské 

výsledky se promítají do rozpočtu vždy nejpozději ke konci kalendářního roku 

tak, aby mohly být součástí závěrečného účtu ÚSC. 

2.2.1 Rozpočtová skladba 

Rozpočtová skladba představuje jeden z klíčových předpisů v oblasti 

rozpočetnictví a účetnictví veřejných rozpočtů.4 

Třídění příjmů a výdajů veřejného rozpočtu respektuje zásady jednotnosti 

a závaznosti třídění v celé rozpočtové soustavě; zásadu dlouhodobé stability třídění; 

zásadu srozumitelnosti, aby byla možná veřejná a občanská kontrola a zásadu 

kompatibility s mezinárodními účetními a statistickými standardy. 

Rozpočtová skladba v ČR třídí příjmy a výdaje ze čtyř hledisek, a to z hlediska 

odpovědnostního, druhového, odvětvového a z hlediska konsolidačního. 

Hledisko odpovědnostní je pro obce a kraje nepovinné a vztahuje se pouze 

ke státnímu rozpočtu. Vyjadřuje odpovědnost správců kapitol, což je ministerstev 

a ústředních orgánů, za hospodaření s příjmy a výdaji státního rozpočtu. 

Druhové třídění je důležité z hlediska rozpočtové politiky. Monitoruje členění 

všech peněžních operací. Peněžní operace lze rozdělit na tři základní okruhy, 

a to na příjmy, výdaje a financování. Při druhovém třídění se používá čtyřmístný kód, 

který od sebe odlišuje třídy, seskupení položek, podseskupení položek a jednotlivé 

položky příjmů a výdajů.  Příjmy můžeme začlenit do čtyř tříd, a to do daňových, 

nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých dotací. Výdaje rozdělujeme na běžné 

a kapitálové. Financováním rozumíme finanční operace v 8. třídě. 

                                            
4 HALÁSKOVÁ, Martina; KOVÁŘ, Jiří. Veřejná ekonomika a veřejná správa. 1. vyd. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, 2005. 200 s. ISBN 80-248-0587-1. 
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Hledisko odvětvové specifikuje na jaký účel jsou vynakládány z rozpočtu 

finanční prostředky. Toto hledisko však netřídí všechny operace, ale jen všechny 

výdajové operace a vybrané nedaňové a kapitálové příjmy. U tohoto hlediska se také 

využívá čtyřmístný kód třídění, a to na rozpočtové skupiny, které se dále dělí 

na rozpočtové oddíly, ty na pododdíly a ty se nakonec člení na paragrafy. 

Konsolidační hledisko třídí výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných 

rozpočtů a příjmy vznikající uvnitř této soustavy a to v případě, že skutečnost, 

že jde o tyto příjmy a výdaje, není vyjádřena již v druhovém třídění. Konsolidační 

hledisko tedy dovoluje vyloučení peněžních převodů mezi fondy a rozpočtem, mezi 

veřejnými rozpočty různých úrovní a mezi zřizovatelem a organizační složkou. 

2.2.2 Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces je činností orgánů finanční soustavy spojenou 

se sestavováním návrhu daného veřejného rozpočtu, s jeho projednáváním 

a schválením, dále pak s jeho realizací v rozpočtovém období a kontrolou plnění, 

ať již průběžnou nebo následnou. 

Rozpočtový proces je zpravidla delší než rozpočtové období, které je shodné 

s kalendářním rokem, a to většinou 1,5 až 2 roky. 

Tento proces zahrnuje činnosti spojené se sestavením návrhu daného 

veřejného rozpočtu, s jeho projednáním a schválením, s plněním tohoto rozpočtu 

a průběžnou kontrolou, dále pak zahrnuje následnou kontrolu a sestavení přehledu 

o skutečném vývoji daných veřejných rozpočtů. 

Nejsložitější etapou rozpočtového procesu je sestavení návrhu veřejného 

rozpočtu. Daný veřejný rozpočet se sestavuje asi půl roku před začátkem nového 

rozpočtového období a návrh tohoto rozpočtu musí být minimálně 15 dní před jeho 

projednáním v ZO vyvěšen na úřední desce. Orgány, které sestavovaly návrh 

rozpočtu potom odpovídají za jeho plnění. Plnění rozpočtu podléhá průběžné 

kontrole ze strany ZO, finančního výboru a veřejnosti. Po skončení kalendářního roku 

se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.  
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Návrh závěrečného účtu je sestavován finančním výborem. Před jeho 

projednáním v ZO by měl být zveřejněn nejméně na dobu 15 dní na úřední desce. 

Závěrečný účet obce musí být přezkoumán podle zvláštního zákona.5 

Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho 

rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového 

provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti 

hospodaření stanoví ZO na svém posledním zasedání v roce, který předchází roku, 

na něž měl být rozpočet schválen. Pokud by nebyl schválen rozpočet 

a ani rozpočtové provizorium, došlo by k porušení rozpočtové kázně. 

2.2.3 Příjmy a výdaje rozpočtu obce 

Příjmy jsou hlavním zdrojem krytí výdajů v jednotlivých obecních rozpočtech. 

Obecní příjmy ve většině souvisejí s přerozdělováním hrubého domácího produktu.  

Příjmy můžeme členit z mnoha různých hledisek, a to například podle:6 

 hlediska návratnosti na návratné a nenávratné. Charakteristickými 

nenávratnými příjmy jsou daně, poplatky, dávky a příjmy z prodeje 

veřejného majetku. Pro návratné příjmy jsou typické bankovní úvěry 

od peněžních ústavů, získání peněžních prostředků pomocí emise 

cenných papírů aj. Většina příjmů má nenávratný charakter; 

 časového hlediska na běžné a kapitálové příjmy. Běžné jsou určeny 

k profinancování běžných výdajů. Kapitálové příjmy mají nedaňový 

charakter; 

 míry závaznosti se dělí na obligatorní a fakultativní. Obligatorní příjmy 

jsou povinné ze zákona, fakultativní dobrovolné; 

 teritoria na celostátní a místní; 

 daňové pravomoci; 

 daňového určení; 

 rozdělení na daňové a nedaňové. Daňové příjmy jsou nejpodstatnějším 

zdrojem příjmů veřejných rozpočtů. 

                                            
5 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků 
a dobrovolných svazků obcí. 
6 HALÁSKOVÁ, Martina; KOVÁŘ, Jiří. Veřejná ekonomika a veřejná správa. 1. vyd. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, 2005. 200 s. ISBN 80-248-0587-1. 
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Příjmy obecního rozpočtu tvoří7 příjmy z hospodářské činnosti právnických 

osob, pokud jsou podle tohoto zákona nebo jiného zákona příjmem obce, která 

organizaci zřídila nebo založila; příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti; 

příjmy z vlastního majetku a majetkových práv; výnosy z místních poplatků podle 

zvláštního zákona8; příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní 

správy, k nimž je obec pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních 

poplatků z této činnosti; příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci 

obce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů; výnosy daní nebo podíly na nich 

podle zvláštního zákona9,  dotace z rozpočtu kraje; dotace ze státního rozpočtu 

a ze státních fondů; prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní 

správy, např. z jimi ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže 

jsou podle zvláštních zákonů příjmem obce; přijaté peněžité dary a příspěvky; jiné 

příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce. 

Výdaje jsou jedním z nástrojů sloužící pro stanovení proporcí mezi veřejným 

a soukromým sektorem. Rozhodující část výdajů obcí jsou alokační výdaje 

na zabezpečení veřejných statků a část z nich má povahu mandatorních výdajů. 

Obce člení rozpočtové výdaje podobným způsobem, jako je tomu u ostatních 

rozpočtů. Důležité členění je z hlediska rozpočtového plánování na plánované 

a neplánované výdaje. Dále je můžeme členit na běžné a kapitálové. 

Z rozpočtu obce jsou hrazeny závazky vyplývající pro obec z plnění povinností 

uložených zákony; výdaje spojené s výkonem státní správy; výdaje na vlastní činnost 

obce v její samostatné působnosti, a to zejména výdaje spojené s péčí o vlastní 

majetek a jeho rozvoj, ke které je obec pověřena zákonem; výdaje na emise 

vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich vlastníkům; výdaje 

na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro obec; závazky vyplývající pro obec 

z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních 

organizací, jestliže k nim přistoupila; závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými 

obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost; úhrada 

                                            
7 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
8 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
9 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). 
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úroků z přijatých půjček a úvěrů; jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, 

včetně darů a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely. 

Dále hradí obec ze svého rozpočtu splátky přijatých půjček, úvěrů 

a návratných výpomocí a splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům. 

2.3 Zdroje financování investičních akcí 

Příjmy rozpočtů územně samosprávných celků závazně třídí rozpočtová 

skladba, stejně tak jako státní rozpočet či mimorozpočtové účelové fondy. Příjmy 

obecních rozpočtů a vyšších stupňů územní samosprávy by měly být dostatečně 

výnosné, aby byly schopné dosáhnout požadované míry finanční soběstačnosti, 

rovnoměrně rozloženy jak z hlediska prostorového tak z hlediska časového a dále 

by měly být plánovatelné.  

Při otázce financování investičních akcí, můžeme konstatovat, že tyto akce 

probíhají pomocí rozpočtové soustavy a to napříč územními rozpočty. Rozpočtová 

soustava je tvořena státním rozpočtem, rozpočty ÚSC a také mimorozpočtovými 

fondy. Tyto mimorozpočtové fondy můžeme rozdělit na neúčelové a účelové, z nichž 

účelové jsou vytvářeny častěji. 

2.3.1 Vlastní příjmy územních rozpočtů 

Vlastní příjmy územních rozpočtů dělíme na běžné a kapitálové. Běžné příjmy 

se každoročně opakují, kdežto kapitálové příjmy jsou jednorázového charakteru 

a zpravidla se neopakují.  

