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1 Úvod 
Základy územní samosprávy jsou definovány již v Ústavě ČR. Dalšími důležitými dokumenty 

upravujícími obecní zřízení je Listina základní práv a svobod, která zmiňuje pojem územní 

samospráva a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů definující 

základní pojmy týkající se obce. Obec podle zákona o obcích je základním samosprávným 

společenstvím občanů tvořící územní celek vymezený hranicemi obce. Významným zákonem 

určujícím pravidla hospodaření obce je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů.  

 

Nejdůležitějším nástrojem hospodaření obce je rozpočet obce. Rozpočet každoročně podává 

komplexní přehled o hospodaření obce, o jeho příjmech a výdajích. Příjmy obce slouží 

k zabezpečení veřejných statků a služeb občanům obce a umožňují bezproblémový chod obce. 

Jedním z obecních příjmů jsou místní poplatky. V celkovém hospodaření nejsou příliš 

významným zdrojem, protože částka, kterou obec na místních poplatcích vybere, není 

výrazná. Přesto jsou pro obec důležité, a to nejen z hlediska možného snížení nákladů 

spojených s příslušnými oblastmi, ale také kvůli tomu, že se jedná o jeden z mála příjmů, které 

obec může v zákonem stanovených mezích ovlivnit. Místní poplatky spadají do daňových 

příjmů obcí, avšak nejsou vybírány státem a poté dále přerozdělovány obcím. Tyto poplatky 

jsou zaváděny, rušeny a vybírány samotnou obcí na základě obecně závazné vyhlášky obce 

vydané zastupitelstvem obce.  

 

Začátek práce se bude zabývat základními pojmy popisujícími obec, jejími orgány, rozpočtem 

obce. Dále se bude podrobněji zabývat skladbou rozpočtu, popisovat rozpočtovou skladbu 

podle druhového třídění. A na konci této kapitoly budou popsány všechny místní poplatky, 

které může obec vybírat. 

 

Další kapitola se bude zabývat analýzou hospodaření obce. Tato kapitola popíše základní 

informace o městě Moravský Beroun a dále se bude zabývat rozborem hospodaření města. To 

bude analyzováno po jednotlivých letech podle druhového třídění příjmů a výdajů a v závěru 

kapitoly porovná hospodaření města ve všech sledovaných letech, rozdělené na příjmy  

a výdaje. 
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Poslední kapitola rozebere místní poplatky nejdříve v jednotlivých letech a posléze také 

z pohledu jejich vývoje ve sledovaném období. Zaměří se na změny v místních poplatcích 

v návaznosti na vydané obecně závazné vyhlášky města. 

 

Cílem práce bude analýza hospodaření obce v letech 2004 - 2009, zaměřená především  

na analýzu místních poplatků města Moravský Beroun, které jsou bezesporu důležitým 

zdrojem rozpočtu obce. Práce se bude zabývat tím, jak se změny především v sazbách 

místních poplatků projevily v hospodaření obce.  

 

Hypotézou této práce je zda podíl místních poplatků na daňových příjmech obce 

v sledovaném období roste.  

 

V práci bude použita metoda analýzy odborné literatury, dále bude bakalářská práce založena 

na analýze a deskripci rozpočtů v letech 2004 - 2009 a místních poplatků obce ve stejném 

období podle finančních výkazů poskytnutých městem Moravský Beroun.  
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2 Pravidla hospodaření obcí v ČR 

2.1 Obec 

Základy právního postavení obcí jsou položeny již v Ústavě a také v Listině základních práv  

a svobod jako pojem územní samospráva. Pojem obec je konkrétně vymezen zákonem  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jako základní územní samosprávné 

společenství občanů tvořící územní celek vymezený hranicemi obce. Občané obce se mohou 

na řízení obce podílet přímo (v různých komisích nebo prostřednictvím referenda) nebo 

nepřímo, kdy si volí zástupce ve veřejných komunálních volbách vyhlášených prezidentem.1

 

 

Obec je veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem, se kterým může nakládat, avšak musí o 

něj také pečovat, udržovat a ochraňovat jej. Z tohoto vyplývá právní zodpovědnost obce za 

právní vztahy. 

