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1. ÚVOD 

           

Hlavním úkolem územních samosprávných celků je výkon samosprávy. Obce jsou povinny 

zajišťovat pro své občany veřejné statky, hájit jejich zájmy, vytvářet takové ekonomické  

a sociální podmínky, které by vedly k maximálně pozitivnímu rozvoji daného území. Obce 

vykonávají také výkon přenesené působnosti státu. Jde o činnosti, kterými obce pověřil stát  

z toho důvodu, aby byly občanovi blíže. 

          V České republice je přibližně 6 250 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. Některé pravomoci přešly 

také na samosprávné kraje. Další skupinou jsou obce s matričním a stavebním obvodem. 

          Každá obec nese odpovědnost za zabezpečování veřejných statků. Je 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. 

       Tématem této bakalářské práce je problematika financování investiční akce obce v oblasti 

školství. Konkrétně se v práci jedná o rekonstrukci mateřské školy obce Rychvald 

v Moravskoslezském kraji a její financování. Práci lze rozdělit na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část je zaměřena na obce, jejich postavení, funkce, působnost, orgány obce, 

rozpočet obce – rozpočtové příjmy a výdaje. Praktická část je zaměřena na obec Rychvald, její 

historii a současnost a poté na analýzu hospodaření v letech 2004 – 2009. Následně se zabývá 

konkrétní investiční akcí, kterou je rekonstrukce mateřské školy. 

          Hypotézou práce je, že lze najít finanční prostředky pro náročnou investiční akci, kterou 

je rekonstrukce mateřské školky ve městě Rychvald.        

          Cílem bakalářské práce je zhodnocení hospodaření města v letech 2004–2008  

a předložení návrhů financování rekonstrukce budovy mateřské školy obce Rychvald. 

          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 
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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. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ  

 

          Finanční hospodaření obcí se řídí ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. 

Problematika rozpočtového hospodaření obce je jednou z nejdůležitějších kapitol života obce. 

 

2.1 Legislativní rámec  

          Základním předpokladem úspěšného fungování každé obce je právo na samosprávu, 

možnost hospodařit s vlastním majetkem a vlastním rozpočtem. Samosprávu územně 

samosprávných celků zaručuje Ústava ČR (hlava první, článek osmý a hlava sedmá, článek 99-

105). Postavení obcí a krajů upravuje zákon č. 128/2000 Sb.; o obcích (obecní zřízení) a zákon 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Zákon o obcích definuje obec jako základní územní 

samosprávné společenství občanů; které tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území 

obce. Hlavní město Praha má zcela specifické postavení mezi územními samosprávnými celky 

(ÚSC) a řídí se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Obce jsou veřejnoprávní 

korporace, které mohou vlastnit majetek a hospodařit podle svého rozpočtu. Na základě zákona 

č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,  

ve znění pozdějších předpisů byl obcím převeden majetek bývalých národních výborů. Kraje 

pak získaly majetek na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv  

a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů. Hospodaření ÚSC  

je vymezeno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

vyhláškou   

č. 175/2009 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 250/2000 Sb. 

definuje finanční hospodaření obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů 

soudržnosti.  

 

2.2 Základní územní samosprávný celek 

          Jako veřejnoprávní korporace má obec vlastní strukturu a orgány, je jí svěřen majetek, 

hospodaří s finančními prostředky a toto hospodaření je podrobeno kontrole. V ČR jsou 

základní znaky obce vymezeny v zákoně 128/2000 Sb., o obcích. Obec je vymezena třemi 

základními znaky, kterými jsou: 

•  území, které je vymezeno jedním nebo více katastrálními územími; 

•  občané České republiky; 

•  samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce.  
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          Tabulka č. 2.1 popisuje rozdělení obcí do jednotlivých velikostních kategorií podle počtu 

obyvatel a vychází z údajů ČSÚ z posledního sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001. Z této 

tabulky je zřejmé, že v České republice mají největší zastoupení malé obce, s počtem obyvatel 

do 1 000 – na celkovém počtu obcí v ČR se podílejí 79,4 %. Nejvíce jsou zastoupeny obce  

s počtem obyvatel od 200 do 499. Takových obcí je celkem 2 043 a tvoří 32,6 % z celkového 

počtu obcí v ČR.  

Tab. 2.1 

Velikostní struktura obcí ČR k 1.1. 2001 

 

Počet obyvatel 

 

počet obcí 

 

počet obcí (%) 

 

celkový počet 

obyvatel 

 

počet obyvatel 

(%) 
do 199 1 648 26,3 203 640 1,98

200 - 499 2 043 32,6 663 848 6,45

500 - 999 1 283 20,5 895 275 8,7

1 000 – 1 999 657 10,5 910 062 8,84

2 000 – 4 999 367 5,9 1 134 947 11,03

5 000 – 9 999 128 2 888 274 8,63

10 000 – 19 999 68 1,1 960 339 9,33

20 000 – 49 999 42 0,07 1 246 442 12,11

50 000 – 99 999 17 0,03 1 243 485 12,08

Nad 100 000 5 0,008 2 146 621 20,86

ČR celkem 6 258 100 10 292 933 100

Zdroj : PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2005. 556 s. ISBN 
80-7357-052-1.  
 

2.2.1 Funkce obce a její působnost  

          Legislativa vyčlenila pro potřeby samosprávy tzv. přenesenou a samostatnou působnost. 

Tyto pojmy jsou většině občanů dosti neznámé a setkávají se s nimi jen výjimečně. Domáhají-li 

se po orgánech své obce nějakého opatření nebo zásahu, ať již ve svém individuálním zájmu 

nebo k nápravě obecných problémů, a jsou odmítnuti s poukazem na to, že věc do působnosti 

orgánů obce nespadá. Následují mnohdy neoprávněné útoky vůči orgánům a zbytečné slovní 

pře. K lepšímu a účinnějšímu zapojení občanů do správy vlastní obce je tak nezbytná jejich 

větší informovanost o problematice, v níž se orgány obce při svém rozhodování mohou 

pohybovat. 
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Obec plní různé činnosti rozdělené do zmiňovaných funkcí, které jsou vymezeny zákonem  

o obcích č.128/2000 Sb.: 

• Vlastní samosprávní funkce – základ samostatné působnosti obce by se dal 

charakterizovat jako správa záležitostí svých a občanů daného území, jejichž 

spravování stát neodebral. V samostatné působnosti jedná obec svým vlastním 

jménem a na vlastní účet. Snaží se vytvořit podmínky pro uspokojování potřeb 

občanů. V její pravomoci je též udělovat čestné občanství fyzickým osobám a ceny 

za významná umělecká a vědecká díla. Mezi základní činnosti, které obec 

zabezpečuje, patří hospodaření, neboť majetek musí být evidován, využíván účelně 

a hospodárně. V rámci hospodaření s majetkem schvaluje zastupitelstvo program 

rozvoje územního obvodu, územní plán a regulační plán a schvaluje rozpočet obce 

a její závěrečný účet. Častou pomocí při samostatné působnosti bývá i spolupráce 

mezi jednotlivými obcemi. Tato spolupráce se provozuje na základě smluv 

vytvořených na předem určený cíl a úkol. Tyto úkoly pocházejí například z oblasti 

školství, sociální a zdravotní péče, kultury, požární ochrany, ochrany životního 

prostředí, cestovního ruchu, zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských 

sítí. Častá pomoc se dotýká zabezpečování odvozu komunálního odpadu a správy 

místních komunikací. Nespolupracuje se ale jen na úrovni jednotlivých obcí  

na území České republiky, ale i v rámci mezinárodní spolupráce a to především 

v rámci Evropské unie. Tato činnost se opírá opět o smlouvu o spolupráci, ale  

je třeba předchozího souhlasu Ministerstva vnitra ČR, které ho vydá po předchozím 

projednání s Ministerstvem zahraničích věcí ČR. K zabezpečování výše uvedených 

úkolů využívá obec řadu nástrojů, mezi které patří především vyhlašování obecně 

závazných vyhlášek, které ovšem musí být v souladu s platnou legislativou České 

republiky. 

• Přenesená funkce - Na rozdíl od tohoto rozsahu je přenesená působnost okruhem 

záležitostí, které vykonávají orgány obce jménem státu, nikoli jménem svým.  

Za kvalitu výkonu této působnosti též vůči veřejnosti odpovídá stát, který  

ji orgánům obce svěřil. Proto také musí orgány obce při výkonu této cizí (státní) 

působnosti respektovat vůli toho, kdo jim ji svěřil. Při výkonu přenesené působnosti 

orgány obce neformulují vůli svou, nýbrž státu, a činí tak nikoli jménem obce,  

ale přirozeně jménem státu. Proto též není možné, aby pravomoc k realizaci této 
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působnosti uplatňovaly ty orgány obce, které jsou vytvářeny vůlí občanů formou 

voleb; členům zastupitelstva je až na výjimky přístup do této části působnosti obce 

zcela odepřen. Přenesenou působnost obce vykonávají pro stát výhradně obecní 

úřad. Jako výjimka přísluší radě obce nepatrná část přenesené působnosti,  

a to vydávání nařízení obce. Za dodržení zvláštních zákonných podmínek  

a s výslovným souhlasem státu může starosta některou část přenesené působnosti 

svěřit ještě k výkonu komisi rady.  
 

2.2.2 Vrcholné 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 

          Zastupitelstvo obce 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. 2.2. 

Tab. 2.2 

Počet členů zastupitelstva obce podle počtu obyvatel 

 

počet obyvatel v obci 

 

počet členů zastupitelstva obce 

do 500 obyvatel 5 – 15 členů 

501 – 3 000 obyvatel 7 – 15 členů 

3 001 – 10 000 obyvatel 11 – 25 členů 

10 001 – 50 000 obyvatel 15 – 35 členů 

50 000 – 150 000 obyvatel 25 – 45 členů 

nad 150 000 obyvatel 35 – 55 členů 
     Zdroj : 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 jej řídí. ZO je usnášeníschopné, je-li přítomna 



 
- 11 - 

 

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. 

          Zastupitelstvo obce v rámci samostatné působnosti rozhoduje a schvaluje 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 dokumentaci1. 

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 obce jsou neveřejná, usnesení rady obce je schváleno tehdy, hlasuje-li pro 

usnesení nadpoloviční většina všech jejích členů. V rámci přenesené působnosti vydává rada 

obce nařízení obce, a to na základě zákonného zmocnění.  

Některé pravomoci RO související s hospodařením obce2 : 

• 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. 

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 

                                                 
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. 
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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 na základě zákona o obcích 128/200 Sb. , 

podle § 117 tohoto zákona 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. 

Tajemník 

          Starosta se souhlasem ředitele příslušného krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka 

obecního úřadu, jehož funkce se zřizuje v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích  

s rozšířenou působností. Tajemník je odpovědný starostovi za plnění úkolů obecního úřadu  

v samostatné působnosti i v působnosti přenesené, účastní se zasedání zastupitelstva obce  

a schůzí rady obce, kde má poradní hlas, a nesmí vykonávat funkce v politických stranách a  

v politických hnutích. Dle ustanovení § 110 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), tajemník obecního úřadu: 

a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny 
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radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce; 

b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou; 

c) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným 

do obecního úřadu; 

d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči 

zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu; 

e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní 

směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce. 

 

2.3 Nástroje finančního hospodaření obcí  

          Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním 

rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Touto problematikou se bude práce zabývat po zbytek 

této kapitoly. Nejprve bude vysvětlovat podstatu pojmu „rozpočet“ u územních samosprávných 

celků, dále bude práce zaměřena na rozpočtový výhled, proces vytváření této sestavy. Bude zde 

rozebrána také struktura příjmů a výdajů dokumentu.  

 

2.3.1 Rozpočty obcí 

          Rozpočty územní samosprávy jsou důležitým článkem v soustavě veřejných rozpočtů  

a jejich význam roste vzhledem k reformě veřejné správy a územní samosprávy, která je mimo 

jiné založena na decentralizaci a dekoncentraci, tzn. i decentralizovaném rozhodování, 

decentralizovaném využití funkcí veřejných financí, zejména alokační funkce3. Jedním  

ze základních problémů veřejných financí v posledních letech je zvýšení efektivnosti, což  

v praxi znamená hospodárně a účelně s maximální účinností (tzn. užitečně) vydávat vždy 

omezené finanční zdroje přerozdělované nenávratným způsobem přes rozpočtovou soustavu. 