Běžné příjmy můžeme rozdělit podle dvou kritérií, a to na běžné příjmy podle 

charakteru a na běžné příjmy podle původu. Podle charakteru je členíme na daňové 

a nedaňové, podle původu na příjmy vlastní a na příjmy z přerozdělovacích procesů. 
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Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvoří nejvýznamnější skupinu běžných příjmů rozpočtů obcí 

a podle zákona č. 243/2000 Sb.10 jsou to: 

a) výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území 

se nemovitost nachází,  

b) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,  

c) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné 

zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,  

d) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů 

uvedených pod písmenem c),  

e) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob, s výjimkou výnosů uvedených pod písmeny c), d) a g),  

f) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických 

osob,  

g) 30 % z výnosu záloh11 na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území 

obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnos daně (vyrovnání a dodatečně 

přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly 

na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž 

se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle 

zvláštní sazby12 a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků13 srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm 

se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby,  

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

obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 

 

 
                                            
10 zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 
11 § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
12 § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
13 § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy vznikají obcím z vlastní hospodářské činnosti. Tyto příjmy 

slouží zejména k částečné úhradě služeb, které obec poskytuje.  

Do této kategorie příjmů patří především: 

 příjmy z vlastního podnikání; 

 sankční pokuty; 

 příjmy z mimorozpočtových fondů; 

 uživatelské poplatky za některé lokální a regionální smíšené veřejné 

statky; 

 dary a výnosy z veřejných sbírek; 

 příjmy ze sdružování občanů. 

Kapitálové příjmy 

Tyto příjmy představují příjmy z prodeje kapitálového majetku a jsou 

jednorázového charakteru. Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje dlouhodobého 

hmotného i nehmotného majetku a patří sem také příspěvky investičního charakteru. 

2.3.2 Nenávratné peněžní transfery 

Samotné vlastní příjmy územních rozpočtů, které byly popsány v předchozí 

kapitole, nestačí na financování potřebných výdajů. Je to většinou důsledek 

rychlejšího rozdělení pravomocí ve veřejném sektoru na územní samosprávu 

než rozdělení veřejných příjmů. Proto  jsou zde nenávratné peněžní transfery, které 

tvoří důležitou část příjmů. Tyto nenávratné peněžní transfery můžeme také nazývat 

jako dotace. Transfery, neboli dotace představují přerozdělování nenávratných 

vztahů v rámci rozpočtové soustavy. Dotace pak tvoří důležitou část příjmů 

v rozpočtech obcí. 

Dotace do územních rozpočtů jsou projevem solidarity. Tato potřeba dotací 

se zdůvodňuje jako podpora obcí a regionů a také jako podpora specifických 

činností, na kterých má stát zájem a které jsou výsledkem přenesené odpovědnosti 

za zabezpečování upřednostňovaných veřejných statků ze státu na obce. 

Dotace členíme na běžné, které jsou poskytovány na financování běžných, 

pravidelně se opakujících potřeb a na dotace kapitálové, které jsou jednorázové 
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a jsou poskytovány na financování investičních dlouhodobých potřeb. Dále můžeme 

dotace rozdělit na účelové a neúčelové. Neúčelové dotace jsou nepodmíněné a jejich 

poskytování se netýká předem vymezeného účelu a předem vymezených podmínek. 

Naopak účelové dotace se poskytují vždy za určitým účelem. 

Dotace obcím se v současném systému financování obcí dají rozdělit 

na dvě skupiny. Jsou to jednak nárokové dotace, svázané s určitou veřejnou 

službou, kterou daná obec vykonává. Za předem stanovených podmínek je obci 

poskytnuta automaticky. Druhou skupinu tvoří dotace, o které se obce musí 

individuálně ucházet (nenárokové dotace). 

Jako nárokové dotace jsou poskytovány dotace na školství podle počtu žáků 

mateřských a základních škol, na výkon státní správy podle rozsahu výkonu státní 

správy a podle počtu obyvatel, na domovy důchodců, na sociální dávky, na ústavy 

sociální péče, dále pak na dopravní obslužnost, na jednotky sboru dobrovolných 

hasičů a na vybraná zdravotnická zařízení. 

O nenárokové dotace se musí obce ucházet u orgánů státu. U těchto dotací 

jejich získání závisí na řadě okolností, jako je např. objem prostředků státu, vlastní 

zdroje obcí, množství požadavků, zadluženost obce, regionální politika státu, 

ale i lobování apod. Tyto dotace jsou většinou účelově zaměřeny. 

2.3.3 Příjmy návratného charakteru 

Hospodaření obce se může dostat do situace, kdy v rámci svého rozpočtu 

nedisponuje dostatečným množstvím nenávratných finančních prostředků na krytí 

svých potřeb. Tyto chybějící nenávratné finanční prostředky lze nahradit za určitých 

podmínek návratnými zdroji, které však bude muset obec vrátit svým věřitelům. 

Mezi nenávratné příjmy můžeme zahrnout úvěry od peněžních ústavů, příjmy 

z emise obligací případně i z dalších druhů cenných papírů a dále návratné půjčky 

a finanční výpomoci od jiných subjektů jako např. v rámci rozpočtové soustavy. 

Z výše jmenovaných návratných příjmů se u obcí nejvíce využívá bankovního 

úvěru. 

Obec využívá především úvěru právě proto, že jsou pro ni dostupnější než jiné 

druhy návratných zdrojů financování. Úvěry můžeme rozdělit podle druhů 

na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Krátkodobé úvěry se poskytují na dobu 
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jednoho roku a v ČR jde především o kontokorentní úvěry. Tyto úvěry jsou obcemi 

využívány často i několikrát během rozpočtového období. Jsou používané především 

na dočasné doplnění běžných příjmů, jen ojediněle na financování investic. 

Střednědobé úvěry jsou u nás poskytovány většinou na dobu do čtyř let, 

jen ojediněle do pěti let. Tyto úvěry jsou využívány nejčastěji a bývají čerpány 

na základě došlých faktur za investiční dodávky. Dlouhodobé úvěry jsou využívány 

obcemi také na financování investic, zejména však na investice do technické 

infrastruktury. Právě tyto úvěry tvoří největší objem čerpaných úvěrů u většiny obcí. 

Za poskytnutý úvěr se musí příjemce úvěru zaručit. Většinou ručí svým 

majetkem, stále více se však využívá i ručení budoucími příjmy rozpočtu. K dalším 

možnostem ručení patří ručení cennými papíry nebo se ručitelem může stát třetí 

osoba. 

Mezi další způsoby získávání chybějících finančních prostředků je emise 

cenných papírů, většinou komunálních obligací. Povolení k emisi obligací vydává 

Komise pro cenné papíry. Dále jsou to návratné finanční výpomoci, směnky 

a finanční leasing.  

Návratné finanční výpomoci znamenají návratné finanční půjčky ze státních 

fondů nebo ze státního rozpočtu, a to nízce úročené nebo bezúročné. Dominantní 

postavení mají půjčky ze Státního fondu životního prostředí a Státního fondu rozvoje 

bydlení. Směnky jsou velmi málo obvyklé, používají se např. k předfinancování 

úvěru. Finanční leasing umožňuje pořídit potřebnou investici plně nebo jen zčásti 

z cizích zdrojů. Nevýhodou finančního leasingu však je, že je poměrně finančně 

náročný. 
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3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ MĚSTA 

V této kapitole je práce zaměřena na město Hodonín, jeho historii, současnost 

a analýzu hospodaření. Hodonín je okresní město v Jihomoravském kraji, sídlo 

okresu Hodonín. Leží na řece Moravě v těsné blízkosti česko-slovenské hranice. 

Město Hodonín se nachází v nadmořské výšce 162 m, má rozlohu 63,05 km² a čítá 

25 897 obyvatel k 1.1.2008, z toho nejvíce ve věku 15 až 64 let. 

3.1 Z historie města 

Název města je odvozen od osobního jména Hodona, staročesky Godona.  

První zmínka se datuje k roku 1046. V listině z roku 1169 se však už setkáváme 

s castellanus de Godonin.14 

Po zániku Velkomoravské říše a po roce 1018, kdy se Slovensko připojuje 

k Uhrám, se na strategicky důležitých místech budují nové hrady. Jedním z nich 

je i hrad Hodonín, který je zbudován při významné obchodní cestě z českého státu 

do Uher. Město Hodonín vděčí za svůj vznik hodonínskému hradu. Na třech 

ostrovech v okolí hradu vznikají podhradí, která se pak rozšiřují směrem severním 

a severovýchodním.  

Listinou manželky krále Přemysla Otakara I. královny Konstancie Uherské 

z roku 1228 je Hodonín povýšen na město. Do města vedly čtyři brány. Jedna byla 

v Anenské ulici, druhá u hlavní křižovatky, třetí na místě, kde se stýkají Horní a Dolní 

Valy, a čtvrtá v Legionářské ulici. Brány odpovídaly hlavním cestám na Břeclav, 

k Brnu, k Uherskému Hradišti a do Kátova (viz. příloha č. 1) 

V roce 1780 je naposledy přestavěn kostel sv. Vavřince do dnešní podoby. 

Před tím byl přestavěn hrabětem Oppersdorfem v roce 1668. Kostel stojí na místě, 

kde stál už ve 13. století pravděpodobně románský kostel, který byl rovněž 

zasvěcený sv. Vavřinci. Fara se připomíná už v roce 1240.  

 

 

                                            
14,15 PLAČEK, Miroslav; KOLEKTIV AUTORŮ. HODONíN Dějiny města do roku 1948. 1. vyd. 
Hodonín: Město Hodonín, 2008. 559 s. ISBN 978-80-254-2100-0. 
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Pošta byla v Hodoníně zřízena v roce 1840 a byla jedinou na celém 

hodonínském panství. Poštovní spojení zajišťovali poštovní koně. Největším 

pokrokem bylo zbudování 

železnice, která znamenala 

novou etapu ve vývoji města. 

První vlak na Severní 

Ferdinandově dráze projel 

Hodonínem 1. května 1841.         

18. června 1891 byla dána 

do provozu trať do Holíče 

a 16. května 1897 do Zaječí. 

Významným úspěchem bylo zbudování spolkového Domu umělců. 

Dům byl slavnostně otevřen 4. května 1913. Autorem stavby je architekt Antonín 

Blažek. Tento dům se stal v té době hlavním střediskem výtvarného umění na 

Moravě.  

28. září 1931 byl v Hodoníně slavnostně odhalen pomník prvnímu prezidentovi 

ČSR a hodonínskému rodákovi T. G. Masarykovi. Autorem sochy je akademický 

sochař Alois Bučánek z Prahy. Během své historie byl pomník třikrát odstraněn 

a počtvrté a naposledy byl instalován 7. března 1990 za účasti prezidenta Václava 

Havla.  

V roce 1958 byla Hodoňákům předána nově otevřená krytá hala zimního 

stadionu, v roce 1968 městské koupaliště a v roce 1976 byl zpřístupněn zoopark. 

V roce 1978 proběhly oslavy k 750. výročí založení města. 

3.2 Ze současnosti města 

Město Hodonín leží v samotném srdci Moravského Slovácka, oblasti proslulé 

kvalitním vínem, malebnými lidovými kroji, živými folklorními tradicemi, ale také pěší 

turistikou, vodní turistikou a cykloturistikou. Hodonín, rodiště prvního 

československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, patří mezi největší města 

jihovýchodní Moravy. Ve městě, které se může pochlubit jedinými lázněmi 

v Jihomoravském kraji, žije asi 26 tisíc obyvatel. Obyvatelé města i hosté mohou 

zavítat také do zoologické zahrady, Masarykova muzea, Galerie výtvarného umění 

nebo si prohlédnout krásy řeky Moravy z paluby lodi Konstancie. Město je aktivním 
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členem asociace Národní sítě Zdravých měst České republiky. Prostřednictvím 

nejrůznějších akcí také úzce spolupracuje s partnerskými městy Cattolica (Itálie), 

Holíč (Slovensko), Stolberg/ Harz (Německo) a Zistersdorf (Rakousko). Cílem 

vytvoření spolupráce města Hodonín s těmito čtyřmi městy bylo vytvořit a rozvíjet 

vzájemné vztahy v oblastech kultury, sportu, turistiky, mládeže, školství 

a hospodářství, o spolupráci mezi jednotlivými profesními a společenskými 

skupinami, společenskými organizacemi a podnikateli. 

V Hodoníně se v současné době nachází 14 příspěvkových organizací, z toho 

5 mateřských škol, 4 základní školy, Lázně Hodonín, Hodonínský symfonický 

orchestr, Kulturní dům Hodonín, ZOO Hodonín, TEZA Hodonín (tělovýchovná 

zařízení města). 

Město Hodonín se od roku 1995 snaží svým občanům zkvalitnit život 

ve městě. Vybudovalo novou víceúčelovou sportovní halu, pavilon velkých 

kočkovitých šelem v ZOO Hodonín, mezi radnicí a kostelem vzniklo krásné náměstí 

s vodním prvkem – zpívající fontánou, zrekonstruovalo zimní stadion, koupaliště. 

Dále se stará o technickou infrastrukturu města např. vznik nového přednádražního 

prostoru, vybudování velkého obchvatu města, vybudování bytových jednotek 

a cyklostezek v okolí bývalých velkých kasáren aj.  

Dále město přispívá pomocí grantů různým neziskovým organizacím jako 

je např. Centrum pro rodinu; Českobratrská církev evangelická; Český svaz včelařů; 

Diecézní charita, oblastní charita Hodonín; Galerie výtvarného umění; Hodonínské 

mažoretky; JUNÁK; Masarykovo muzeum; Římskokatolická farnost; Sdružení Romů 

a národnostních menšin; TK Classic aj. 

3.2.1 Orgány města Hodonín 

Hodonín je město s rozšířenou působností. Mezi orgány města patří 

zastupitelstvo města, rada města, starosta a městský úřad. Nejvyšším orgánem 

města je zastupitelstvo města, které je složeno z 31 členů. V čele městského 

zastupitelstva stojí starosta. Zastupitelstvo města má dva výbory a to výbor finanční 

a kontrolní. Dalším orgánem je rada města, která má 9 členů.  
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Kromě zastupitelstva města a městské rady jsou zde i komise. Celkem 

jich je patnáct a jsou to: 

 komise životního prostředí, která se stará o regenerací zelených ploch, 

zkvalitňuje údržbu stávající a nové zeleně, snaží se o rozšíření úklidu 

města s využitím zaměstnání osob v rámci veřejně a obecně 

prospěšných prací, prosazuje a podporuje ekologické formy vytápění; 

 kulturní komise, která se podílí na rozvoji, zajišťování a organizaci 

kultury ve městě 

 dopravní komise, která se zabývá průběžnými opravami povrchů 

komunikací, snaží se řešit parkování ve městě, usiluje o vybudování 

stezky pro kolečkové brusle v délce 16 km a dalších cyklostezek; 

 bytová komise podporuje výstavbu rodinných domů a bytů ve všech 

formách vlastnictví, snaží se zachovat sociálně únosné nájemné 

v obecních bytech, řeší neplatiče nájemného; 

 sociální komise podporuje projekty zdravotně postižených občanů, 

rozšiřuje nabídku vzdělávání pro seniory, dále podporuje krizové 

centrum pro drogově závislé, rozvoj Lázní Hodonín, pro důchodce 

nad 70 let usiluje o zavedení městské hromadné dopravy zdarma; 

 komise cestovního ruchu se snaží prezentovat město Hodonín 

na veletrzích cestovních ruchu, podporuje rozvoj aktivit na Baťově 

kanále a řece Moravě, rozvíjí vztahy s partnerskými městy a hledá nové 

kontakty a pokračuje v rozvoji informačního systému pro návštěvníky 

města; 

 sportovní komise se snaží zlepšit činnost TEZY a tím více podpořit 

sportovní aktivity ve městě, podporuje budování a údržbu malých 

sportovišť ve městě; 

 komise pro děti a mládež se snaží spoluvytvářet pracovní místa 

pro absolventy a podporovat rozvoj mezinárodních výměnných pobytů, 

podporuje aktivity mladých lidí, vytváří užší kontakty představitelů 

města s mládeží, dále také podporuje organizace pracující s dětmi 

ve volném čase; 
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 komise pro rozvoj města vypracovává dlouhodobý strategický plán 

s respektováním trvale udržitelného rozvoje a statutu „zdravého“ 

a „lázeňského“ města, podporuje využívání ekologických zdrojů 

energie, snaží se o zkulturnění sídlišť, řeší dopravní situaci ve městě 

s cílem vytvořit vhodné podmínky pro cyklisty; 

 komise pro Výroční cenu města Hodonín uděluje každoročně cenu 

občanům města Hodonín za přínos hodonínské společnosti a cenu 

lidem, kteří nejsou občany města Hodonín za přínos městu; 

 komise Stavebního fondu města poskytuje úvěry a dotace občanům 

města ze stavebního fondu města za účelem zachování, rozšíření 

a zlepšení funkcí dosavadního a nového bytového fondu; 

 komise pro prevenci kriminality rozšiřuje dosavadní kamerový systém, 

usiluje o zřízení záchytné stanice v Hodoníně, v rámci prevence 

kriminality dětí a mládeže podporuje spontánní volnočasové aktivity; 

 studentský parlament; 

 povodňová komise (užší); 

 rozšířená povodňová komise. 

Městský úřad města Hodonín je členěn na odbory, kterých je celkem čtrnáct. 

Patří zde tajemník úřadu; kancelář starosty a místostarostů; odbor organizačních 

a vnitřních věcí; odbor rozvoje města; odbor majetkoprávní; odbor ekonomiky 

a financí; odbor investic a údržby; odbor školství, kultury a mládeže; interní audit; 

odbor sociálních služeb; odbor životního prostředí; odbor dopravně správních agend; 

obecní stavební úřad a obecní živnostenský úřad. 
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3.3 Rozpočty města Hodonín 

Analýza hospodaření města Hodonín vychází ze závěrečných účtů města 

za roky 2004 – 2007, rozpočet za rok 2008 je brán ze stadia čtvrtého rozpočtového 

opatření a schváleného rozpočtu města na rok 2009. Je založena na rozboru 

rozpočtových příjmů a výdajů a na jejich objemu k celkovému rozpočtu obce. 

Souhrnné údaje příjmů a výdajů za léta 2004 – 2007 jsou zachyceny v tabulce 

č. 3.1. 

Tab. č. 3.1: Vývoj rozpočtů v letech 2004 – 2007 (v mil. Kč) 
Rozpočet a jeho plnění v % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 

Daňové p. 228,21 30,37 250,72 36,87 258,07 39,14 282,61 36,88 
Nedaňové p. 37,31 4,97 59,81 8,80 41,90 6,35 95,14 12,42 
Kapitálové p. 21,07 2,80 54,01 7,94 36,69 5,56 23,31 3,04 

Příjmy v Kč 

Dotace 464,78 61,86 315,40 46,39 322,69 48,94 365,26 47,66 
Příjmy celkem v Kč 751,37 - 679,94 - 659,34 - 766,32 - 
Příjmy celkem bez dotací v Kč 286,59 - 364,54 - 336,66 - 401,06 - 

Běžné v. 519,29 70,69 424,29 62,29 443,05 60,14 531,45 78,24 Výdaje v Kč 
Kapitálové v. 215,34 29,31 256,82 37,71 293,67 39,86 147,82 21,76 

Výdaje celkem v Kč 734,63 - 681,11 - 736,72 - 679,27 - 

Financování Financování 16,74 - -1,16 - -77,37 - 87,06 - 
Pramen: Závěrečné účty města Hodonín v letech 2004 – 2007, vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky, která zobrazuje jednotlivé příjmy a výdaje rozpočtu 

města Hodonín je zřejmé, že vlastní příjmy obce (daňové, nedaňové, kapitálové 

příjmy) tvoří téměř stálý a neměnný příjem. Největší část příjmů představují daňové 

příjmy, které dosahují částky okolo 250 mil. Kč, v roce 2007 však dosáhly částky 

282 mil. Kč. Přijaté dotace, jejichž velikost záleží na tom, o jaké dotace město žádá 

a které jí jsou přiděleny, jsou od roku 2005 téměř vyrovnané s částkou  

asi 320 mil. Kč. Pouze v roce 2004 byla tato položka asi o 150 mil. Kč větší. 