Jedním z prostředků dosažení vyšší efektivnosti je i decentralizace. Decentralizace znamená 

přenos určité části státní moci do pravomoci samosprávy, tedy místních volených zastupitelství. 

Dekoncentrace znamená přenesení působnosti v rámci státní správy z vyšších stupňů na nižší, 

zásadním rozhodovacím článkem je územní orgán státní správy, zatímco ústřední orgán státní 

správy je článkem kontrolním. Dalším systémem je tzv. „Kombinovaný model“. Jedná se  

o moderní model fiskálního federalismu, ve kterém mají prvky místní samosprávy ze zákona 

definované vlastní příjmy, jež ale nepokrývají všechny výdajové položky. Tuto vzniklou 

mezeru vyplňují především státní dotace, což výrazně ovlivňuje samostatnost subjektu. Čím 

                                                 
3 PEKOVÁ, J., Veřejné finance: úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2005. 580 s. ISBN 80-7357-049-1 
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vyšší je podíl dotací, tím slabší je postavení z hlediska samostatnosti. Tento model najdeme ve 

většině obcí a členíme ho na dva úrovňové stupně. První stupeň tvoří státní rozpočet a druhý 

rozpočty krajů a právě obcí.  

          Rozpočtem je obecně označován finanční plán. Jedná se o vyčíslení nákladů na nějakou 

činnost, službu, práci či zařízení a plán zajištění příjmů na určité období. Rozpočet územně 

samosprávného celku je decentralizovaným finančním plánem a řídí se jím financování činností 

územně samosprávného celku za daný rozpočtový rok, který je shodný s rokem kalendářním. 

Rozpočty obcí jsou nejnižší územní úrovní rozpočtů. Každá obec má povinnost mít sestaven 

svůj vlastní rozpočet. 

          Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Jako schodkový může být schválen jen 

v případě, že schodek je možné uhradit finančními prostředky let minulých, půjčkou, úvěrem, 

finanční výpomocí. Pakliže se schvaluje jako přebytkový, jsou některé příjmy daného roku 

určeny k využití pro další rozpočtové období nebo ke splácení úvěrů. Musí vyjadřovat všechny 

vnější vztahy, které má obec navenek, tj. vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,  

k rozpočtům jiných obcí, k příspěvkovým organizacím, které obec zřídila, k občanům. 

Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se cizích a sdružených prostředků. 

Případná podnikatelská činnost obce se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Jejich 

hospodářské výsledky se promítají do rozpočtu vždy ke konci kalendářního roku tak, aby se 

staly součástí závěrečného účtu. 

Rozpočtová skladba  

          Rozpočtová skladba představuje jeden z klíčových předpisů v oblasti rozpočetnictví a 

účetnictví veřejných rozpočtů4.     

          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, ministerstev a ústředních orgánů,  

za hospodaření s příjmy a výdaji státního rozpočtu. Druhové třídění je důležité z hlediska 

                                                 
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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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.                   

          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.   

 

2.3.2 Rozpočtový výhled 

          Finanční hospodaření územních samosprávných celků se neřídí pouze jejich ročním 

rozpočtem, ale také rozpočtovým výhledem. Rozpočtový výhled je podkladem pro zpracování 

ročního rozpočtu obce a je sestavován na dobu 2 – 5 let po sestavení ročního rozpočtu. Je tedy 

jakýmsi střednědobým finančním plánem pro obec. Obsahuje souhrnné základní údaje  

o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních 

zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Obec musí při svém hospodaření 

dodržovat pravidla hospodaření, která jsou dána zákonem. Jedná se o složitý komplex na sebe 

navazujících právních předpisů, jež vyžadují na obecní úrovni spolupráci všech 

zainteresovaných osob tak, aby nedocházelo k porušování těchto právních předpisů, zejména 

pak k porušování rozpočtové kázně obcí. 

 

2.3.3 Rozpočtový proces 

          Při tvorbě návrhu rozpočtu u obcí se obvykle vychází ze skutečnosti minulého 

rozpočtového období, struktura rozpočtu vychází z rozpočtové skladby. Průběh utváření návrhu 

rozpočtu obce závisí především na místních zvyklostech, velikosti obce, struktuře úřadu  
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a nevychází ze zákonných předpisů. Návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede 

dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném 

rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

          Schvalování rozpočtu obce je zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno 

zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce projednává rozpočet při jeho schvalování v třídění 

podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele. Zákon  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech nestanoví, v jakém podrobném členění má být 

rozpočet schválen. Rozpočet musí být schválen nadpoloviční většinou všech zastupitelů obce. 

          Obec během rozpočtového roku hospodaří podle schváleného rozpočtu. Z důvodu 

nenaplňování rozpočtových příjmů, kdy je nutné vázat rozpočtové výdaje, z důvodu 

organizačních změn, změn právních předpisů může být rozpočet dané obce měněn. Takováto 

změna je označována jako rozpočtové opatření, tj. taková opatření, která v daném 

rozpočtovém období mění závazné ukazatele rozpočtu na základě možných úprav v rámci 

organizačních, metodických nebo věcných změn, podléhají vždy schválení zastupitelstva obce 

ve smyslu vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. Tato 

rozpočtová opatření pak následně (tj. po schválení zastupitelstvem) provede rada obce  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. V kompetenci rady obce 

mohou být rozhodována taková rozpočtová opatření, která nemění závazné ukazatele původně 

schváleného rozpočtu, tj. opatření, která nevycházejí z rozsahu změn dle § 16 zákona  

č. 250/2000 Sb. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích otevírá zastupitelstvu obce prostor, aby  

na základě místních podmínek samo rozhodlo, zda zmocní radu k provádění těchto změn. 

          Nedílnou a neodmyslitelnou součástí rozpočtu je jeho kontrola. Rozpočet pracuje  

s veřejnými finančními prostředky a je velmi důležité, aby tyto byly využívány maximálně 

efektivně, hospodárně a účelově. Provádění finanční kontroly ve veřejné správě zaručuje zákon 

o finanční kontrole5. Výkon vnitřní kontroly pak upravují vnitřní směrnice daného ÚSC.  

Ve městech nebo větších obcích provádí tuto kontrolu útvar interního auditu. V malých obcích 

je to správce rozpočtu a členové finančního výboru. Jejich povinností je sledovat nejen plnění 

rozpočtu, ale hlavně hospodárnost a účelovost vynaložených prostředků.6  

                                                 
5 Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (o finanční kontrole) ve znění 
pozdějších předpisů 
 
6 REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Jak řídit kraj, město, obec. Rukověť územní samosprávy. Díl II. Finance,rozpočty, 
účetnictví, veřejná kontrola. 1.vydání. Brno:   Masarykova univerzita, 2002.135 s. ISBN  80-210-2955-5. 
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          Kontrola plnění rozpočtu obce za dané rozpočtové období spočívá ve zpracování 

závěrečného účtu obce v souladu s rozpočtovou skladbou. Závěrečný účet obsahuje údaje  

o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. 

Součástí závěrečného účtu obce je také vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,  

k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům apod. Přílohou závěrečného účtu jsou závěrečné účty 

příspěvkových organizací zřízených obcí, výroční zprávy obchodních společností, ve kterých 

má obec podíl. Nedílnou součástí je také přezkoumání hospodaření obce dle zákona  

č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí nadřízeným 

orgánem, tedy příslušným krajským úřadem nebo soukromým auditorem.  

          Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: 

• souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad; 

• souhlasu s výhradami, na základě kterých přijme obec opatření potřebná 

             k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 

Struktura rozpočtu obce  

          Nyní je třeba přesně rozebrat rozpočtovou skladbu a její jednotlivé položky. Práce je 

zaměřena především na druhové rozlišení a z něho se vychází v následující struktuře:  

 

• Třída 1 – Daňové příjmy 

• Třída 2 – Nedaňové příjmy 

• Třída 3 – Kapitálové příjmy 

• Třída 4 – Přijaté dotace 

• Třída 5 – Běžné výdaje 

• Třída 6 – Kapitálové výdaje 

• Třída 7 – Financování 

2.4.  Příjmy rozpočtu obce  

          Příjmy rozpočtu obcí dělíme na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace. 

Příjmy obce jsou tvořeny následujícími položkami: 

• daňové příjmy; 

• příjmy organizací obcí; 

• správní a místní poplatky; 

• dotace ze státního rozpočtu; 

• dotace ze státních fondů; 
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• kapitálové příjmy.  

 

2. 4. 1 Daňové příjmy 

          Daňové příjmy tvoří velmi významnou část příjmové části rozpočtu obce a jsou 

základním zdrojem hospodaření obce. Podle aktuálně platného znění zákona o rozpočtovém 

určení daní (pro rok 2009) se rozděluje krajům 8,92 %  a obcím 21,4 % z celostátního hrubého 

výnosu sdílených daní, kterými jsou: 

• Daň z přidané hodnoty; 

• Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků; 

• Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby; 

• Daň z příjmů fyzických osob; 

• Daň z příjmů právnických osob. 

          Tím, že daně plynou do rozpočtu obcí v průběhu celého roku, zajišťují daňové příjmy 

stabilitu obecního rozpočtu. Rozdělení výnosů daní do rozpočtu obcí určuje zákon  

o rozpočtovém určení daní7. Novela tohoto zákona8 v roce 2008 měla zásadní dopad na výši 

daňových příjmů jednotlivých měst a obcí. V návaznosti na reformu veřejných financí měla  

za cíl tyto příjmy u malých obcí zvýšit. 

          Od 1. 1. 2008 došlo k doplnění kritérií pro přerozdělování podílu obcí na sdílených daní 

o nová kritéria celkové výměry obce a tzv. prostého počtu obyvatel, přičemž každé z nich má 

stanovenou váhu 3 %. Bylo schváleno zvýšení podílu na sdílených daních z 20,59 %  

na 21,04 % z celostátního hrubého výnosu, což činí v přepočtu zvýšení asi o 4,6 miliardy 

korun. Toto tempo růstu bylo podpořeno již zmíněným opatřením pro rok 2009. Rovněž bylo 

zavedeno kritérium výměry katastrálních území obce. Největší přínos má toto kritérium  

pro obce s větší výměrou katastrálních území a zároveň malým počtem obyvatel. Ozývají se 

však i takové názory, které považují kritérium katastrálních území za ne zcela objektivní. Praxe 

ukazuje, že výdaje obcí jsou přímo úměrné především výměře zastavěného území, kde musí 

obec investovat do údržby místních komunikací, technické infrastruktury a dalších záležitostí.     

          Daňové příjmy u obcí můžeme rozdělit na daně a poplatky, které se dále rozdělují  

na poplatky místní, správní a poplatky spojené se znečištěním životního prostředí. 

                                                 
7  Zákon č. 243/2000 Sb., o výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o 
rozpočtovém určení daní) 
8 Zákon č. 377/2007 Sb., kterým se mění zákon č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 
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          Daně můžeme rozdělit na daně svěřené (jejich výnos je v celém objemu svěřen ÚSC – 

daň z nemovitostí) a daně sdílené, které se přerozdělují mezi rozpočet obce, kraje a státu  

a do rozpočtu obce plynou určitou procentní částí (sem řadíme např. daně z příjmů). 

 

Daně svěřené:  

1) daň z nemovitostí9;  

2) daň z příjmů právnických osob za obec10 (tuto daň si obce na základě daňového přiznání  

z příjmů právnických osob, které zpracují za uplynulý rok, samy vypočítají a přeúčtují z výdajů 

do příjmů, nejsou povinny ji odvádět finančnímu úřadu. Pouze v případě chybně vypočítané 

daňové povinnosti jsou ÚSC povinny doplatek daně odvést do státního rozpočtu).   

Daně sdílené:  

3) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků;  

4) daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby;  

5) daň z příjmů fyzických osob z podnikání;  

6) daň z příjmů právnických osob;  

7) daň z přidané hodnoty.  