Nedaňové příjmy dosáhly nejvyšší částky v roce 2007, a to 365 mil. Kč, v ostatních 

letech byly téměř vyrovnané. Kapitálové příjmy byly nejvyšší v roce 2005 s částkou 

54 mil. Kč, v ostatních letech dosahovaly hodnot okolo 25 mil. Kč. 

Výdaje města byly vesměs ve všech letech vyrovnány. Menší rozdíly nastaly 

v letech 2004 a 2006, kdy přesáhly částku 700 mil. Kč. Z tabulky je také zřejmé, 

že běžné výdaje přesahují kapitálové v průměru o polovinu. 
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Údaje z tabulky č. 3.1 jsou pro lepší orientaci převedeny do grafu č. 3.1. 

Je zde lépe vidět průběh příjmů obce s dotacemi a bez dotací, výdajů, 

a pak i financování a jeho vývoj v jednotlivých letech.  

Graf č. 3.1: Rozpočty města Hodonín v letech 2003 - 2007 

Rozpočty města Hodonín v letech 2003-2007
(v mil. Kč)
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Pramen: Závěrečné účty města Hodonín v letech 2004 – 2007, vlastní zpracování 

Z grafu 3.1 je názorně vidět, že celkové příjmy a celkové výdaje jsou v letech 

2004 až 2007 téměř vyrovnané. 

Podstatnými příjmy obce v letech 2004 až 2007 byly dotace. Šlo o dotace 

na výkon státní správy, dotace na investice a investiční akce. Kapitálové příjmy jsou 

ovlivňovány schopností obce prodat své majetkové podíly a investiční majetek.  

Výdajová stránka rozpočtu obsahuje běžné a kapitálové výdaje. Běžné výdaje 

jsou určené k zabezpečení základních potřeb chodu obce a organizací, které jsou 

obcí zřízeny. Velká část těchto výdajů je určena na platy a odvody zaměstnanců 

města, dále na nákup, opravy a udržování. Kapitálové výdaje v sobě zahrnují 

investiční nákupy obce jako je například majetek a pozemky. Jejich výše vypovídá 

o investiční aktivitě obce. 

3.3.1 Rozpočet města v roce 2004 

Rozpočet na rok 2004 byl schválen zastupitelstvem města v listopadu 

roku 2003. Pokud by se tak nestalo, město Hodonín by se při hospodaření muselo 

řídit pravidly rozpočtového provizoria. Původně rozpočet byl schválen jako 

schodkový a to ve výši 18.619.000,- Kč.  
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Další úpravy rozpočtu během roku 2004 byly prováděny na základě 

požadavků správců jednotlivých kapitol a vždy byly předloženy zastupitelstvu města 

ke schválení.  

Na základě závěrečného účtu schváleného ZM by se dalo říci, že město 

Hodonín vykázalo v roce 2004 přebytkové hospodaření ve výši 16.741.910,- Kč. 

Všechny údaje rozpočtu obce za rok 2004 jsou zobrazeny v tabulce č. 3.2. 

Tab. č. 3.2: Souhrn příjmů a výdajů za rok 2004 
Příjmy Výdaje ROK 2004                     

v tis. Kč Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

P a V bez financování 340 384,00 751 374,55 336 003,00 734 632,63 
Financování 18 619,00 23 125,47 23 000,00 23 072,26 
Celkem s 
financováním 359 003,00 774 500,02 359 003,00 757 704,89 

Pramen: Závěrečný účet města Hodonín za rok 2004, vlastní zpracování 

Město čerpalo v roce 2004 nové úvěry v celkové výši asi 23 mil. Kč, 

a to na výstavbu sportovní haly ve výši 20 mil. Kč, na rekonstrukci „Přednádražního 

prostoru“ ve výši 3 mil. Kč a bylo zahájeno čerpání hypotečního úvěru na výstavbu 

bytových domů Lípa ve výši 125.470,- Kč. 

Příjmy za rok 2004 

Největší část příjmů rozpočtu tvořily dotace ve výši 62 %. Příjmy daňového 

charakteru se podílely na rozpočtu obce s 30 %, ve výši 5 % celkových příjmů obce 

jsou nedaňové příjmy  a velmi malou část tvoří kapitálové příjmy se 3 %. 

Největší podíl na příjmech tvořily dotace od krajů, dotace ze státního rozpočtu 

a ze státních fondů, a to ve výši  465 mil. Kč. Významný podíl činily daňové příjmy 

s částkou 228 mil. Kč a dále příjmy z prodeje investičního majetku, které 

činily 20 mil. Kč. 
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Graf č. 3.2: Rozdělení příjmů za rok 2004 
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Pramen: Závěrečný účet města Hodonín za rok 2004, vlastní zpracování 

Výdaje za rok 2004 

V oblasti výdajů bylo vyčerpáno celkem 734,5 mil. Kč a výdajová stránka 

rozpočtu byla plněna na 93.77 %  plánovaného rozpočtu. Čerpání výdajů jednotlivých 

odborů je zobrazeno v grafu č. 3.3. Podle tohoto grafu můžeme konstatovat, 

že nejvíce prostředků vynakládal ekonomický a finanční odbor, a to díky platbě 

„provozu“ areálů kasáren s částkou 9,2 mil. Kč a také odbor investiční a dopravní. 

Graf č. 3.3: Výdaje podle odborů za rok 2004 

Výdaje podle odborů za rok 2004 v mil. Kč
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Pramen: Závěrečný účet města Hodonín za rok 2004, vlastní zpracování 

V roce 2004 nebyly některé investiční akce dofinancovány z důvodu pozdější 

splatnosti faktur za již provedené práce a neprovedené práce, které byly 

zapracovány v rozpočtu roku 2004 a jejich realizace se měla uskutečnit v roce 2005. 

V roce 2004 se jednalo např. o informační systém Ginis, nákup automobilu pro odbor 

organizačních a vnitřních věcí, čerpání schválené dotace z fondu oprav skrytých 
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vad a oprav statických poruch, pořízení městského mobiliáře pro odbor ŽP,  veřejné 

WC u přístaviště, přednádražní prostor a další. Tyto rozpočtové přesuny byly 

zapracovány do úpravy rozpočtu na rok 2005. 

3.3.2 Rozpočet města v roce 2005 

Hospodaření města Hodonín se od 1. ledna 2005 řídilo schváleným rozpočtem 

z prosince 2004. Rozpočet města byl opět sestaven jako schodkový ve výši 

60 mil. Kč. Příjmová částka činila 336 mil. Kč a výdaje rozpočtu byly schváleny 

na částku 396 mil. Kč. V průběhu roku zastupitelstvo města a rada města provedly 

několik změn na schváleném rozpočtu. Při schválení závěrečného účtu činily příjmy 

města asi 680 mil. Kč a výdaje města asi 681 mil. Kč. Tabulka č. 3.3 popisuje vývoj 

rozpočtu v roce 2005. 

Tab. č. 3.3: Souhrn příjmů a výdajů za rok 2005 

Pramen: Závěrečný účet města Hodonín v roce 2005, vlastní zpracování 

Město Hodonín čerpalo v roce 2005 nové úvěry v celkové výši 80 mil. Kč, 

a to na rekonstrukci ubytovny zimního stadionu ve výši 6 mil. Kč, na rekonstrukci 

„Přednádražního prostoru“ ve výši 18,5 mil. Kč, na vybudování infrastruktury 

v Rybářích ve výši téměř 9 mil. Kč, na pořízení nového autobusu MHD ve výši 

4,5 mil. Kč, na technickou infrastrukturu v malých kasárnách ve výši 7 mil. Kč 

a na technickou infrastrukturu ve velkých kasárnách ve výši 15 mil. Kč. Byl také 

dočerpán hypoteční úvěr na výstavbu bytového domu Lípa ve výši 20 mil. Kč. 

Do oblasti financování byl zapojen zůstatek rezervního fondu ve výši 101 tis. Kč. 

V roce 2005 město Hodonín také splatilo jistinu dříve poskytnutých úvěrů v celkové 

výši 30 mil. Kč. 

 

 

 

Příjmy Výdaje ROK 2005                     
v tis. Kč Schválený 

rozpočet 
Skutečný 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

P a V bez financování 336 050,00 679 942,24 396 050,00 681 107,40 
Financování 93 360,00 80 721,16 33 360,00 30 298,86 
Celkem s 
financováním 429 410,00 760 633,40 429 410,00 711 406,26 
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Příjmy za rok 2005 

Příjmová stránka rozpočtu města dosáhla 95,44 %. Daňové příjmy byly 

splněny na 102,13 %. K nenaplnění došlo hlavně u nedaňových příjmů, které činily 

62,14 %. Hlavním důvodem bylo nezaplacení postoupené pohledávky za Pozemním 

stavitelstvím Hodonín. nedošlo také k naplnění splátky půjčky od Jihomoravských 

lázní. Celkový závazek byl však ze strany DSO Jihomoravské lázně k  31. 12. 2005 

uhrazen. Dále nedošlo k převodům finančních prostředků z některých příspěvkových 

organizací. Překročeny byly příjmy z prodeje neinvestičního majetku, 

a to ve výši 101,70 % díky příjmům za prodej majetku v kasárnách. Přijaté dotace 

v tomto roce činily 46 % celkových příjmů, což bylo o 16 % méně než v roce 2004. 

I přesto tvořily největší podíl na celkových příjmech rozpočtu města pro rok 2005. 

Graf č. 3.4: Rozdělení příjmů za rok 2005 
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Pramen: Závěrečný účet města Hodonín za rok 2005, vlastní zpracování 

Výdaje za rok 2005 

V oblasti výdajů bylo vyčerpáno celkem 681 mil. Kč. Výdajová stránka 

rozpočtu byla splněna na 67,59 %. Běžné výdaje činily 424 mil. Kč a kapitálové 

výdaje téměř 257 mil. Kč.  K přečerpání výdajů na jednotlivých odborech nedošlo 

a podle grafu č. 3.5 můžeme říci, že nejvíce prostředků vynaložil investiční 

a dopravní odbor, a to s částkou 237 mil. Kč. Dále následoval odbor sociálních věcí 

a ekonomický a finanční odbor. 
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Graf č. 3.5: Výdaje podle odborů za rok 2005 

Výdaje podle odborů za rok 2005 v mil. Kč
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Pramen: Závěrečný účet města Hodonín za rok 2005, vlastní zpracování 

3.3.3 Rozpočty města v roce 2006 

Rozpočet města na rok 2006 byl schválen jako schodkový ve výši 35 mil. Kč. 

Příjmy tohoto rozpočtu byly stanoveny částkou 378 mil. Kč a výdaje částkou 

413 mil. Kč. Předpokládané splátky úvěrů byly schváleny ve výši 24 mil. Kč a přijetí 

nových úvěrů bylo plánováno ve výši 54 mil. Kč. Všechny údaje rozpočtu obce 

za rok 2006 jsou zobrazeny v tabulce č. 3.3. 

Tab. č. 3.4: Souhrn příjmů a výdajů za rok 2006 
Příjmy Výdaje ROK 2006                     

v tis. Kč Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

P a V bez financování 378 101,00 659 345,38 413 101,00 736 715,55 
Financování 59 000,00 105 488,02 24 000,00 28 117,85 
Celkem s 
financováním 437 101,00 764 833,40 437 101,00 764 833,40 
Pramen: Závěrečný účet města Hodonín v roce 2006, vlastní zpracování 

Podle uvedené tabulky můžeme tedy konstatovat, že město Hodonín vykázalo 

v roce 2006 schodkové hospodaření, které bylo kryto přijatými úvěry. 
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Příjmy za rok 2006 

V grafu č. 3.5 můžeme vidět výši jednotlivých příjmů k objemu celkových 

příjmů města. Příjmová stránka rozpočtu byla splněna na 86,48 %. Přijaté dotace 

jsou stále nejvyšším zdrojem celkových příjmů a následují daňové příjmy. Nedaňové 

a kapitálové příjmy jsou v tomto roce vyrovnané.  

Graf č. 3.6: Rozdělení příjmů za rok 2006 
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Pramen: Závěrečný účet města Hodonín za rok 2006, vlastní zpracování 

Daňové příjmy byly splněny na 100,54 %. K nenaplnění opět došlo hlavně 

u nedaňových příjmů, které dosáhly pouze 43,83 %. Hlavním důvodem bylo 

jak již v roce 2005 nesplacení půjčky DSO Jihomoravské lázně ve výši 48,5 mil. Kč. 

Překročeny byly příjmy z prodeje neinvestičního majetku, a to na 128,72 % kvůli  

příjmům za prodej majetku v kasárnách a vykoupení domů na Pančavě. 

Dotace byly splněny na 84,56 %. Na účet města ke dni 31. 12. 2006 však 

nebyly připsány některé dotace, které byly do rozpočtu zapracovány.                 

Jedná se např. o dotaci na výstavbu pavilonu kočkovitých šelem, nákup autobusu 

pro MHD a dotace na kulturní akce pořádané v průběhu roku 2006, které město 

obdrželo až po schváleném vyúčtování v roce 2007. 
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Výdaje za rok 2006 

V oblasti výdajů bylo vyčerpáno celkem téměř 737 mil. Kč a výdajová stránka 

rozpočtu byla plněna na 85,76 %  plánovaného rozpočtu. Čerpání výdajů jednotlivých 

odborů je zobrazeno v grafu č. 3.7. Podle tohoto grafu můžeme říci, že nejvíce 

prostředků vynakládal odbor investiční a dopravní, dále pak ekonomický a finanční 

odbor. 

Graf č. 3.7: Výdaje podle odborů za rok 2006 
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Pramen: Závěrečný účet města Hodonín za rok 2006, vlastní zpracování 

Z pohledu výdajů plnění rozpočtu jednotlivými odbory dosahovalo u většiny 

téměř 100 %. Nejlépe na tom byl odbor komunálního hospodářství, a to s 98,82 %, 

následoval odbor školství, mládeže a tělovýchovy s 98,55 %, dále pak Městská 

policie a Městská knihovna. Nejnižší plnění dosáhl odbor majetkoprávní s 67,01 %. 
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3.3.4 Rozpočet města v roce 2007 

Rozpočet města Hodonín na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem města 

v prosinci roku 2006 po delším období jako vyrovnaný. Příjmy a výdaje byly 

stanoveny na částce 411 mil. Kč. V průběhu roku byl tento rozpočet upravován 

jednotlivými dílčími opatřeními. Těchto opatření bylo v roce 2007 celkem pět. 

Tab. č. 3.5: Souhrn příjmů a výdajů za rok 2007 
Příjmy Výdaje ROK 2007                     

v tis. Kč Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

P a V bez financování 411 250,00 766 325,00 411 250,00 679 268,03 
Financování 82 000,00 21 073,21 32 000,00 82 231,99 
Celkem s 
financováním 493 250,00 787 398,21 443 250,00 761 500,02 
Pramen: Závěrečný účet města Hodonín v roce 2007, vlastní zpracování 

Výsledek hospodaření v roce 2007 činil 87 mil. Kč. Celkové přijaté úvěry byly 

ve výši 21 mil. Kč a celková splátka úvěrů dosáhla částky 82 mil. Kč. Změna stavu 

na bankovním účtu činila  téměř 26 mil. Kč. Město Hodonín proto vykázalo v roce 

2007 přebytkové hospodaření, které bylo použito na splacení přijatých úvěrů a suma 

ve výši 26 mil. Kč byla přírůstkem na bankovních účtech za rok 2007. 

Příjmy za rok 2007 

Příjmová stránka rozpočtu byla splněna na 94,70 %. Daňové i nedaňové 

příjmy byly splněny téměř na 100 %, kapitálové příjmy byly opět překročeny 

a to ve výši 110,98 %. Dotace byly splněny na 90,19 % a až na jednu přijatou dotaci, 

kterou muselo město v lednu 2008 vrátit,  byly všechny přijaté dotace řádně 

v termínu vyúčtovány. Vzhledem k objemu celkových příjmů byly nejvyšším příjmem 

opět dotace, poté daňové příjmy, nedaňové příjmy a pouze se 3 % příjmy kapitálové. 
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Graf č. 3.8: Rozdělení příjmů za rok 2007 
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Pramen: Závěrečný účet města Hodonín za rok 2007, vlastní zpracování 

Výdaje za rok 2007 

V oblasti výdajů bylo vyčerpáno celkem 679 mil. Kč. Výdajová stránka 

rozpočtu byla plněna na 82,16 % a k přečerpání výdajů na jednotlivých odborech 

nedošlo. Nejvíce prostředků opět vynakládal odbor investiční a dopravní 

následovaný odborem ekonomickým a finančním a odborem sociálních věcí. 

Graf č. 3.9: Výdaje podle odborů za rok 2007 

Výdaje podle odborů za rok 2007 v mil. Kč

1,43
2,23

160,39
7,75

88,77

8,57

14,47

4,31

2,05

168,52

220,78

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Investice a doprava

Ekonomický a finanční

Kancelář starosty

Majetkoprávní

Městská knihovna

Městská policie

Organizační a vnitřní věci

Rozvoj města

Sociální věci

ŠKMT

Životní prostředí

 
Pramen: Závěrečný účet města Hodonín za rok 2007, vlastní zpracování 
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3.3.6 Rozpočet města v roce 2008 

Rozpočet města Hodonín na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem města 

v měsíci listopadu 2007 opět jako vyrovnaný. Příjmy a výdaje činily 500 mil. Kč. 

Financování bylo schváleno na částce 31 mil. Kč. 

Protože v době zpracovávání bakalářské práce ještě nebyl sestaven 

závěrečný účet pro rok 2008, vychází hodnoty u tohoto roku z rozpočtového opatření 

č. 4. 

Tab. č. 3.6: Souhrn příjmů a výdajů za rok 2008 
Příjmy Výdaje ROK 2008                     

v tis. Kč Schválený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatření č. 4 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatření č. 4 

P a V bez financování 500 253,00 810 752,20 500 253,00 1 023 844,30 
Financování 31 000,00 312 492,10 31 000,00 99 400,00 
Celkem s 
financováním 531 253,00 1 123 244,30 531 253,00 1 123 244,30 
Pramen: Rozpočtové opatření č. 4 města Hodonín v roce 2008, vlastní zpracování 

Podle uvedené tabulky můžeme konstatovat, že město Hodonín vykázalo 

podle posledního rozpočtového opatření v roce 2008 schodkové hospodaření, které 

bylo kryto přijatými úvěry.   

Příjmy za rok 2008 

Největší část příjmů rozpočtu tvořily dotace ve výši 47 %. Příjmy daňového 

charakteru se podílely na rozpočtu obce s 36 %, ve výši 12 % celkových příjmů obce 

jsou nedaňové příjmy  a malou část tvoří kapitálové příjmy s 5 %. 

Graf č. 3.10: Rozdělení příjmů za rok 2008 
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Pramen: Rozpočtové opatření č. 4 města Hodonín v roce 2008, vlastní zpracování 
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Největší podíl na příjmech tvořily dotace od krajů, dotace ze státního rozpočtu 
a ze státních fondů, a to ve výši  376 mil. Kč. Významný podíl činily daňové příjmy 
s částkou 293,5 mil. Kč. 

Výdaje za rok 2008 

Podle posledního rozpočtového opatření byla v oblasti výdajů vyčerpána 

asi 1 mld. Kč. Jelikož v době zpracování bakalářské práce nebyl ještě sestaven 

závěrečný účet pro rok 2008, nedalo se určit, kolik činily běžné a kapitálové výdaje. 

Podle grafu č. 3.10 můžeme říci, že nejvíce prostředků vynaložil investiční a dopravní 

odbor, a to s částkou 502 mil. Kč. Dále následoval odbor sociálních věcí 

a ekonomický a finanční odbor. Oproti tomu velmi malých výdajů dosahoval odbor 

životního prostředí a odbor školství, mládeže a tělovýchovy. 