 
Způsob přerozdělování sdílených daní:  

ad 3) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků:  

přerozdělována je obcím  

• poměrná výše z 1,5 % celostátního hrubého výnosu této daně v závislosti na počtu 

pracovních míst, které se v dané obci nachází;  

• poměrná výše z 21,4 % z celostátního výnosu této daně v závislosti na počtu obyvatel  

v obci (obce jsou rozděleny pro tyto účely do šesti velikostních kategorií).  

ad 4) Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně:  

obcím je přerozdělována poměrná výše z 21,4 % z celostátního výnosu této daně v závislosti  

na velikostní kategorii obce.  

ad 5) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání:  

obci je přerozdělována  

                                                 
9 Zákon č. 377/2007 Sb., § 4 odst. 1 písm. a) o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a 
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 
10 Zákon č. 377/2007 Sb., § 4 odst. 1 písm. h) o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a 
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 
 



 
- 20 - 

 

• poměrná část z 21,4 % v závislosti na velikostní kategorii obce z 60% celostátního 

výnosu této daně;  

• 30 % celostátního výnosu této daně náleží obci, ve které má podnikající subjekt trvalé 

bydliště (slouží jako motivace obcím ke zlepšení podmínek pro podnikající subjekty).  

ad 6) Daň z příjmů právnických osob: 

přerozdělována poměrná výše z 21,4 % celostátního výnosu této daně v závislosti na velikostní 

kategorii obce.  

ad 7) DPH: přerozdělována poměrná výše z 21,4 % z celostátního výnosu v závislosti  

na velikostní kategorii.  

Sdílené daně, které jsou přerozdělovány 21,4% podílem se rozdělují mezi obce:  

• 3 % podle výměry obce v závislosti na výměře ČR;  

• 3 % podle počtu obyvatel obce v závislosti na celkovém počtu obyvatel ČR;  

• 94 % podle zařazení do velikostní kategorie obce.   

          Podíl obcí na sdílených daních je v kontextu celkového rozpočtu nižší u malých obcí než 

je tomu u větších obcí a měst. Výši některých daní mohou obce ve velmi omezené míře 

ovlivnit. Novela zákona o rozpočtovém určení daní dala obcím možnost upravit např. výši daně 

z nemovitostí koeficientem, který si samy stanoví obecně závaznou vyhláškou. Obec může 

obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní 

koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Základní sazba daně se násobí koeficientem : 

• 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel; 

• 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel; 

• 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel; 

• 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel; 

• 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel; 

• 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, 

Mariánských Lázních a Poděbradech; 

• 4,5 v Praze. 

          Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle 

posledního sčítání lidu. Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou 

koeficient, který je pro ni stanoven zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie 

podle členění koeficientů. Koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0. 
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          Obce mohou ovlivnit výši místních poplatků. Druhy místních poplatků, které obce 

mohou vybírat:  

•  poplatek ze psů;  

•  poplatek za rekreační a lázeňský pobyt;  

•  poplatek z ubytovací kapacity; 

•  poplatek ze vstupného;  

•  poplatek za užívání veřejného prostranství;  

•  poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj;  

•  poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst;  

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

a    odstraňování komunálních odpadů;  

•  poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu   

       vodovodu a kanalizace.  

 

          O tom, jaký místní poplatek a v jaké výši bude ÚSC vybírat, musí rozhodnout 

zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou, avšak výše místního poplatku se musí vždy 

pohybovat pouze v rozmezí, které stanovuje zákon11.  

          Správní poplatky vybírají obce v souvislosti s výkonem přenesené působnosti státu. Jde 

o poplatky spojené např. s úkony vidimace a legalizace, vydání stavebního povolení, 

rybářského lístku, změně trvalého pobytu, výpisu z rejstříku trestů a dalších činností.  

           Mezi poplatky za znečištění životního prostředí, které obce mohou vybírat, řadíme:  

• poplatek za znečištění ovzduší (pouze u malých zdrojů znečištění) ;  

• poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových;  

• poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových;  

• poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních;  

• poplatek za uložení odpadu.  

 

          Při správě poplatků vystupuje obec jako správce daně a řídí se zákonem o správě daní  

a poplatků12, i když tyto poplatky mezi daně nepatří. 

 

 

                                                 
11 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
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2.4.2 Nedaňové příjmy 

          Mezi nedaňové příjmy ÚSC patří především příjmy z vlastního podnikání,  

uživatelské poplatky, za některé lokální a regionální smíšené veřejné statky, pokud nejsou 

příjmem neziskové organizace – provozovatele služby, sankční pokuty, příjmy 

z mimorozpočtových fondů, pokud jsou vytvářeny a ostatní příjmy. ÚSC má možnosti velikost 

těchto příjmů ovlivňovat. Záleží to hlavně na objemu majetku, se kterým obec disponuje,  

a který má možnost dát do pronájmu nebo prodat.            

          Příjmy z vlastního podnikání jsou ve vyspělých zemích tradičním příjmem rozpočtů 

územní samosprávy. Některé mají charakter běžného příjmu, některé kapitálového příjmu. 

Mezi tyto příjmy patří především zisk municipálních podniků, podíl na zisku podniků 

s majetkovým vkladem obce, regionu a příjmy z pronájmu.              

          Nedaňové příjmy obcí lze blíže označit jako „uživatelské poplatky“. Tyto příjmy 

vznikají z vlastní hospodářské činnosti obce. Uživatelské poplatky slouží k částečné úhradě 

služeb, které poskytuje obec. Mohou zahrnovat platby za vodné, stočné, z užívání obecních 

bytů, apod. Veřejné statky a služby poskytované ÚSC mohou být poskytovány buď bezplatně 

(čisté veřejné statky) nebo za úhradu (částečnou) smíšené kolektivní statky. Jde o takové 

služby, kde lze určit podíl jednotlivce. Aby tyto služby byly využívány efektivně, měly by být 

uživatelské poplatky stanoveny tak, aby pokrývaly náklady.          

          Výše příjmů z pronájmu majetku je závislá na tom, jaký majetek obec vlastní13.  

 

2.4.3 Kapitálové příjmy 

          Kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje dlouhodobého a finančního majetku ve vlastnictví 

obcí, mají charakter nahodilých příjmů a jsou určeny především k pokrytí investičních záměrů 

obce. Např. z prodeje: 

• pozemků; 

• ostatních nemovitostí nebo jejich částí; 

• ostatního dlouhodobého hmotného majetku; 

• dlouhodobého nehmotného majetku; 

• ostatního dlouhodobého nehmotného majetku; 

• ostatní příjmy z dlouhodobého majetku. 

 

Dále sem patří ostatní kapitálové příjmy: 

                                                 
13 J.Peková: Hospodaření a finance územní samosprávy; Management Press 2004, 376 s. ISBN 80-7261-086-4. 
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• přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku;  

• přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku. 

  

Pokud obec vlastní akcie obchodních podniků nebo má své obchodní podíly ve společnostech, 

může mít i další kapitálové příjmy: 

• příjmy z prodeje akcií;  

• příjmy z prodeje majetkových podílů. 

 

2.4.4 Dotace  

          Přijaté dotace můžeme rozdělit podle několika hledisek na: 

• Dotace nárokové a nenárokové;  

• Dotace účelové a neúčelové;  

• Dotace běžné a kapitálové.  

          Nárokové dotace jsou spojeny se zajišťováním veřejných služeb. Obcím jsou 

přerozdělovány ze státního rozpočtu prostřednictvím účtů krajů. Do této skupiny patří dotace 

na výkon přenesené působnosti, kterou obce vykonávají pro stát, dotace na školství nebo 

vybraná zdravotnická zařízení a další. Jsou obcím uvolňovány průběžně během roku z důvodu 

plynulosti finančních toků. O nenárokové dotace se musí obce ucházet u orgánů, které tyto 

dotace poskytují. 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. O nenárokové dotace 

obce musí žádat, obce je nedostávají automaticky, musí splnit pro jejich poskytnutí určité 

podmínky. 

          Účelové dotace jsou vždy poskytovány na určitý účel. Při nesprávném použití dotace 

musí ÚSC dotaci vrátit poskytovateli. Může jít o dotace na školství, na bydlení, na údržbu 

silnic apod.  

          Dotace běžné jsou poskytovány na financování běžných, pravidelně se opakujících 

potřeb v rozpočtovém období. Kapitálové dotace mohou být obcím poskytnuty ze státního 

rozpočtu, ale také z jiných zdrojů, např. z fondů a zejména z prostředků EU. Poskytují se 

hlavně na investiční projekty a velmi častým požadavkem ze strany poskytovatele je spoluúčast 

na financování. Využití těchto dotací k danému účelu je přísně kontrolováno14.  

 

                                                 
14 Členění dotací: J.Peková: Hospodaření a finance územní samosprávy, Management Press, 2004 
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2.4.5 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. Chybějící 

nenávratné finanční prostředky lze nahradit za určitých podmínek návratnými zdroji, které však 

bude muset obec vrátit svým věřitelům. Mezi návratné 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 úvěry se splatností do jednoho roku, 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 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 s lhůtou splatnosti do deseti let, výjimečně do patnácti let jsou 

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

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

v ČR.  

          Za poskytnutý úvěr se musí příjemce úvěru zaručit, zejména svým majetkem, stále více 

se však využívá i ručení budoucími příjmy rozpočtu. Využívá se i ručení cennými papíry nebo 

se ručitelem může stát třetí osoba15. 

          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 

                                                 
15 Druhy úvěrů : J.Peková: Hospodaření a finance územní samosprávy, Management Press, 2004 
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jen zčásti z cizích zdrojů. Nevýhodou finančního leasingu však je, že je poměrně finančně 

náročný. 

 

Tab. 2.3 

Příjmy obce v ČR v současné době 
Příjmy rozpočtu obce 
Běžné 
- daňové 
              - svěřené daně 
              - sdílené daně 
              - místní poplatky 
              - správní poplatky 
- nedaňové 
              - poplatky za služby 
              - příjmy z pronájmu  
              - příjmy od OS, PO 
- transfery 
              - běžné neinvestiční dotace 
                                - neúčelové (všeobecné) 
                                - účelové (specifické) 
Kapitálové 
- z prodeje majetku – nemovitého a movitého dlouhodobého majetku 
- z prodeje akcií a majetkových podílů 
- kapitálové – investiční transfery (od jiné vládní úrovně, tj. ze SR,    
                                  - účelové 
                                  - neúčelové 
- přijaté střednědobé a dlouhodobé úvěry 
- příjmy z emise komunálních obligací 
- přijaté splátky půjček 
Ostatní 
- doplňkové 
- přijaté sankční pokuty apod. 

                            Zdroj: PEKOVÁ, J., Veřejné finance: úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2005.  

                                     580 s. ISBN 80-7357-049-1   
 

2.5 Výdaje rozpočtu obcí  

          Struktura a objem výdajů jednotlivých obcí se od sebe výrazně liší. Velikost výdajů je 

závislá zejména na objemu zdrojů, které má ÚSC k dispozici a na tom, o jakou obec jde a jaké 

specifické výdaje musí zajišťovat. 

          Výdaje můžeme rozdělit na běžné a kapitálové. Běžné výdaje zabezpečují chod daného 

území. Platná legislativa rozlišuje:  
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• neinvestiční nákupy a související výdaje;  

• neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím; 

• neinvestiční transfery obyvatelstvu; 

• neinvestiční transfery do zahraničí; 

• neinvestiční půjčky; 

• neinvestiční převody Národnímu fondu. 

          Tato skupina výdajů zahrnuje platy zaměstnanců a představitelů státní moci včetně 

odstupného a pojistného. Položka obsahuje i náklady spojené s nákupem potřebného materiálu, 

drobného hmotného investičního a neinvestičního majetku. Nalezneme tu i výdaje na vodu, 

paliva a energie a nákup dalších služeb. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům  

a neziskovým organizacím zahrnují veškeré transferové platby finančním institucím, jako jsou 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, 

Exportní a garanční pojišťovna, Česká exportní banka, ale i např. České spořitelně z titulu 

majetkové újmy, tj. bez ohledu na to, jaká je funkce této dotace. Patří sem také ale dotace 

fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost.                         

Veškeré tyto běžné výdaje můžeme dále rozdělit dle oblastí, kam směřují. Z tohoto hlediska 

rozlišujeme následující sféry:  

• Pozemní komunikace; 

• Silniční doprava; 

• Pitná voda, odvádění a čistění odpadních vod, vodní toky a díla; 

• Předškolní zařízení, základní školy, školní stravování; 

• Tělovýchova, zájmová činnost a rekreace; 

• Bytové hospodářství; 

• Výstavba a údržba místních inženýrských sítí; 

• Dávky sociální pomoci zdravotně postiženým a ostatní dávky; 

• Domovy a penziony pro důchodce, pečovatelská služba, sociální péče, pomoc starým  

a zdravotně postiženým občanům; 

• Místní zastupitelské orgány a činnost místní správy. 