Graf č. 3.11: Výdaje podle odborů za rok 2008 

Výdaje podle odborů za rok 2008 v mil. Kč
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Pramen: Závěrečný účet města Hodonín za rok 2008, vlastní zpracování 

3.3.7 Rozpočet města v roce 2009 

Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne 25. listopadu 2008 schválilo 

návrh rozpočtu města Hodonín na rok 2009. Ten byl zastupitelstvu města předložen 

ke schválení, na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákona 

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

hospodaření s rozpočtem města, jako vyrovnaný s částkou 502,5 mil. Kč. 

U daňových příjmů dochází oproti roku 2008 k navýšení o cca 3,5 %. 

Nedaňové příjmy  kopírují loňský rok a u kapitálových příjmů se předpokládá prodej 

pozemků ve velkých kasárnách, pozemků pod bytovými domy aj. Co se týče dotací, 
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předpokládá se, že dotace na výkon státní správy vzrostou oproti roku 2008  o 3 %, 

což u města Hodonín představuje celkovou částku dotací ve výši cca 69 mil. Kč. 

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti  v sobě zahrnují odvod  z prodeje 

bytů s částkou 55 mil Kč, odvod odpisů cca 11 mil Kč, odvod hospodářského 

výsledku hospodářské činnosti města za rok 2008 cca 10 mil. Kč. 

Provozní výdaje navrhované pro rok 2009 činí v celkové výši 22.307.000,- Kč. 

Opravy je možné svým charakterem zařadit mezi provozní výdaje, protože 

se většinou jedná o údržbu komunikací, zeleně, městského mobiliáře a ostatního 

majetku. Pro rok 2009 je navrhována částka 37.695.000,- Kč.  Na investice 

je pro rok 2009 vyčleněno 142.581.000,- Kč.  

Stejně jako v minulých letech chce město Hodonín využít možností 

financování investičních akcí z dotací jak evropských, tak státních či krajských. 

Vzhledem k tomu, že ani jedna dotace nepokryje akci na 100 %, je nutné počítat 

se spoluúčastí města. Největší objem investic je na odboru investic a údržby. 

Do roku 2009 přecházejí některé akce roku 2008. Jedná se o křižovatku u Arkusu, 

kde je pro rok 2009 počítáno s částkou ve výši 6,7 mil. Kč a infrastrukturu Rybáře 

3.stavba ve výši 5 mil Kč. Na odboru jsou také zařazeny nové investice, a to řešení 

tržnice Sadová ve výši 4 mil. Kč; rekonstrukce místní komunikace Komenského 

ve výši 6 mil. Kč; fasáda zimní stadion ve výši 1,5 mil. Kč; rekonstrukce místní 

komunikace Žižkova ve výši 2,5 mil. Kč; park a cyklostezky kasárna ve výši 3 mil. Kč; 

parkoviště v Bažantnici ve výši 1,5  mil Kč; vnitroblok Slunečná II. Ve výši 2,3 mil Kč. 

Dále jsou zde opakující se akce jako opravy základních a mateřských škol v celkové 

výši 8 mil Kč, technická infrastruktura velká kasárna ve výši 30 mil Kč, investice 

do dětských hřišť za 2 mil Kč, investice v bytovém a tepelném hospodářství v celkové 

výši 25 mil Kč. 

Město Hodonín i v letech 2010 – 2013 plánuje rozvíjet technickou 

infrastrukturu města pro zkvalitňování života svých spoluobčanů. Plánuje např. 

dokončení obnovy technické infrastruktury velkých kasáren, rekonstrukci 

a modernizaci náměstí a vybudování malého i velkého obchvatu okolo města. 
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4 NÁVRH FINANCOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTUKTURY 
VE MĚSTĚ 

Významnou podmínkou ekonomického a sociálního rozvoje obcí je stav 

a úroveň vybavení územní technickou infrastrukturou. Technická infrastruktura 

je až na výjimky schopna zabezpečovat základní funkce na území obce, 

problematický je mnohdy její technický stav. Technickou infrastrukturou v užším 

smyslu rozumíme inženýrské stavby a zařízení, která slouží obyvatelům daného 

území. 

Jedním z příkladů je také technická infrastruktura velkých kasáren ve městě 

Hodonín. Město se snaží o obnovu starého areálu velkých kasáren, který 

by měl po skončení prací sloužit obyvatelům města i nově přistěhovaným díky 

výstavbě bytových a rodinných domů, ale také firmám jako nová sídla pro jejich 

kanceláře.  

4.1 Z historie velkých kasáren 

Z historických pramenů lze vypozorovat, že trvalé vojsko bylo v Hodoníně 

ubytováno v době vlády Marie Terezie. Umístěním vojáků do kasáren se obecní 

výbor začal zabývat v roce 1865, kdy se konstatovalo, že obyvatelstvu a městu 

by se tím značně ulehčilo, protože původní nestálá posádka se často střídala a vojáci 

byli neukáznění. Dohodli se v roce 1867 a obecní výbor rozhodl postavit kasárna 

pro půl škadrony, poskytne-li zemský výbor subvenci. Roku 1881 byly celé kasárny 

úředně hotovy. Od roku 1883, kdy byly postaveny velké jezdecké kasárny 

se v nich vystřídalo mnoho rakouských dragounských pluků. Po roce 1900, 

kdy se každoročně konaly lovecké hony tehdejší vysoké jezdecké školy vídeňské, 

se začíná datovat vojenský život hodonínské posádky. Používala rakouské bojové 

a jezdecké metody a měla německý ráz. 

Po skončení 1. světové války a po vzniku samostatné Československé 

republiky v roce 1918 se změnil ráz vojenské jednotky. Vznikla „Slovácká brigáda“ 

a v roce 1920 jezdecký pluk. Díky dokonalým přírodním podmínkám v okolí 

Hodonína bylo v roce 1920 založeno vojenské jezdecké učiliště za vedení 

francouzských jezdeckých důstojníků a působilo zde až do přeložení v roce 1925. 

Zároveň s ním zde byl od roku 1920 sedmý jezdecký pluk, který přišel ze Staré 
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Boleslavi. V roce 1928 byla pro pluk zabrána malá jezdecká kasárna. V roce 1930 

byl pluk na počest velkého hodonínského rodáka, prvního prezidenta svobodného 

Československa, slavnostně pojmenován na „Sedmý jezdecký pluk T. G. Masaryka“, 

pluk prezidentův. Téhož roku byla sedmému jezdeckému pluku předána městem 

Hodonín standarta s heslem „Pro čest a vlast vítězně vpřed“. Od roku 1930 

až do roku 2002 sídlila ve velkých kasárnách Armáda ČR. Poté co je opustila byly 

31. prosince 2002 bezúplatně předány městu. 

4.2 Jednotlivé etapy technické infrastruktury velkých 
kasáren 

Hodonín převzal po armádě celkem čtyři vojenské areály. Pouze ve velkých 

kasárnách však probíhá obnova technické infrastruktury. Další areály, kde dříve 

sídlila armáda, jsou Dukelská kasárna a někdejší vojenská cvičiště v lokalitě Pánov. 

Pro ty se radnice zatím snaží najít využití. Uvažuje se, že z lokality Pánov, 

rozkládající se na 93 hektarech, by v budoucnu mohlo vzniknout golfové hřiště, které 

v regionu zatím chybí. 

Technická infrastruktura velkých kasáren je rozdělena do tří etap. První etapa 

už je dokončená, druhá právě probíhá a měla by být dokončena asi v polovině roku 

2009. Začátek třetí etapy je prozatím plánován na druhou polovinu roku 2009. 

4.2.1 První etapa technické infrastruktury 

První etapa technické infrastruktury velkých kasáren byla započata 

již 25. července 2005. Trvalo více jak dva roky než byla dokončena.  

V této etapě bylo hlavním úkolem příprava území; úprava křižovatky; 

komunikace a chodníky; venkovní vodovod, kanalizace a plynovod; kabelové 

rozvody; veřejné osvětlení, telefonní rozvody a sadové úpravy. 

V rámci přípravy území došlo k odstranění (demolici) objektů bránícím 

výstavbě v řešené lokalitě. Demolice měla uvolnit prostor pro plánovanou výstavbu 

komunikací a inženýrských sítí v areálu velkých kasáren. Byly vykáceny stromy 

zasahující do navržených stavebních objektů a byla provedena demolice stávajícího 

zděného oplocení včetně základové konstrukce. 
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V první etapě byla vybudována nová světelná křižovatka, komunikace              

a chodníky,  kvůli nevyhovující dopravní situaci.  Dále došlo k výstavbě nového 

venkovního vodovodu. Kanalizace v oblasti velkých kasáren nevyhovovala 

technickým podmínkám, a proto byla v celém areálu provedena nová stoková síť, 

která se poté napojila na stávající kanalizaci města Hodonín. Nový plynovod bude 

vybudován jako středotlaký  plynovod a provozován jako nízkotlaký.15 Návrh nového 

veřejného osvětlení spočíval v demontáži stávajícího veřejného osvětlení, rozmístění 

osvětlovacích stožárů podél navržených chodníků a provedení nového kabelového 

rozvodu.  

Celkové náklady na provedení první etapy činily 50,5 mil. Kč. Dotace byly 

poskytnuty od ministerstva pro místní rozvoj na obnovu kasárenských areálů ve výši 

3,5 mil. Kč na vozovku, plynovod a chodníky a téměř 6 mil. Kč na vybudovaní 

křižovatky. 

Pro většinu z vojenských budov v kasárnách rozkládajících 

se na 25 hektarech se podařilo velmi rychle najít nové využití. Vznikly 

v nich kanceláře firem, výrobní prostory, ubytovna a v některých objektech byty. 