          Pojem kapitálové výdaje sdružuje ve své podstatě veškeré výdaje investičního 

charakteru. Obsahuje nákupy akcií a majetkových podílů, investiční transfery, investiční 

půjčky, investiční převody Národního fondu a ostatní investiční nákupy.  
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Tab. 2.4 

Výdaje obce v ČR v současné době 
Výdaje rozpočtu obce 

Běžné – neinvestiční 

- mzdy a platy 

- povinné pojistné za zaměstnance            

- materiálové       

- energie              

- nájemné 

- sociální dávky 

- sankce za porušení rozpočtové kázně 

- placené úroky 

- ostatní (poskytnuté dary apod.) 

- dotace vlastním OS a jiným subjektům 

- neinvestiční příspěvky PO 

- výdaje na sdružování finančních prostředků (neinvestiční) 

Kapitálové 

- na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 

- na nákup cenných papírů 

- na kapitálové investiční poskytnuté dotace OS a různým subjektům 

- na investiční příspěvky PO 

- na investiční půjčky poskytnuté různým subjektům 

- splátky úvěrů 
                             Zdroj : PEKOVÁ, J., Veřejné finance : úvod do problematiky. Praha : ASPI, 2005.  

                                       580 s. ISBN 80-7357-049-1  

  

2.5.1 Zadluženost obcí  

          Pokud obec nemá k dispozici finanční zdroje, kterými by své výdaje mohla pokrýt, má 

několik možností, jak svou situaci vyřešit. Nejvýhodnějším způsobem je použití zůstatku 

hospodaření z minulých let (zadluženost obce se tím nezvyšuje). V případě, že obec zamýšlí 

pořídit investici a nemá k dispozici finanční prostředky, musí přijmout úvěr, půjčku, emitovat 

komunální obligace nebo najít jiný vhodný způsob financování svých výdajů. Úvěrové 

financování je v dnešní době často využívaným způsobem návratné finanční výpomoci.  

Je nezbytné, aby takový krok zastupitelstvo pečlivě zvážilo, protože v mnoha případech se 

jedná o závazek i pro příští generace občanů. Finanční ústav, který úvěr poskytuje, si také 

nechává provést analýzu finančního hospodaření obce a prověřuje, zda bude obec schopna svůj 

závazek v budoucnu bez problémů splácet. Přijetí návratných finančních prostředků zvyšuje 

zadluženost obce a musí je vždy schválit zastupitelstvo obce. 
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          V posledních letech se zadluženost obcí výrazně zvýšila. Některé obce zcela ztratily 

schopnost své závazky splácet. Aby se tomuto negativnímu trendu zamezilo, přistoupilo 

Ministerstvo financí ČR k určitému opatření – obce jsou povinny vykazovat tzv. ukazatel 

dluhové služby. Ten vyjadřuje podíl zaplacených úroků, uhrazených splátek jistin, leasingu  

a vydaných dluhopisů a skutečně dosažených daňových a nedaňových příjmů včetně přijatých 

dotací souhrnného dotačního vztahu x 100 %. Pokud chce být obec úspěšná při schvalování 

žádosti o dotaci, měl by tento ukazatel mít hodnotu nižší než 30 %. Od roku 2009 se tento 

systém hodnocení obcí mění, monitoruje se 18 ukazatelů hospodaření každé obce16:  

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) 

A. Informativní ukazatele  

1)  Počet obyvatel 

2)  Příjem celkem (po konsolidaci) 

3)  Úroky 

4)  Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 

5)  Dluhová služba celkem 

6)  Ukazatel dluhové služby (v %) 

7)  Rozvaha aktiv a pasiv 

8)  Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci 

9)  Stav na bankovních účtech 

10)  Úvěry a komunální obligace 

11)  Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 

12)  Zadluženost celkem 

14)  Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijatých návratných finančních výpomocích (v %) 

15)  Zadluženost (cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci) na jednoho obyvatele 

16)  Oběžná aktiva 

17)  Krátkodobé závazky 

 

B. Monitorující ukazatele 

18)  Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům (v %) 

19)  Celková (běžná) likvidita  

                                                 
16 http://www.mfcr.cz 
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          Ministerstvo financí vypočítá každé obci a každému kraji definitivní ukazatel dluhové 

služby. Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 

30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly 

přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom 

požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby 

a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Ministerstvo financí vyhodnotí 

vyžádané podklady; přitom zváží všechny skutečnosti, které vedly k překročení dané hranice. 

Přitom budou dále brány do úvahy:  

• celková zadluženost obce nebo kraje; 

• celková zadluženost obce nebo kraje v přepočtu na jednoho obyvatele; 

• daňová výtěžnost vztažená na jednoho obyvatele obce nebo kraje; 

• trend zadluženosti v minulých letech; 

• velikost obce nebo kraje; 

• celková finanční situace obce nebo kraje. 

          V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, 

Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního 

rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku 

nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédli k této skutečnosti. 

          Překročení 30 % výše ukazatele dluhové služby nebude znamenat automaticky ztrátu 

možnosti získat státní dotaci. Je pouze jedním z kritérií, která použijí orgány poskytující dotace 

při konečném výběru těch obcí a krajů, které obdrží státní účelovou dotaci. Poskytovatelé 

uplatní toto kritérium při rozhodování o poskytnutí účelových dotacích a půjček na nově 

zahajované akce.  
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3. ANALÝZA HOSPODAŘENÍ OBCE RYCHVALD       

          V této kapitole je práce zaměřena na obec Rychvald, jeho historii, současnost a analýzu 

hospodaření. 

 

3.1 Obec Rychvald  

          Rychvald je obec v Moravskoslezském kraji v okrese Karviná, v těsné blízkosti česko-

polské hranice. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Bohumín. Obec Rychvald se 

nachází v nadmořské výšce 266 m, má rozlohu 1 704 ha a čítá 7 000 obyvatel k 1. 12. 2009,  

z toho nejvíce ve věku 15 až 64 let. Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2000 – 2009 zachycuje 

tabulka č. 3.1 a graf č. 3.1 

 

Tab. 3.1 

Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2000 – 2009 

Rok Počet Narození Úmrtí 

2000 6 773 52 74 

2001 6 804 48 75 

2002 6 788 36 73 

2003 6 771 52 85 

2004 6 799 73 95 

2005 6 780 60 90 

2006 6 817 45 91 

2007 6 871 52 63 

2008 6 908 84 71 

2009 7000 71 77 
                                  Zdroj : http://www.rychvald.cz/ 
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Graf. 3.1 

Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2000 – 2009 

 
                Zdroj: http://www.rychvald.cz/, vlastní  zpracování 

 

3.1.1 Historie obce Rychvald    

          Rychvald se stal městem v roce 1985 a jeho historie je velmi bohatá, neboť první zmínky 

hovoří o tom, že byl založen nejspíše koncem 13. století, v době, kdy se dělením slezské větve 

polské dynastie Piastovců vyčlenilo samostatné těšínské knížectví. První písemná zmínka 

pochází z roku 1305. Rychvald byl od svého založení součástí slezského Těšínska, ve kterém se 

od začátku střídaly polské a české vlivy. Těšínsko se stalo roku 1327 lénem krále Jana 

Lucemburského a od této doby sdílelo osud ostatních českých zemí. Po smrti posledního 

Piastovce v roce 1625 patřilo knížectví až do roku 1918 přímo rakouským Habsburkům. Obec 

měla až do 19. století výhradně zemědělský charakter. S rozšířením těžby uhlí se začala měnit 

i sociální skladba obyvatelstva, docházelo k přeskupování tradičních sociálních vrstev a skupin, 

docházelo k rozdělení obyvatel podle majetkových poměrů, přibyla kategorie hornických 

dělníků a  podnikatelů. Po rozpadu Rakousko-Uherska se Rychvald stal nakrátko dějištěm 

československo-polského sporu o Těšínsko. Po prvním rozdělení v roce 1918 se Rychvald ocitl 

pod Polskou správou. V roce 1920 Rychvald připadl Československu. 11. října 1938 byl 

obsazen polskou armádou a 1. září 1939, v den zahájení 2. světové války, armádou německou. 

Československá správa byla v Rychvaldě obnovena po osvobození 1. května 1945.  
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3.1.2 Současnost obce      

          Územně samosprávný celek Rychvald (ÚSC MěÚ Rychvald) je druhem úřadu, jež není 

obcí s rozšířenou působností ani pověřeným obecním úřadem. Je úřadem, který nevykonává 

státní správu. ÚSC MěÚ Rychvald zřizuje příspěvkové organizace, organizační složky  

a neziskové organizace působící v oblasti školství, kultury i sportu. 

ÚSC MěÚ Rychvald zřizuje tři příspěvkové organizace :  

• Mateřská škola, Mírová 1744, Rychvald;  

• Základní škola, Školní 1600, Rychvald; 

• Dům dětí a mládeže, Školní 1600, Rychvald. 

           Mezi organizační složky, které MěÚ Rychvald zřizuje, patří Městská knihovna  

a Kulturní středisko. 

Městská knihovna 

          Součástí kulturního zařízení je městská knihovna, která nabízí knihovnické služby, 

besedy a možnost užití internetu. Fond knihovny činí k 31. 12. 2008 celkem 17 994 svazky. 

Knihovna odebírá 34 titulů periodik. 

Kulturní středisko 

          Budova je situována do středu obce, její provoz byl zahájen 1. září 1979. Velký sál má 

kapacitu 200 míst. Jsou zde pořádány kulturní akce, společenské zábavy, plesy. Sál je využíván 

pro zasedání zastupitelstva města, mítinky politických stran, pronajímá se k prodejním akcím  

a soukromým oslavám. Součástí kulturního střediska jsou dvě klubovny, které jsou 

pronajímány k různým činnostem, např. ke konání schůzí, soukromým oslavám, školením. 

Neziskové organizace a spolky působící v obci 

          Na území obce Rychvald působí i řada zájmových spolků, občanských sdružení 

a tělovýchovných jednot. K významným organizacím patří:  

• TJ SOKOL 

• TJ BANÍK   

• TJ SLAVOJ  

• Občanské sdružení Rychvaldský šachový oddíl  

• Svaz dobrovolných hasičů  

• Myslivecké sdružení  

• Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – ZO Rychvald  

• Český svaz bojovníků za svobodu  

• Český červený kříž 
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• Český svaz včelařů   

• Český svaz žen  

• Svaz diabetiků 

• Klub důchodců  

• Základní kynologická organizace  

• Základní organizace chovatelů poštovních holubů, zasazovací střediskolec 

            Činnost těchto organizací samozřejmě zasahuje do hospodaření a rozpočtu obce, která 

musí vynakládat výdaje na udržení chodu a činnost výše jmenovaných subjektů. Tyto výdaje 

obce Rychvald jsou zachyceny v tabulce č. 3.2. 

Tab. 3.2 

Výdaje obce Rychvald na příspěvkové a neziskové organizace v roce 2004 - 2009 

Zdroj: Závěrečné účty města Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování  

 

          Ve výdajích obce Rychvald vynaložených na činnost příspěvkových organizací, 

organizačních složek a neziskových organizací nedocházelo ve sledovaném období 

k výraznějším výkyvům, či změnám kromě výdajů na předškolní zařízení a základní školy.  

U předškolních zařízení průměrné roční výdaje činí průměrně 2,8 mil. Kč. Podle schváleného 

rozpočtu na rok 2009 činí tyto výdaje 12,9 mil. Kč, což představuje zvýšení těchto výdajů  

o 10,1 mil. Kč. Průměrné roční výdaje na základní školy jsou ve výši 8,5 mil. Kč. Závěrečný 

účet roku 2004 vykazuje hodnotu na základní školy o 20,5 mil. Kč vyšší. Prudké zvýšení 

průměrných ročních výdajů v obou případech je způsobeno financováním investičních akcí a to 

rekonstrukcí a modernizací místní mateřské a základní školy.              