4.2.2 Druhá etapa technické infrastruktury 

Protože byl celý objekt velkých kasáren rozdělen na dvě části byly ve druhé 

etapě prováděny téměř stejné úkony jako v etapě první. Opět byla provedena 

příprava území; vybudovány nové chodníky; veřejné osvětlení; nové dopravní 

značení; vodovod a kanalizace; sadové úpravy. Hlavním důvodem vybudování 

nových chodníků a komunikací byl z hlediska stavebně technického zcela 

nevyhovující stav. Povrch komunikací byl na mnoha místech zdeformovaný, šířkové 

poměry nebyly podle dnešních parametrů, chybělo odvodnění. Původní komunikace 

by navíc byly dotčeny výstavbou kanalizace a ostatních inženýrských sítí, které jsou 

situovány v souběhu, případně komunikace křížily nebo by se ukládaly přímo pod ně. 

Dále bylo provedeno nové dopravní značení podle návrhu dopravního značení 

odsouhlaseného dopravním inspektorátem Policie ČR – okresním ředitelstvím 

Hodonín. Po skončení rekonstrukce infrastruktury a výstavby komunikací v areálu 

kasáren, by měly být provedeny čisté terénní úpravy spojené s výsadbou dřevin. 

                                            
15 Technická infrastruktura velká kasárna v Hodoníne (I. etapa), prováděcí dokumentace – souhrnná 
zpráva 
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Stávající terén bude zbaven a vyčištěn od zbytků stavebního materiálu. Lokálně 

bude rozprostřena ornice a na plochy určené k výsadbě budou vysazeny stromy 

a keře. 

Druhá etapa byla započata 3. října 2008 a skončení je plánováno na polovinu 
roku 2009. Celkové náklady jsou odhadovány asi na 65,5 mil. Kč. Hodnota vodovodu 
a kanalizace by měla být cca 16 mil. Kč, ostatní úpravy jako výstavba silnice, 
parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení, plynovod a sadové úpravy asi 49,5 mil. Kč. 
Dotace byla opět poskytnuta z ministerstva pro místní rozvoj na obnovu 
kasárenských objektů v hodnotě 16 mil. Kč. Tato dotace byla směřována na výstavbu 
silnice, parkoviště, chodníků atd.16 

4.2.3 Třetí etapa technické infrastruktury 

Začátek této etapy je plánován na druhou polovinu roku 2009. Celková 

investice do třetí etapy by měla opět přesáhnout částku 50 mil. Kč.17 

V této etapě by se v celém objektu velkých kasáren měly dobudovat 

komunikace a nové parkoviště pro zhruba dvě stovky automobilů. V blízkosti celého 

areálu velkých kasáren by se mělo postavit asi 125 rodinných domů a 5 bytových 

jednotek. A právě pro tyto domy je nutné dostavět přístupové cesty, parkoviště 

a kanalizaci. 

Třetí etapa technické infrastruktury je opět velmi nákladná a město Hodonín 

musí najít dostatek finančních prostředků na financování této etapy. 

4.3 Možnosti financování třetí etapy technické 
infrastruktury 

Město Hodonín by mělo správně zvážit jak bude financovat třetí etapu 

technické infrastruktury velkých kasáren. Nabízí se možnost využití vlastních 

finančních prostředků, financování pomocí dotací nebo může město využít cizích 

zdrojů. 

 
                                            
16 Technická infrastruktura velká kasárna v Hodoníne (II. etapa), prováděcí dokumentace – průvodní a 

souhrnná zpráva 
17 Technická infrastruktura velká kasárna v Hodoníne (III. etapa), prováděcí dokumentace – průvodní 
zpráva 
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4.3.1 Financování vlastními zdroji 

Pokud se podíváme do rozpočtů města Hodonín (viz kapitola 3.3 Rozpočty 

města v letech 2004 - 2007) zjistíme, že výše příjmů se každoročně pohybuje 

v průměru okolo 350 mil. Kč bez přijatých dotací. Pokud vezmeme také v potaz 

kapitálové výdaje, které jsou v průměru okolo 227 mil. Kč, pak nám z rozpočtu 

vyplyne, že by město nemělo problémy s financováním třetí etapy technické 

infrastruktury z vlastních zdrojů. 

Financování vlastními zdroji je rozumné nejen z toho důvodu, že si město 

vytvoří své vlastní prostředky a nemusí čerpat jiné zdroje, ale i proto, že budování 

kvalitní technické infrastruktury patří mezi prioritní projekty města pro zajištění 

veškerých služeb pro obyvatelstvo. 

4.3.2 Financování pomocí dotací 

Nedílnou součástí příjmů města jsou dotace. Přijaté dotace se dělí 

na dvě skupiny, a to na dotace nárokové a dotace nenárokové. Nárokové dotace 

jsou takové dotace, které se v rozpočtu města pravidelně opakují - jsou přidělovány 

každoročně. Jedná se hlavně o dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu kraje. 

Do této skupiny patří dotace pro město na ústavy sociální péče, na vybraná 

zdravotnická zařízení, na školství a na výkon státní správy. 

O nenárokové dotace si město musí zažádat. Tyto dotace netvoří pravidelný 

příjem rozpočtu města. Jsou většinou určeny na konkrétní akci, kterou chce město 

financovat, ale nemá na ni dostatek finančních zdrojů. Nenárokové dotace jsou 

poskytovány z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev, ze státních fondů nebo 

z rozpočtu kraje. 

Pokud by se městu Hodonín podařilo získat dotaci na třetí etapu technické 

infrastruktury velkých kasáren, znamenalo by to pro něj, že nemusí hledat prostředky 

jinde. Avšak dotace by nepokryly náklady na celou třetí etapu, proto by město 

muselo použít prostředky na dofinancování z vlastních zdrojů. 

Na technickou infrastrukturu velkých kasáren lze o dotaci žádat pouze 

ministerstvo pro místní rozvoj z programu na obnovu kasárenských areálů. Podpora 

může být poskytována formou investiční či neinvestiční dotace až do výše 75 % 

skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce v daném roce a dolní limit dotace 
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ze zdrojů programu činí 100 000,- Kč. Dotace můžou získat pouze ty obce v jejichž 

územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 

k rušení vojenských posádek nebo zařízení, a které převzaly původní vojenský 

majetek do svého vlastnictví.  

Obec, která žádá o přiznání této dotace musí splnit několik podmínek:18  

 investorem musí být vždy daná obec; 

 žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté či ve stadiu 

rozpracovanosti. Pokud je akce rozdělena do více etap, lze podat 

žádost o dotaci pro další etapu akce; 

 dotace nemůže být čerpána na provedení stavby již užívané na základě 

oznámení podaného stavebnímu úřadu nebo vydaného kolaudačního 

souhlasu; 

 obec nebo její místní část, ve které je akce realizována, musí mít 

schválenou územně plánovací dokumentaci a příslušná akce musí 

být v souladu s touto dokumentací; 

 obec musí mít nemovitost, k níž se váže žádost o dotaci, v plném 

rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva. 

Dotace se poskytuje na žádost obce u ministerstva pro místní rozvoj. 
K žádosti podané na formuláři musí obec přiložit doklad o vlastnictví majetku; 
projektovou dokumentaci zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu 
a situaci stavby jako součást dokumentace akce; předpokládaný rozpočet akce 
podrobněji členěný podle věcných položek; písemný souhlas stavebního úřadu 
k ohlášení nebo prohlášení oprávněného zástupce obce, svazku obcí nebo kraje 
o tom, že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz 
k ohlášení nezaslal, získané stavební povolení, veřejnoprávní smlouvu uzavřenou 
mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby nebo terénních úprav 
nahrazující stavební povolení nebo certifikát autorizovaného inspektora; doklad 
o souladu akce se schválenou územně plánovací dokumentací, jde-li o stavby, 

                                            
18Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití - Zásady programu pro poskytování 
dotací v roce 2009. Dostupný z WWW: <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=4d7dfbf2-
53e0-43d7-966c-e0e679a9a179>. 
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terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení.19 

4.3.3 Financování pomocí cizích zdrojů 

Další možností, jak financovat investiční akci, je úvěr a návratné finanční 

výpomoci, které představují většinou bezúročné půjčky na předem stanovený účel 

a jsou poskytovány nejčastěji ze státního rozpočtu. 

Jelikož zadluženost obcí neustále vzrůstá přijala Vláda ČR v roce 2004 

usnesení o regulaci obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby. Obec si musí 

hlídat svou zadluženost prostřednictvím tohoto ukazatele, který je každoročně 

počítán ministerstvem financí ČR. Pokud obec nebo kraj překročí stanovenou hranici 

třiceti procent, budou na tuto skutečnost upozorněni a vyzváni k odůvodnění 

překročení ukazatele a vysvětlení, jaká opatření budou přijata k nápravě, 

aby se to v dalším roce neopakovalo. 

Velikost ukazatele dluhové služby v procentech vypočteme jako poměr 

dluhové služby a dluhové základny: 

100
základnadluhová
službadluhováslužbydluhovéukazatel  

kde dluhová základna představuje daňové příjmy, nedaňové příjmy a přijaté dotace 

v rámci finančního vztahu - položka 4112 a 4212. Dluhová služba zahrnuje úroky -  

položka 5141, splátky jistin a dluhopisů - položky 8xx2 a 8xx4 a splátky leasingu - 

položka 5178. V roce 2008 mělo město Hodonín ukazatel dluhové služby 0,12 %. 

Obce jsou pro banky méně rizikovými klienty, a proto jim banky nabízejí úvěry 

s nižší úrokovou sazbou. Obec si může vybrat z různých druhů úvěrů, protože 

bankovní instituce nabízí speciální produkty určené přímo obcím. Jsou to krátkodobé 

úvěry se splatností do jednoho roku, střednědobé se splatností do deseti 

let a dlouhodobé s dobou splatnosti delší jak deset let. Před čerpáním úvěru musí 

brát obce ohled na svou dluhovou službu, dále jak je zatížena úvěry z předchozích 

let a zda dokáže splácet své závazky. 