 

3.1.3 Politická struktura obce Rychvald           

          V říjnu roku 2006 se konaly volby do zastupitelstev obcí a zástupců volebního obvodu  

do Senátu ČR. V sedmi okrscích odevzdalo obálky s volebním lístkem do komunálních voleb 

 V tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Předškolní zařízení 7046 1688 1702 1737 2014 12890
Základní školy 29176 6259 6917 15922 7429 6265
Knihovnická činnost 171 153 155 153 190 184
Činnost registr. církví a náboženských org. 90 40 40 60 60 60
Zájmová činnost v kultuře 516 580 631 399 482 580
Ostatní záležitosti kultury, církví, .. 81 95 138 138 113 130
Ostatní tělovýchovná činnost 500 765 530 138 113 600
Volný čas dětí a mládeže 90 90 85 630 881 120
 Celkem 37670 9670 10198 19177 11282 20829



 
- 34 - 

 

2 424 z 5 580 oprávněných voličů, což je 43,48 % účast. O kandidaturu se ucházelo celkem šest 

stran. Nejúspěšnější s velkým náskokem byla Česká strana sociálně demokratická se 39,43 % 

platných hlasů, čímž získala v zastupitelstvu šest mandátů. Úspěšná byla také Občanská 

demokratická strana se 23,70 % platných hlasů a získala tak čtyři mandáty. Komunistická 

strana Čech a Moravy měla 18,33 % hlasů, které stačily na tři mandáty, po jednom mandátu 

získala ve volbách Strana zelených s 8,40 % hlasů a Nezávislí se 6,38 % hlasů. Coexistentia se 

3,63 % hlasů nezískala v zastupitelstvu křeslo žádné. Výsledky hlasování jsou zachyceny 

v tabulce č. 3.3. 

Tab. 3.3 

Výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstva pro rok 2006 – 2010 

Kandidátní listina Počet hlasů Hlasy v % Počet mandátů 

1 ČSSD 958 39,53 6 

2 ODS 575 23,73 4 

3 KSČM 444 18,33 3 

4 STRANA ZELENÝCH 204 8,40 1 

5 MEZÁVISLÍ 155 6,38 1 

6 COEXISTENTIA 88 3,63 0 

 Celkem 2424 100 15 

            Zdroj : www.rychvald.cz/old/, vlastní zpracování 
            
3.1.4 Členění obecního úřadu 

          Obecní úřad Rychvald (OÚ) tvoří starosta, místostarosta, rada obce a zastupitelstvo obce. 

V oblasti samostatné působnosti plní OÚ úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce Rychvald 

nebo rada obce Rychvald a pomáhá výborům zastupitelstva obce a komisím rady obce v jejich 

činnosti. 

          Kontrolu nad výkonem samostatné působnosti obcí vykonává krajský úřad 

Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti a Ministerstvo vnitra. Dozor se provádí 

následně a zjišťuje se při něm soulad obecně závazných vyhlášek obce se zákony a soulad 

usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce se zákony a jinými právními předpisy.   

          Zastupitelstvo obce Rychvald zřídilo tyto výbory: 

• Kontrolní výbor; 

• Finanční výbor. 

Rada obce zřídila tyto komise: 
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• Komise výstavby a životního prostředí ( KVaŽP). KVaŽP jako každá komise, která je 

tímto způsobem jmenována, působí ze zákona jako iniciativní a poradní orgán pro členy 

Rady města. To znamená, že předkládá radě návrhy a současně se vyjadřuje k záměrům, 

které se týkají problematiky výstavby a životního prostředí ve městě. KVaŽP se bude  

v maximální míře snažit informovat obyvatele města o zásadních záležitostech, které 

mají vliv na životní podmínky v obci Rychvald;  

• Komise kulturní a společenské činnosti;  

• Komise sportovní; 

• Komise pro občanské záležitosti. 

Na Městském úřadě v Rychvaldě působí tyto odbory: 

• odbor organizační; 

• odbor výstavby a životního prostředí; 

• odbor finanční;  

• odbor bytový a správy majetku; 

• odbor školství, kultury a sportu.  

 

3.2 Hospodaření obce Rychvald 

          Analýza hospodaření obce Rychvald vychází ze závěrečných účtů obce za roky 2004 – 

2008. Souhrnné údaje příjmů a výdajů za roky 2004–2008, zpracované ze závěrečných účtů 

obce, jsou zachyceny v tabulce č. 3.4.  

Tab. 3.4 

Vývoj rozpočtů v letech 2004 – 2008 (v tis. Kč) 

Rozpočet a plnění 
v % 

 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 

Příjmy Daňové 44 454,00 47 48 911,01 61 48 680,99 57 51 955,87 55 58 588,96 67 

 Nedaňové 19 362,90 20 19 106,32 24 20 931,63 25 21 190,18 22 22 977,62 26 

 Kapitálové 5 457,67 6 1 586,04 2 1 990,19 2 2 015,17 2 2 589,47 3 

 Dotace 26 078,20 27 10 119,14 13 13 491,38 16 19 214,71 21 2 958,52 4 
Příjmy 
celkem

 95 352,77  79 722,51  85 094,19  94 375,93  87 114,57  
Příjmy 

celkem bez
 69 274,57  69 603,37  71 602,81  75 161,22  84 156,05  

Výdaje Běžné 70 579,68 75 52 696,86 66 56 842,49 68 55 255,50 59 61 765,87 86 

 Kapitálové 23 236,63 25 26 682,57 34 26 277,45 32 39 001,73 41 10 353,92 14 
Výdaje 
celkem

 93 816,31  79 379,43  83 119,94  94 257,23 100 72 119,79  

Financování  1 536,46  343,08  1 974,25  118,70  14 994,78  

Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování               
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          Z tabulky č. 3.4, která zobrazuje jednotlivé příjmy a výdaje rozpočtu města Rychvald 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 

50 mil. Kč. Přijaté dotace, jejichž velikost záleží na tom, o jaké dotace město žádá a které jí 

jsou přiděleny, se pohybují v rozdílných hodnotách. 

          Nedaňové příjmy jsou téměř shodné, pohybují se v částkách 20 mil. Kč, ve všech letech 

byly téměř vyrovnané. Kapitálové příjmy byly nejvyšší v roce 2004 s částkou 5 mil. Kč,  

v ostatních letech dosahovaly hodnot okolo 2 mil. Kč. Jedná se především o příjmy z prodeje 

nemovitostí - bytů a pozemků, které měla obec Rychvald ve vlastnictví. V současné době má 

obec Rychvald ve své správě 38 obytných domů, tj. 479 bytů.                  

          Běžné výdaje se pohybují v rozsahu 53 až 70 mil. Kč. Významnou položku v těchto 

výdajích tvoří výdaje související s údržbou, opravami a rekonstrukcemi nemovitostí, které má 

obec ve vlastnictví. Výraznější rozdíly nastaly v kapitálových výdajích v letech 2007 a 2008, 

kdy rozdíl činil 29 mil. Kč. Byly způsobeny výdaji na pořízení hmotného majetku. Z tabulky  

č. 4.3 je také zřejmé, že běžné výdaje přesahují kapitálové v průměru o polovinu.  

 

          Údaje z tabulky č. 3.4 jsou pro lepší orientaci převedeny do grafu č. 3.2. Je zde vidět 

průběh příjmů obce s dotacemi a bez dotací, výdajů i financování a jeho vývoj v jednotlivých 

letech. 

Graf  3.2 

Rozpočty obce Rychvald v letech 2004 - 2008 

 
                Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování  
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          Z grafu 3.2 je názorně vidět, že celkové příjmy a celkové výdaje jsou v letech 2004 až 

2008 téměř vyrovnané. Podstatnými příjmy obce v letech 2004 až 2008 byly dotace. Jednalo se 

o dotace na výkon státní správy, dotace na investice a investiční akce. Na výši kapitálových 

příjmů mají vliv schopnosti obce prodat své majetkové podíly a investiční majetek. Výdajová 

stránka rozpočtu zahrnuje běžné a kapitálové výdaje. Běžné výdaje jsou určeny k zabezpečení 

základních potřeb chodu obce a organizací, které jsou obcí zřízeny. Velká část těchto výdajů  

je určena na platy a odvody zaměstnanců obce, 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. 

 

3.2.1 Rozpočet obce v roce 2004 

          Rozpočet na rok 2004 byl schválen zastupitelstvem města v listopadu roku 2003. Pokud 

by se tak nestalo, obec Rychvald by se při hospodaření musela řídit pravidly rozpočtového 

provizoria. Rozpočet města byl sestaven jako schodkový ve výši 10 mil. Kč. Předpokládané 

splátky úvěrů byly schváleny ve výši 3,6 mil. Kč. 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 ZO by se dalo říci, že obec Rychvald vykázala  

v roce 2004 přebytkové hospodaření ve výši 1 536,46 tis. Kč. 

 

Příjmy za rok 2004 

          Největší část příjmů rozpočtu tvořily příjmy daňového charakteru, které se podílely na 

rozpočtu ve výši 47 %. Dotace se podílely na rozpočtu obce s 27 %, ve výši 20 % celkových 

příjmů obce jsou nedaňové příjmy a velmi malou část tvoří kapitálové příjmy se 6 %. 
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Graf  3.3 

Rozdělení příjmů za rok 2004 
 

 
                     Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 

 

          Největší podíl na daňových příjmech měla daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 14,8 

mil. Kč a daň z příjmů právnických osob, která činila 10,1 mil. Kč. Daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti byla celkem 9,1 mil. Kč. Velký podíl na příjmech tvořily dotace od 

krajů, dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, a to ve výši 24,3 mil. Kč. U nedaňových 

příjmů významnou část tvořily příjmy z pronájmu nemovitosti a poskytování služeb a výrobků 

souvisejících s pronájmem a to ve výši asi 16,3 mil. Kč. Příjmy z prodeje nemovitostí byly 

vykázány ve výši 4,8 mil. Kč. 

 

Výdaje za rok 2004 

          V oblasti výdajů bylo vyčerpáno celkem 93,82 mil. Kč a výdajová stránka rozpočtu byla 

plněna na 90,52 % plánovaného rozpočtu. Rozpočet počítal s běžnými výdaji, které tvořily 75 

%  a kapitálové výdaje zbývajících 25 %. Čerpání výdajů je zobrazeno v grafu č. 3.7.  
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Graf  3.4 

Rozdělení výdajů za rok 2004 
 

 
                       Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 

 

          Podle tohoto grafu můžeme konstatovat, že nejvíce prostředků bylo vynakládáno 

v oblasti služeb pro obyvatelstvo, a to také díky výdajům na činnost místní správy (výplaty 

zaměstnanců, náklady na běžný provoz úřadu) a nákladů na bytové hospodářství. 

 

3.2.2 Rozpočet obce v roce 2005 

          Hospodaření obce Rychvald se od 1. ledna 2005 řídilo schváleným rozpočtem z prosince 

2004. Rozpočet města byl sestaven jako schodkový ve výši 11,1 mil. Kč. Příjmová částka činila 

82,1 mil. Kč a výdaje rozpočtu byly schváleny na částku 93,2 mil. Kč. Předpokládané splátky 

úvěrů byly schváleny ve výši 3,6 mil. Kč. V průběhu roku zastupitelstvo města a rada města 

provedly několik změn na schváleném rozpočtu. 

         Na základě závěrečného účtu schváleného ZO obec Rychvald vykázala v roce 2005 

přebytkové hospodaření ve výši 343,08 tis. Kč. 

 

Příjmy za rok 2005 

          Příjmy daňové tvořily největší část příjmu rozpočtu, jejich výše činila v roce 2005 61 % 

z celkového rozpočtu. Podíl nedaňových příjmů byl 24 %, výše příjmů z dotací činil 13 %. 

Malou část tvořily kapitálové příjmy, které se podílely na celkovém rozpočtu obce 2 %.  
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Graf  3.5 

Rozdělení příjmů za rok 2005 
 

 
               Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 

 

          Největší podíl na daňových příjmech měla opět DPH v částce 17,6 mil. Kč, daň z příjmů 

právnických osob, která činila 11,2 mil. Kč a dále daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti ve výši 9,9 mil. Kč. Podíl na příjmech dotací od krajů, dotací ze státního rozpočtu  

a ze státních fondů byl ve výši 8,3 mil. Kč. U nedaňových příjmů významnou část tvořily 

příjmy z pronájmu nemovitosti a poskytování služeb a výrobků souvisejících s pronájmem a to 

ve výši asi 16,4 mil. Kč. Příjmy z prodeje nemovitostí byly vykázány ve výši 1,5 mil. Kč. 

 

Výdaje za rok 2005 

          Výdaje rozpočtu převyšují hodnotu celkových příjmů v tomto roce o 343,1tis.Kč. Tuto 

mezeru vyplnily přebytky z předchozích let. Celkové výdaje jsou tvořeny ze 66 % běžnými 

výdaji, které mířily především na pokrytí nákladů z běžné činnosti a provozu úřadu a jeho 

zaměstnanců. Zbývající část (26,68 mil. Kč) tvoří kapitálové výdaje směřující k pořízení  

či zhodnocení aktiv obce. 
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Graf 3.6 

Rozdělení výdajů za rok 2005 
 

 
                      Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 

 

          Podle tohoto grafu můžeme konstatovat, že nejvíce prostředků bylo opět vynakládáno 

v oblasti služeb pro obyvatelstvo. 

 

3.2.3. Rozpočet obce v roce 2006 

          Rozpočet města na rok 2006 byl schválen jako přebytkový ve výši 2,4 mil. Kč. 

Příjmy tohoto rozpočtu byly stanoveny částkou 65,7 mil. Kč a výdaje částkou 63,3 mil. Kč. 

Předpokládané splátky úvěrů byly schváleny ve výši 2,4 mil. Kč.  

           Na základě závěrečného účtu schváleného ZO obec Rychvald vykázala v roce 2006 

přebytkové hospodaření ve výši 1 974,25 tis. Kč. 

 

Příjmy za rok 2006 

          Největší část příjmů rozpočtu tvořily příjmy daňového charakteru, které se podílely na 

rozpočtu ve výši 57 %. Dotace se podílely na rozpočtu obce s 16 %, nedaňové příjmy činily  

25 % celkových příjmů obce a velmi malou část tvoří kapitálové příjmy se 2 %. 
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Graf  3.7 

Rozdělení příjmů za rok 2006 
 

 
                         Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování          

  
          Největší podíl na daňových příjmech měla daň z přidané hodnoty ve výši 18,5 mil. Kč  

a daň z příjmů právnických osob, která činila 11,5 mil. Kč. Daň z příjmů fyzických osob  

ze závislé činnosti byla celkem 9,9 mil. Kč. Velký podíl na příjmech tvořily dotace od krajů, 

dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, a to ve výši 11 mil. Kč. U nedaňových příjmů 

významnou část tvořily příjmy z pronájmu nemovitosti a poskytování služeb a výrobků 

souvisejících s pronájmem a to ve výši asi 18,3 mil. Kč. Příjmy z prodeje nemovitostí byly 

vykázány ve výši 1,1 mil. Kč. 

 

Výdaje za rok 2006 

          Výdaje za rok 2006 tentokrát nepřevýšily příjmy, naopak byly nižší o 1,97 mil. Kč. 

Většina výdajů byla tvořena opět běžnými náklady na zajištění základního provozu. Tyto 

výdaje tak vzrostly o 2 %. Struktura výdajů je znázorněna v následujícím grafu:   
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Graf  3.8 

Rozdělení výdajů za rok 2006 
 

 
                Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 

           

          Podle grafu lze konstatovat, že nevyšší byly výdaje na obyvatelstvo, které činily 46,- mil. 

Kč. 

 

3.2.4 Rozpočet obce v roce 2007 

          Rozpočet obce Rychvald na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem města v listopadu 

2006 jako schodkový. Příjmy činily 74 mil. Kč, výdaje 78 mil. Kč. Předpokládané splátky 

úvěrů byly schváleny ve výši 1,2 mil. Kč. 

          Na základě závěrečného účtu schváleného ZO obec Rychvald vykázala v roce 2007 

přebytkové hospodaření ve výši 118,70 tis. Kč.          

 

Příjmy za rok 2007 

          Největší část příjmů rozpočtu opět tvořily příjmy daňové ve výši 55 % z celkového 

rozpočtu. Podíl nedaňových příjmů byl 22 %, výše příjmů z dotací činila 21 %. Velmi malou 

částí rozpočtu byly kapitálové příjmy, které se podílely na celkovém rozpočtu obce 2 %.  
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Graf  3.9 

Rozdělení příjmů za rok 2007 
 

 
                  Zdroj: Závěrečné obce města Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 

           

          Největší podíl na daňových příjmech  měla  DPH v ve výši 18,7 mil. Kč, daň z příjmů 

právnických osob, která činila 13 mil. Kč a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

ve výši 11 mil. Kč. Podíl na příjmech dotací od krajů, dotací ze státního rozpočtu a ze státních 

fondů byl ve výši 16,7 mil. Kč. U nedaňových příjmů významnou část tvořily příjmy 

z pronájmu nemovitosti a poskytování služeb a výrobků souvisejících s pronájmem, a to  

ve výši asi 18,8 mil. Kč. Příjmy z prodeje nemovitostí byly vykázány ve výši 2,1 mil. Kč. 

 

Výdaje za rok 2007  

          Výdaje roku 2007 dosáhly výše 94,26 mil. Kč. Tyto výdaje opět tvoří běžné a kapitálové 

výdaje. Kapitálové výdaje se v tomto roce vyšplhaly do výše 39,- mil. Kč., čemuž dopomohly 

dotace v hodnotě 19,21 mil. Kč, a které byly použity na realizaci řady investic. 
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Graf  3.10 

Rozdělení výdajů za rok 2007 
 

 
                      Zdroj: Závěrečné obce obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 

 

          Podle grafu 3.10 je patrné, že největší část výdajů představovaly výdaje na obyvatelstvo, 

které v roce 2007 činily 58,- mil. Kč       

 

3.2.5 Rozpočet obce v roce 2008 

          Rozpočet města na rok 2008 byl schválen jako vyrovnaný, příjmy a výdaje byly 

stanoveny částkou 70 mil. Kč. Na základě závěrečného účtu schváleného ZO obec Rychvald 

vykázala v roce 2008 přebytkové hospodaření ve výši 14 994,78 tis. Kč. 

 

Příjmy za rok 2008 

          Největší část příjmů rozpočtu tvořily příjmy daňového charakteru, které se podílely na 

rozpočtu ve výši 67 %. Dotace se podílely na rozpočtu obce s 4 %, nedaňové příjmy činily  

26 % celkových příjmů obce a velmi malou část tvoří kapitálové příjmy se 3 %. 
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Graf  3.11 

Rozdělení příjmů za rok 2008 
 

 
                         Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 

          

          Největší podíl na daňových příjmech měla daň z přidané hodnoty ve výši 22,1 mil. Kč a 

daň z příjmů právnických osob, která činila 16 mil. Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti byla celkem 10,7 mil. Kč. Dotace od krajů, dotace ze státního rozpočtu a ze státních 

činily 1,1 mil. Kč. U nedaňových příjmů významnou část tvořily příjmy z pronájmu 

nemovitosti a poskytování služeb a výrobků souvisejících s pronájmem a to ve výši  

asi 20 mil. Kč. Příjmy z prodeje nemovitostí byly vykázány ve výši 2,4 mil. Kč. 

 

Výdaje za rok 2008 

          Výdaje roku 2008 jsou zachyceny v grafu 3.12. 
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Graf  3.12 

Rozdělení výdajů za rok 2008 

 
                      Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 

 

          Z celkových výdajů tvoří až částku 10,4 mil. Kč investice. Z tohoto důvodu plyne  

do rozpočtu z dotací ze státního rozpočtu 2,9 mil. Kč. Další důležitou složkou rozpočtu jsou 

kapitálové výdaje, ty dosahují celkové výše 10,35 mil. Kč.  

 

3.2.6 Financování obce Rychvald v letech 2004 – 2008 

         Výsledky hospodaření – financování v jednotlivých letech jsou zachyceny v grafu č. 3.13. 

Graf  3.13 

Financování obce Rychvald v letech 2004 – 2009 (v tis. Kč) 
 

 
                                   Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování  
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          Podle předchozího hodnocení hospodaření obce Rychvald je možné konstatovat, že obec 

Rychvald v letech 2004 až 2008 vykazovala přebytkové hospodaření. 
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4. FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ AKCE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ           

          Budova určená k rekonstrukci se nalézá v Rychvaldě na Podlesí a slouží jako mateřská 

škola. Předpokládaná je její celková rekonstrukce a modernizace. Plánovaný rozpočet tohoto 

projektu byl vyčíslen částkou ve výši 9 988 709,- Kč. Obec Rychvald musela správně zvážit, 

jak bude tuto investiční akci financovat. 

 

4.1 Popis investiční akce 

          Budova určená k rekonstrukci i v předcházejících letech sloužila jako mateřská škola.  

Po kontrole bylo ovšem shledáno, že místo je již zastaralé a zcela nevyhovující. Celkovou 

rekonstrukcí by se mělo docílit moderního prostoru pro výuku asi 25 dětí v předškolním věku. 

Nově by se zde měl nacházet bezbariérový přístup. Škola by také měla získat nejen nový vnější 

vzhled, ale i nový interiér a zároveň s přestavbou by bylo nutné vybudovat čistírnu odpadních 

vod a venkovní dětské hřiště. Současná stavba budovy by měla být demolována, na sanovanou 

spodní stavbu by měla být provedena dvoupodlažní nástavba a přístavba nové školky. Současně 

bude nutné doplnění interiéru předškolního zařízení. Důležitým požadavkem je, aby celá 

rekonstrukce proběhla asi během půl roku, což by byl čas vhodný pro další působení mateřské 

školy. 

 

4.2 Financování rekonstrukce 

          Obec Rychvald při rozhodování financování rekonstrukce mateřské školy  

Rychvald - Podlesí musí vycházet z předpokládaného rozpočtu projektu, který činí zmíněnou 

částku asi 10,- mil Kč. Nabízí se více možností. Lze využít vlastních finančních prostředků, 

financování pomocí dotací nebo může obec využít cizích zdrojů. Pokud se podíváme  

do rozpočtů obce Rychvald (viz kapitola 3.3 Rozpočty města v letech 2004 - 2008) zjistíme,  

že výše příjmů se každoročně pohybuje v průměru okolo 60 mil. Kč bez přijatých dotací. 

Pokud zvážíme kapitálové výdaje, které jsou v průměru okolo 25 mil. Kč, pak zjistíme, že by 

obec neměla problémy s financováním této akce z vlastních zdrojů. Financování vlastními 

zdroji je rozumné z toho důvodu, že obec čerpá své vlastní prostředky a nemusí čerpat jiné 

zdroje. 

          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. O nenárokové dotace si město musí zažádat. Tyto 
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dotace netvoří pravidelný příjem rozpočtu obce. Jsou většinou určeny na konkrétní akci, kterou 

chce obec financovat. Nenárokové dotace jsou poskytovány z rozpočtových kapitol 

jednotlivých ministerstev, ze státních fondů, z rozpočtu kraje nebo může čerpat evropské 

dotace. 

          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 roste, přijala Vláda ČR v roce 

2004 usnesení o regulaci obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby popsané v kapitole  

č. 2.5.1. 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. 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. 

          Pokud by se obci Rychvald podařilo získat dotaci na rekonstrukci mateřské školy, 

znamenalo by to pro něj, že nemusí čerpat prostředky z vlastních zdrojů nebo hledat zdroje 

jinde.  

 

4.2.1 Varianty financování rekonstrukce mateřské školy  

          Jednou z variant financování rekonstrukce mateřské školy v Rychvaldě na Podlesí  

je kombinace vlastních prostředků a cizích zdrojů. To znamená, že by obec Rychvald část 

prostředků uhradila ze získané dotace a část z vlastních zdrojů. Nejvýhodnější dotační program, 

který je možný využít pro tuto investiční akci, je dotace z regionálního operačního programu 

(ROP). Pokud může obec předpokládat, že by mu mohla být dotace přidělena a protože má 

obec Rychvald vesměs kladný rozpočet, neměl by být problém s uhrazením zbylé částky  

z vlastních zdrojů. Tato částka by při předpokladu získání 9,2 mil. Kč z dotace činila asi 0,7 

mil. Kč. 

          Pokud by se obci Rychvald nepodařilo získat dotaci, musela by 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. Jelikož má obec Rychvald účet 

vedený u Komerční banky, a. s., je jednodušší požádat stejnou instituci o poskytnutí úvěru.  
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K tomu, aby mohla obec o úvěr zažádat, je třeba doložit několik důležitých dokumentů  

a informací: obec musí doložit výkaz pro plnění rozpočtu za uplynulé dva roky a aktuální 

výkaz plnění rozpočtu; rozpočet na běžný 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 obci narůstá zadluženost a tím také roste deficit 

rozpočtu. A to z důvodu splácení úvěrů a 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 rekonstrukce 

mateřské školy je 10 mil. Kč. Při poskytnutí úvěru na 10 let by obec musela splatit asi 12 mil. 

Kč. Obec Rychvald 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. Obec by tím však přišla  

o případné výhody a slevy v rámci jednotlivých programů. 

          Je pochopitelné, že se obec Rychvald rozhodla financovat rekonstrukci pomocí 

regionálního operačního programu (ROP) a pokusila se využít možností čerpání finančních 

prostředků z regionálního operačního programu Moravskoslezsko, který je určen výhradně  

pro projekty, které jsou realizovány na území Moravskolezského kraje. Pro tyto projekty je  

v letech 2007-2013 vyčleněno přibližně 716 mil. Kč.  