                                            
19 Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití - Zásady programu pro poskytování 
dotací v roce 2009. Dostupný z WWW: <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=4d7dfbf2-
53e0-43d7-966c-e0e679a9a179>. 
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Za poskytnutý úvěr se musí obec zaručit, buďto svým majetkem, třetí osobou 

nebo budoucími příjmy. S majetkem obce však bývá problém, neboť je ztěžka 

prodejný. Pro financování technické infrastruktury je asi nejvhodnější střednědobý 

úvěr. Město Hodonín má zřízený běžný účet u Komerční banky, a. s., a proto by bylo 

nejjednodušší požádat stejnou instituci také o úvěr. 

Město Hodonín může požádat o poskytnutí úvěru i jinou banku. Podmínky 

pro vyřízení žádosti o úvěr jsou vesměs obdobné, avšak jednotlivé produkty jiných 

bank se mohou lišit ve výši úrokových sazeb a ve výhodách poskytovaných v rámci 

programů. 

Banky a jejich produkty 

V bakalářské práci jsou vybrány čtyři banky, které mají pobočku ve městě 

Hodonín. Jedná se o tyto banky: 

 Komerční banka, a. s. 

 Česká spořitelna, a. s. 

 Československá obchodní banka 

 Raiffeisenbank, a. s. 

Komerční banka zřídila tzv. program Ponte II, který nabízí pomoc při přípravě 

a financování projektů dotovaných ze Strukturálních fondů EU. Na financování těchto 

projektů lze získat dva typy úvěrů, a to úvěr na předfinancování 

grantu EU a standardní úvěr na spolufinancování projektu. U prvního uvedeného 

se jedná o krátkodobý až střednědobý úvěr na řešení časového nesouladu mezi 

potřebou hradit uznatelné výdaje projektu a čerpáním dotace ze Strukturálních fondů 

EU. U standardního úvěru na spolufinancování projektu jde o střednědobý 

až dlouhodobý úvěr na financování těch výdajů projektu, které nejsou kryty dotací 

ze Strukturálních fondů EU. Oba typy úvěrů lze čerpat jednorázově nebo postupně 

a mají pevnou či pohyblivou úrokovou sazbu. 

Česká spořitelna se zaměřuje na drobné klienty, malé a střední firmy, na obce 

a města. Pro obce, města a kraje poskytuje dodavatelský úvěr s dobou splatnosti 

až 15 let a s možností odložení první splátky. Jedná se o moderní způsob 

financování investičních projektů formou realizace komplexní dodávky stavby 

či technologie se zajištěným financováním a následným odkupem pohledávek. 
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Splácení tohoto úvěru je postupné s možností nepravidelných splátek a s pevnou 

úrokovou sazbou. 

Pro obce a města nabízí ČSOB municipální program, který zahrnuje 

komplexní nabídku finanční obsluhy s vazbou na produkty a služby. ČSOB poskytuje 

účelový úvěr, který je určen klientům komunální sféry a je zaměřen na financování 

krátkodobých i dlouhodobých investičních projektů a rozvojových programů. Úroková 

sazba je v tomto případě pevná nebo pohyblivá. 

Raiffeisenbank poskytuje úvěry obcím, ale postupuje zcela individuálně. 

Poplatky za zpracování, příslib, vedení úvěru a úrokové sazby se odvíjejí od bonity 

a zajištění klienta. 

4.4 Navržená varianta řešení 

První variantou financování třetí etapy technické infrastruktury velkých 

kasáren je kombinace vlastních prostředků a cizích zdrojů. Tím se rozumí, 

že by město Hodonín část prostředků uhradilo ze získané dotace a část z vlastních 

zdrojů. Jediný dotační program, který je možný využít pro tuto investiční akci, 

je od ministerstva pro místní rozvoj. Program na obnovu kasárenských areálů 

v působnosti ministerstva hradí maximálně 75 % skutečně vynaložených uznatelných 

nákladů akce v daném roce. Jestliže tedy vezmeme v potaz konkrétní čísla 

kdy by třetí etapa stála 50 mil. Kč, mohla by dotace činit až 37,5 mil. Kč. Jelikož 

získalo město Hodonín tuto dotaci na obě předchozí etapy v celkové hodnotě 

cca 25 mil. Kč, může předpokládat, že by mu mohla být přidělena i na třetí etapu. 

Protože má město Hodonín vesměs kladný rozpočet, neměl by být problém 

s uhrazením zbylé částky z vlastních zdrojů. Tato částka by při předpokladu získání 

celých 37,5 mil. Kč z dotace činila asi 12 mil. Kč. 

Pokud by se městu Hodonín nepodařilo získat tuto dotaci, musí se pokusit 

využít pouze vlastní zdroje. Jestliže by těchto zdrojů bylo málo, dalo by se za druhou 

variantu financování považovat možnost získání úvěru od některé bankovní instituce, 

který by pro město neznamenal velkou zátěž. Jelikož má město Hodonín  účet 

vedený u Komerční banky, a. s., je jednodušší požádat stejnou instituci  

také o poskytnutí úvěru. K tomu, aby mohlo město o úvěr zažádat, je třeba doložit 

několik důležitých dokumentů a informací: město musí doložit výkaz pro plnění 

rozpočtu za uplynulé dva roky a aktuální výkaz plnění rozpočtu; rozpočet na běžný 
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rok schválený obecním zastupitelstvem; příloha k účetní závěrce za uplynulý rok; 

rozpočtový výhled na další roky; investiční výhled na další roky; formulář výpočtu 

ukazatele dluhové služby; stavební povolení; rozhodnutí o schválení projektu aj.  

Získáním a využitím úvěru však městu narůstá zadluženost a tím také roste 

deficit rozpočtu. A to nejen z důvodu splácení úvěrů, ale také úroků, které z úvěru 

plynou. Obce získávají úvěr za zvýhodněnou úrokovou sazbu, která vychází  

z diskontní sazby vyhlašované ČNB. Úrokové sazby se pohybují okolo 4 %. 

Předpokládaný objem nákladů na provedení třetí etapy obnovy technické 

infrastruktury je 50 mil. Kč. Při poskytnutí úvěru na 10 let by město muselo splatit 

asi 61 mil. Kč. 

Město Hodonín může samozřejmě požádat o poskytnutí úvěru  

i jinou bankovní instituci, než je Komerční banka, a. s., a to i přesto, že u ní nemá 

zřízen účet. Město by tím však přišlo o případné výhody a slevy v rámci jednotlivých 

programů. 

Je však pravděpodobné, podle předchozích dvou etap, že se město Hodonín 

rozhodne financovat třetí etapu stejně, a to pomocí dotačního programu 

od ministerstva pro místní rozvoj na obnovu kasárenských areálů a z vlastních 

zdrojů. 
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ZÁVĚR 

Obce jsou základními územními samosprávnými celky České republiky a jejich 
právní úprava je zakotvena v několika právních předpisech. Tyto právní předpisy 
zároveň vymezují práva a povinnosti obcí. Hospodaření podle vlastního rozpočtu 
patří mezi hlavní pravomoc obce. Hospodaření obcí se však řídí určitými pravidly 
a zásadami. Mezi povinnosti obce řadíme fakt, že by obec měla správně zajišťovat 
její každodenní chod a také uskutečňovat potřebné veřejné statky. Měla 
by hospodařit tak, aby byl její rozpočet vyrovnaný a nedostával se do záporných 
hodnot. Čím větší zadluženost obec vykazuje, tím je pro ni složitější získat finanční 
prostředky z jiných veřejných rozpočtů, o které si může obec zažádat za účelem 
lepšího financování plánovaných investičních akcí a projektů. 

Bakalářská práce se zabývala fungováním města Hodonín a financováním 
obnovy technické infrastruktury velkých kasáren ve městě. 

Velké kasárny v Hodoníně byly zrušeny 31. prosince 2002 a bezúplatně 
předány městu. Poté začalo město Hodonín uvažovat o rekonstrukci a dalším využití 
tohoto objektu. Realizace této investiční akce začala v polovině roku 2005 první 
etapou a po úspěšném dokončení následovala etapa druhá. Před plánovou třetí 
etapou, která má být započata ve druhé polovině roku 2009, vzniklo 
již ve zrekonstruovaném areálu několik kanceláří pro desítky firem, výrobní prostory, 
ubytovna a několik bytů. 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení hospodaření města a návrh 

financování třetí etapy obnovy technické infrastruktury velkých kasáren. Byly 

předloženy dvě varianty financování, na jejichž základě byl stanovený cíl splněn. 

První varianta nabízí možnost financovat investiční akci pomocí kombinace 

vlastních prostředků a cizích zdrojů. Tím se rozumí, že by město Hodonín část 

prostředků uhradilo ze získané dotace od ministerstva pro místní rozvoj a část 

z vlastních zdrojů. Druhá varianta představuje možnost financovat celou investiční 

akci z vlastních zdrojů. Pokud by však město Hodonín nemělo dostatečné 

prostředky, mohlo by využít úvěru od některé bankovní instituce. Městu Hodonín 

spravuje účet Komerční banka a. s., a proto by se dalo předvídat, že využije možnost 

úvěru právě od této instituce. I přesto se nabízí možnost, že po přezkoumání rozsahu 

úrokových sazeb a nabízených výhod, požádá město o úvěr tu bankovní instituci, 

která mu poskytne nejvýhodnější podmínky. 
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Hypotézu, že lze zafinancovat náročnou investiční akci, kterou je obnova 

technické infrastruktury velkých kasáren ve městě Hodonín, se podařilo potvrdit. 

Obě navržené varianty financování se od sebe liší způsobem financování projektu a 

zdroji, ze kterých bude město čerpat prostředky na tento náročný projekt. 

Jednou z hlavních povinností měst a obcí je uspokojování potřeb 

a zkvalitňování života svých obyvatel. Technická infrastruktura patří nepostradatelně 

mezi tyto povinnosti a město Hodonín se proto snaží, aby byli jeho obyvatelé 

spokojení. Rekonstrukce areálu velkých kasáren nabídla velké možnosti firmám díky 

novým vybudovaným kancelářím a výrobním prostorům a také obyčejným lidem, 

kteří zde získali nové možnosti ubytování v rámci nových bytů či vybudované 

ubytovně.
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Pramen: vlastní zpracování, převzato z interních materiálů města Hodonín
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