 

4.2.2 Dotace z regionálních programů 

          Dotace ROP, které se obec pokusila využít, jsou zaměřené výhradně vždy jen na určitý 

region a spolu pokrývají dohromady území celé České republiky. Tématicky se mohou lišit, 

některé prvky však mají společné. Vždy podporují investice do dopravní infrastruktury, 

cestovního ruchu a rozvoje měst a obcí, atd. A jedná se téměř výhradně o projekty investičního 

charakteru (s výjimkou Operačního programu Praha - Adaptabilita).  

          Regionálních operačních programů je na území Česka celkem sedm, resp. devět, pokud 

do nich započítáme i dva operační programy pokrývající území hlavního města Prahy. Jedná se 

o tyto složky:  

• ROP Střední Čechy;  

• ROP Jihozápad; 

• ROP Severozápad;  

• ROP Severovýchod;  

• ROP Jihovýchod;  
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• ROP Střední Morava;  

• ROP Moravskoslezsko;  

• OP Praha - konkurenceschopnost;  

• ROP Praha - adaptabilita. 

          O vyčleněnou částku 716 milionů eur ze strukturálních fondů EU se prostřednictvím 

ROP Moravskoslezsko mohou ucházet různé subjekty veřejného, neziskového  

i podnikatelského charakteru. Řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko je Regionální rada 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko, která spravuje a rozděluje peníze z programu. O dotace 

z ROP Moravskoslezsko je možné se ucházet prostřednictvím předkládání rozvojových 

investičních projektů. Jejich zaměření vymezuje zacílení podpory z programu do různých 

oblastí, ať už regionální dostupnosti a dopravní infrastruktury, veřejných služeb, cestovního 

ruchu, brownfields, občanské vybavenosti měst a venkova.  

 

Kdo může žádat o podporu 

           O podporu z ROP Moravskoslezsko mohou žádat obce, svazky obcí, organizace 

zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, Správa železniční dopravní cesty, dopravci 

zajišťující veřejnou dopravu, vlastníci zastávek veřejné hromadné dopravy, Hasičský záchranný 

sbor Moravskoslezského kraje, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, 

nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další. 

 

Jak je ROP Moravskoslezsko financován 

          ROP MS je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Regionální 

operační program NUTS II Moravskoslezsko (ROP MS) spadá mezi regionální operační 

programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno již zmíněných 716,09 mil. €, což činí 

přibližně 2,68 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých 

veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 126,37 mil. €. 

Indikativní alokace prostředků z fondů EU v České republice pro ROP v cíli Konvergence jsou 

zachyceny v grafu č. 4.1. 

 

 

 



 
- 53 - 

 

Graf  4.1 

Indikativní alokace prostředků z fondů EU v České republice pro ROP v cíli 
Konvergence 

 

                          Zdroj : http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy 
 

Projekty, které jsou ROP Moravskoslezsko financovány 

           ROP MS obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky,  

a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy 

projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. ROP Moravskoslezsko byl 

schválen Evropskou komisí 3. prosince 2007. 

Prioritní osy : 

1. Regionální infrastruktura a dostupnost 

2. Podpora prosperity regionu          
3. Rozvoj měst 

4. Rozvoj venkova 

5. Technická pomoc   
                   

Kroky dotací ROP 

          S žádostí o dotaci obec Rychvald musela uspět v celonárodní konkurenci a projít všemi 

kroky – etapami cesty projektu a splnit požadované podmínky.       

Než začne obec s projektem 

          Než začne obec s projektem, musí podstoupit několik důležitých kroků. Velmi důležitá  

je příprava tohoto projektu. 
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Příprava projektu 

          Pro úspěšné schválení projektu je důležitá pečlivá příprava a zpracování projektového 

záměru. S kvalitním a dobře zpracovaným projektem se zvyšuje šance obstát u hodnocení  

a získat nárok na dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Pečlivost  

u přípravy se následně projeví také ve fázi realizace projektu.  

 

Administrace projektu 

          Dokumentace pro žadatele a příjemce k výzvám od okamžiku vypsání výzvy 

k předkládání projektů (dále jen Výzvy) do okamžiku podpisu smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Regionální rady (dále jen Smlouvy) musí projít administrativním postupem, který 

vyžaduje určitou časovou náročnost.  

• Doba trvání Výzvy je 45 kalendářních dní, nebude-li Výzvou stanoveno jinak; 

• Po ukončení Výzvy probíhá kontrola formálních náležitostí přijatých projektů  

(5 pracovních dní), následně běží 5-ti denní lhůta pro odstranění případných chyb;  

• Na samotné hodnocení projektu odborem implementace programu (OIP) je stanoven 

limit max. 60 kalendářních dní;  

• O výběru projektů však rozhodne až Výbor Regionální rady (VRR) na svém nejbližším 

zasedání – nejzazší termín je do 30 kalendářních dní;  

• Po zveřejnění seznamu vybraných projektů na informační tabuli Úřadu Regionální rady 

(ÚRR), který bude zveřejněn nejpozději v den následující po rozhodnutí VRR, běží 

termín 20 pracovních dní na doložení příloh k podpisu Smlouvy. Dalších 20 pracovních 

dní mají pracovníci OIP na kontrolu těchto příloh a bude poskytnuta konečná lhůta  

5 pracovních dní pro odstranění případných formálních chyb;  

• Vyhotovená Smlouva je nejprve zaslána žadateli o dotaci, který má na podpis max. 

60 kalendářních dní; 

• Do 10 pracovních dní od doručení Smlouvy zpět na ÚRR je Smlouva podepsána 

předsedou Regionální rady (RR). 

Cesta projektem 

          Cestu projektem obec provede několika nejdůležitějšími kroky, které podstoupí  

v průběhu přípravy a zpracování projektu, jeho realizace i udržitelnosti. Tato cesta je zobrazena 

v obr. 4.1.  
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Obr. 4.1 

Cesta přípravou a realizací projektu spolufinancovaného z prostředků ROP 

Moravskoslezsko 

 

 

  Zdroj : www.rr-moravskoslezsko.cz 

 

Projektová žádost 

          Při vypracování projektové žádosti musí obec splnit určité podmínky a zajistit zpracování 

několika studií, kterými jsou : 

1) Definice záměru 

          Definice záměru by měla obsahovat odpovědi na otázky: 

• Proč je nutné projekt realizovat? 

• Pro koho je projekt určen? 

• Čeho chcete v projektu dosáhnout? 

• Jakým způsobem chcete dosáhnout cílů projektu? 

• Jaké aktivity chcete v projektu realizovat? 

• Kdo bude plánované aktivity realizovat? 

2) Marketingová analýza 

          Cílem marketingové analýzy je prokázat potřebnost a využitelnost předmětu projektu. 

Kvalita marketingové analýzy je jedním z podstatných faktorů, který bude ovlivňovat 
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hodnocení projektů, proto je vhodné věnovat marketingové analýze náležitou pozornost. Údaje 

marketingové analýzy by měly vypovídat o potřebnosti a využitelnosti předmětu projektu. 

3) Management projektu 

         Pod pojmem management projektu si lze představit veškeré plánování, organizování, 

řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů. Měly by 

být pověřeny osoby, v jejichž kompetenci bude např. řízení projektu, realizace výběrových 

řízení, účtování projektu, právní záležitosti, technické zabezpečení, kontrolní a dozorová 

činnost, publicita apod.V této kapitole studie proveditelnosti by měly být všechny činnosti  

v projektu rozděleny mezi členy týmu tak, aby byly jasně stanovené kompetence a odpovědnost 

členů, a to dle jednotlivých fází projektu.  

4) Technické a technologické řešení projektu 

          Technické a technologické řešení je další kapitola ve studii proveditelnosti. Tato část by 

měla odpovědět například na tyto otázky: 

• Jaká technologie je použita v investiční fázi a jaká technologie tvoří podstatu provozu? 

• Jaké má daná technologie provozní výhody a nevýhody a proč je preferována? 

• Jak vysoké lze odhadovat investiční náklady? 

• Jaká je fyzická životnost projektu, resp. pořizovaných investic? 

• Kdy bude fakticky nutná reinvestice z technického hlediska? 

• Kdy začne vlivem opotřebení majetku narůstat provozní náročnost a v jaké míře? 

          Technické a technologické řešení představuje stavební dokumentace. Stavební 

dokumentace rozpracovává již "vítězné" řešení. Cílem této kapitoly je zhodnotit různé varianty 

technického či technologického řešení, rozebrat jejich výhody a nevýhody. Mělo by se 

rozhodovat minimálně mezi 2 variantami realizace projektu a nakonec kapitoly zhodnotit, která 

varianta je pro projekt lepší.  

5) Finanční plán 

         Finanční plán se zpracovává u investičních projektů do 10 mil. Kč celkových výdajů  

na dobu 5 let provozu (u malých a středních podniků na dobu 3 let), u neinvestičních na dobu 

realizace projektu. U projektů nad 10 mil. Kč se zpracovává na dobu tzv. referenčního období 

(15 až 25 let dle typu projektu). 

6) Řízení rizik 

          Při řízení každého projektu existují rizika, která mohou přípravu, realizaci či výsledky 

projektu ohrozit. Ve studii proveditelnosti by měla být identifikována rizika s největší 

pravděpodobností výskytu a rizika s největším negativním vlivem na realizaci a výsledky 
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projektu. Každý projekt je individuální, proto i rizika mohou být velice různá. Mezi nejčastější 

rizika patří oblast lidských zdrojů, špatně zpracovaná projektová dokumentace, nepřidělení 

dotace, počasí, navýšení investičních výdajů, nedodržení harmonogramu, navýšení provozních 

výdajů, nedostatečná poptávka, finanční prostředky atd. 

7) Doklad o právní subjektivitě 

           Jedná se o doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjektu, doklady  

o registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, případně další doklady, které 

jsou na základě příslušného zákona nezbytné pro vznik organizace, doplněné o doklady, které 

identifikují osobu oprávněnou za organizaci jednat.  

8) Podklad pro posouzení finančního zdraví 

          Pro vyhodnocení finančního zdraví žadatele, který předkládá žádost o dotaci do ROP, 

slouží aplikace, která funguje obdobně jako ratingové hodnocení bankovních organizací  

při žádosti o úvěr. Povinností všech žadatelů je pravdivě vyplnit údaje ve výše zmíněné 

aplikaci.  

9) Celkové výdaje projektu 

          Celkovými výdaji projektu se rozumí velikost způsobilých a nezpůsobilých výdajů 

celkem. Částka je včetně DPH. Není rozlišeno, zda žadatel je či není plátcem DPH.  

9a) Finanční analýza 

           Ve finanční analýze je využíváno tzv. diskontování. Náklady a přínosy, které jsou 

generovány v různou dobu, musejí být diskontovány, tzn. převedeny a vyčísleny, ke stejnému 

období. Je to z toho důvodu, že 1 Kč má dnes pro nás větší hodnotu než 1 Kč zítra.  

9b) Ekonomická analýza 

          V ekonomické analýze je stejně jako ve finanční analýze využíváno tzv. diskontování. 

Náklady a přínosy, které jsou generovány v různou dobu, musejí být diskontovány, tzn. 

převedeny a vyčísleny ke stejnému období. Je to z toho důvodu, že 1 Kč má dnes pro nás větší 

hodnotu než 1 Kč zítra. Ekonomická analýza se od finanční liší tím, že zahrnuje i tzv. nepřímé 

(nefinanční) efekty. Jejím cílem je zhodnotit tzv. celospolečenské přínosy projektu. Narozdíl  

od finanční analýzy, kde veřejně prospěšný projekt může dosahovat záporných hodnot 

kriteriálních ukazatelů, musí u ekonomické analýzy prokázat celospolečenské užitky a hodnoty 

ukazatelů v kladných číslech.  

9c) Analýza citlivosti 

          Analýza citlivosti by měla obsahovat minimálně následující aktivity: 

• stanovení klíčových proměnných;  
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• výpočet kriteriálních ukazatelů finanční a ekonomické analýzy pro jednotlivé změny; 

• výpočet procentní změny výsledného ukazatele a určení citlivosti; 

• zhodnocení dosažených výsledků a vyčlenění proměnných s vysokou citlivostí. 

          V rámci řízení rizik, která vyplynou ze stanovených klíčových proměnných, by pak 

následně měly být uvedeny a popsány smysluplné způsoby vedoucí k eliminaci změn 

proměnných, které byly v analýze citlivosti posouzeny jako nejcitlivější. 

10) Jedná – li se o stavební projekt podléhající územnímu řízení 

          Jestliže se jedná o stavební projekt vyžadující územní rozhodnutí dle § 76 zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), dokládá se 

k žádosti o dotaci platné územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, případně se 

dokládá veřejnoprávní smlouva dle § 78 odst. 3, nebo územní souhlas dle §96. Pokud se jedná 

stavbu uvedenou v §79 odst. 3; §80 odst.3; §81 odst. 3 a §104 odst.2 a) až d) dokládá žadatel 

čestné prohlášení o tom, že projekt dle zákona č. 183 /2006 Sb., nepodléhá územnímu řízení.  

11) Jedná se o projekt vyžadující stavební povolení 

11a) Dokumentace ke stavebnímu povolení 

          Žadatel k žádosti předkládá jako povinnou přílohu část projektové dokumentace 

vyžadovanou pro podání žádosti o stavební povolení, a to:  

• souhrnnou technickou zprávu;  

• situaci stavby;  

• půdorysy jednotlivých podlaží a střechy, řezy, pohledy, výkresy přípojek s napojením 

na veřejné rozvodné sítě a výkresy komunikací s napojením na veřejné komunikace.  

          Platné stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci není potřeba dokládat 

k žádosti o dotaci. Dokládá se do 20 pracovních dnů od zveřejnění seznamu projektů 

vybraných k podpisu Smlouvy na úřední desce Úřadu Regionální rady.  

11b) Stavební položkový rozpočet 

          Pokud je předmětem projektu stavba, přiloží žadatel naceněný položkový rozpočet 

stavební části zpracovaný v předepsaném rozpočtovém programu.  

 

Důležitost zabývat se veřejnou podporou 

          Hlavním důvodem je, že ze strany EU, státu či jiné veřejné instituce nesmí být 

jakémukoli subjektu poskytnuta výhoda, kterou by došlo k narušení hospodářské soutěže nebo 

k ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU.  
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Projekt, který zakládá veřejnou podporu a výše dotace  

          Obecně je veřejná podpora projektů zakázána. Dle pravidel Evropské komise však 

mohou existovat výjimky, na základě kterých je možné veřejnou podporu (dotaci) poskytnout. 

Výjimky, které platí pro ROP MS jsou tři: regionální investiční podpora, notifikovaná podpora 

a služby obecného hospodářského zájmu. V takovémto případě nesmí dotace překročit 40 %  

z celkových způsobilých výdajů, respektive 50 % pro střední a 60 % pro malé podnikatele. 

Nezisková organizace je posuzována dle stejných pravidel jako malý a střední podnik.  

Typy projektů zakládajících veřejnou podporu:  

          Chráněné dílny, výstavba vleků, rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení, 

modernizace doprovodné infrastruktury ubytovacím zařízením (hřiště, bazény, vnitřní relaxační 

a sportovní zařízení) 

Výše dotace pro projekty nezakládající veřejnou podporu  

          V případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu (většinou se jedná o tzv. projekty ve 

veřejném zájmu - projekty škol, občanské vybavenosti a sociálních služeb apod.), je pak výše 

poskytované dotace 92,5 %.  

Typy projektů nezakládajících veřejnou podporu:  

          Cyklotrasy a cyklostezky, rekonstrukce zastávek veřejné dopravy, rekonstrukce  

a modernizace vybavení základních, středních a vyšších odborných škol, modernizace zařízení 

poskytujících sociální služby v rámci základní sítě sociální péče, modernizace vybavení 

nemocnic, obnova kulturních a historických památek za účelem zachování jejich využití  

pro veřejnost, rekonstrukce objektů občanské vybavenosti (zařízení zdravotnických a sociálních 

služeb, hasičské zbrojnice, obecní úřady ad.), rekonstrukce veřejných prostranství. 

 

4.3 Financování rekonstrukce mateřské školy 

          Po zpracování projektového záměru a předložení žádosti o dotaci z Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 z prostředků Evropského fondu 

regionálního rozvoje (ERDF) byla obec úspěšná a vděčí za souhlas s poskytnutím dotace již 

zmíněnému řídícímu orgánu ROP Moravskoslezsko - Regionální radě regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko, která spravuje a rozděluje peníze z programu. Vzhledem k tomu, že daný 

projekt nezakládá veřejnou podporu, výše podpory byla stanovena na 92,5 % uznatelných 

nákladů, tj. 8 697 788 Kč z celkových výdajů ve výši 9 626 898 Kč. Celkové financování 

projektu zobrazuje tabulka č. 4.1 a graf č. 4.2. 

 



 
- 60 - 

 

Financování projektu rekonstrukce mateřské školy obce Rychvald: 

celkový rozpočet projektu           9 988 709,- Kč   (100 %)  

podpora z ROP                            9 239 555,- Kč   (92,5 %)  

vlastní zdroje obce                          749 154,- Kč    (7,5 %)  

 
 

Tab. 4.1 

Financování projektu rekonstrukce mateřské školy obce Rychvald : 

Podpora z ROP v Kč Vlastní zdroje v Kč 

9 239 555 749 154 
Zdroj :  www.rychvald.cz/old/ 

 
 

Graf  4.2 

Financování projektu rekonstrukce mateřské školy obce Rychvald: 

 
                    Zdroj : vlastní zpracování, www.rychvald.cz/old/ 
 

          Vzhledem k tomu, že se obci Rychvald podařilo získat dotaci z Regionálního operačního 

programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 ve výši 8,7 mil. Kč, výše využitých vlastních 

zdrojů činila pouze 0,9 mil. Kč. Nemusela použít úvěru od žádné bankovní instituce a tím 

nedošlo k zadluženosti a růstu deficitu rozpočtu z důvodu splácení úvěrů a úroků, které z úvěru 

plynou. 
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5. ZÁVĚR 

 

          Obce jsou základními územními samosprávnými celky České republiky. Jejich právní 

úprava je zakotvena v několika právních předpisech. Tyto právní předpisy určují práva a 

povinnosti obcí. Mezi hlavní pravomoc obce patří hospodaření podle vlastního rozpočtu. 

Hospodaření obcí se řídí určitými pravidly a zásadami. Povinností obce je zajišťování jejího 

každodenního chodu a zajišťování potřebných veřejných statků. Obec by měla hospodařit tak, 

aby byl její rozpočet vyrovnaný a nevykazoval záporné hodnoty. Čím je zadluženost obec větší, 

tím je pro obec komplikovanější získat finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů. O tyto 

prostředky může obec žádat za účelem financování plánovaných investičních akcí a projektů.  

          

          Bakalářská práce se zabývala fungováním obce Rychvald a financováním rekonstrukce 

mateřské školy Rychvald Podlesí.  

           

          Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení hospodaření obce a financování rekonstrukce 

mateřské školy. Byly předloženy varianty financování rekonstrukce mateřské školy. Hypotézu, 

že lze zafinancovat náročnou investiční akci, kterou je rekonstrukce mateřské školy se podařilo 

potvrdit. Navržené varianty financování se od sebe liší způsobem financování projektu a zdroji, 

ze kterých bude město čerpat prostředky na tento náročný projekt.  

 

          První varianta financování rekonstrukce mateřské školy v Rychvaldě na Podlesí  

je kombinace vlastních prostředků a cizích zdrojů. Obec Rychvald by část prostředků uhradila 

ze získané dotace a část z vlastních zdrojů. Obec využila možnosti čerpat prostředky  

z regionálního operačního programu (ROP). V případě, pokud by se obci Rychvald nepodařilo 

získat tuto dotaci, musela by se pokusit využít pouze vlastní zdroje. Při nedostatku takových 

zdrojů by se za druhou variantu financování dala považovat možnost získání úvěru od některé 

bankovní instituce. Využitím úvěru by však obci narostla zadluženost a deficit rozpočtu  

z důvodu splácení úvěrů a úroků, které z úvěru plynou.  

 

          Podle skutečných zdrojů informací bylo potvrzeno, že první varianta je reálná. S žádostí 

o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013  

z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byla obec úspěšná a byla jí 

přidělena podpora ve výši 9 239 555,- Kč, což činí 92,5 % z celkového rozpočtu projektu.  
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Vlastní zdroje obce financování této investiční akce činily 749 154,- Kč a podílely se 7,5 % 

celkového rozpočtu projektu. Získáním dotace nebyla obec nucena přistoupit k čerpání úvěru  

a tím došlo k úspoře výdajů rozpočtu, které by vznikly z důvodu splácení úvěru a úroků, které 

z úvěru plynou. V souvislosti s financováním této investice mohly tyto výdaje během období 

deseti let činit až 2 mil. Kč.  

 

           Jednou z hlavních povinností měst a obcí je uspokojování potřeb a zkvalitňování života 

svých obyvatel. Péče a zajišťování kvalitního chodu předškolních a školních zařízení patří 

nepostradatelně mezi tyto povinnosti a obec Rychvald se proto snaží, aby byli jeho obyvatelé 

spokojení.  
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Příloha č. 1 : Výdaje obce Rychvald na příspěvkové a neziskové organizace 
 
 

Graf 1.1 

Výdaje obce Rychvald na příspěvkové a neziskové organizace (v tis. Kč) 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování, www.rychvald.cz/old/ 
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Příloha č. 2 : Složení zastupitelstva obce Rychvald pro rok 2006 – 2010 

 
Graf  2.1 

Složení zastupitelstva obce Rychvald pro rok 2006 – 2010 

 

 
                    Zdroj: vlastní zpracování, www.rychvald.cz/old/ 
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Příloha č. 3 : Souhrn příjmů a výdajů v letech  2004 - 1008 

 

Tab. 3.1 

Souhrn příjmů a výdajů za rok 2004 

Rok 2004 v tis. Kč Příjmy  Výdaje  

 
Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

Příjmy a výdaje bez financování 81 701,00 95 352,77 91 413,00 93 816,31 

Financování 13 338,00 2 079,67 3 626,00 3 616,11 

Celkem s financováním 95 039,00 97 432,44 95 039,00 97 432,42 
Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 

 

 

Tab. 3.2 

Souhrn příjmů a výdajů za rok 2005 

Rok 2005 v tis. Kč Příjmy  Výdaje  

 Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

Příjmy a výdaje bez financování 82 112,00 79 722,51 93 255,00 79 379,43 

Financování 14 769,00 5 272,99 3 626,00 5 616,11 

Celkem s financováním 96 881,00 84 995,50 96 881,00 84 995,54 

Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 

 

 

Tab. 3.3 

Souhrn příjmů a výdajů za rok 2006 

Rok 2006 v tis. Kč Příjmy  Výdaje  

 Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

Příjmy a výdaje bez financování 65 743,00 85 094,19 63 326,00 83 119,94 

Financování 0 440,98 2 417,00 2415,27 

Celkem s financováním 65 743,00 85 535,17 65 743,00 85 535,21 

Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 
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Tab. 3.4 

Souhrn příjmů a výdajů za rok 2007 

Rok 2007 v tis. Kč Příjmy  Výdaje  

 Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

Příjmy a výdaje bez financování 73 786,00 94 375,93 78 050,00 94 257,23 

Financování 5 464,00 1 078,26 1 200,00 1 197,00 

Celkem s financováním 79 250,00 95 454,19 79 250,00 95 454,23 

Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 

 

 

Tab. 3.5 

Souhrn příjmů a výdajů za rok 2008 

Rok 2008 v tis. Kč Příjmy  Výdaje  

 Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

Skutečný 
rozpočet 

Příjmy a výdaje bez financování 69 632,00 87 114,57 69 632,00 72 119,79 

Financování 0 -14 994,82 0 0 

Celkem s financováním 69 632,00 72 119,75 69 632,00 72 119,79 

Zdroj: Závěrečné účty obce Rychvald v letech 2004 – 2008, vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 : Mateřská škola Rychvald na Podlesí, vývoj rekonstrukce - fotografie  

 
 

Obr. 4.1 

Fotografie: budova MŠ před rekonstrukcí   

 

 
Pramen: vlastní zpracování, převzato z interních materiálů obce Rychvald 

 
 
 

Obr. 4.2 

Fotografie: budova MŠ během rekonstrukce 

 

 
Pramen: vlastní zpracování, převzato z interních materiálů obce Rychvald 
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Obr. 4.3 

Fotografie: budova MŠ po rekonstrukci 

 

 
Pramen: vlastní zpracování, převzato z interních materiálů obce Rychvald 