Obec je společenstvím občanů, které reprezentuje jejich veřejné zájmy, pečuje o ekonomický 

rozvoj území obce, zabezpečuje veřejné služby občanům, vlastní majetek, se kterým může 

nakládat. Obec se může sdružovat do dobrovolných svazků obcí a zřizovat obecní policii.Obec 

se dělí na katastrální území. Dále obce musí mít svůj název, mohou mít svou vlajku a znak, 

které jim udělí předseda Poslanecké sněmovny v případě, že o ně požádají.  

 

Obce mohou vykonávat samostatnou nebo přenesenou působnost. 

2. 1. 1 Samostatná působnost obce: 

Samostatná působnost znamená zajišťování takových činností, které jsou v zájmu obce a 

občanů a nejsou svěřeny krajům. Tyto činnosti vymezuje zákon o obcích a jsou jimi například 

činnosti a pravomoci zastupitelstva a rady obce, péče o bydlení, ochrana a rozvoj zdraví, 

dopravy, výchovy a vzdělávání, kultury aj. V samostatné působnosti obec vydává obecně 

závazné vyhlášky (dále jen „OZV“), které se řídí zákony nebo jinými právními předpisy. 2

 

  

                                                 
1 Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 
2 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
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2. 1. 2 Přenesená působnost obce 

Přenesená působnost obce zahrnuje výkon státní správy orgány obce, které jsou pro tento účel 

zřízeny. Přenesenou působnost provádějí obce s pověřenými obecními úřady a obce 

s rozšířenou působností, avšak i tyto obce se hlavně zabývají samosprávnou činností. Většinou 

se jedná o vedení matriky a evidenci občanů, které vykonává obecní úřad.  

 

V přenesené působnosti se obce dělí do několika typů podle rozsahu působnosti státní správy 

na: 

1. obce III. typu – obce s rozšířenou působností, 

2. obce II. typu – obce s pověřeným obecním úřadem, 

3. obce I. typu – všechny obce, 

4. obce se stavebním úřadem, 

5. obce s matričním úřadem. 

 

Obce s pověřeným obecním úřadem mohou například vydávat stavební povolení, regulovat 

oblast dopravy aj. Obce s rozšířenou působností mohou vydávat občanské průkazy, 

živnostenská oprávnění, cestovní pasy, vyplácet dávky státní sociální podpory aj. Tyto 

činnosti jsou v přenesené působnosti upravovány nařízeními obce. 3

 

 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou závazným právním předpisem. Obsahují 

normy, které jsou obecné, tzn. že se vztahují na skupinu případů stejného druhu a neurčitého 

počtu.4

2. 2 Orgány obce 

 

2. 2. 1 Zastupitelstvo 

Členové jsou voleni tajným hlasováním na čtyřleté období. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech 

územní samosprávy. Počet členů zastupitelstva je dán zákonem o obcích od 5 až po 55 členů 

podle počtu obyvatel dané obce. Zastupitelé jsou za výkon funkce odměňováni podle toho, zda 

vykonávají funkci jako uvolnění nebo neuvolnění členové zastupitelstva. Tato odměna může 

být vyplácena z prostředků obce každý měsíc nebo po skončení funkčního období. 

                                                 
3 Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy 
4 Autorský kolektiv. Obce 2008-2009 
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Neuvolněným členům zastupitelstva, pokud dostanou pracovní volno ze zaměstnání na konání 

činností spojených se zastupitelstvím, obec proplatí mzdu zaměstnavateli zastupitele.  

 

Důležitými pravomocemi zastupitelstva jsou např.: 

- schvalování rozpočtu obce,  

- zřizování a rušení peněžních fondů, příspěvkových organizací, organizační složek 

obce, 

- rozhodovat o vyhlášení místního referenda, 

- navrhovat schvalovat změny katastrálního území, 

- rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi, 

- zřizovat a rušit obecní policii, 

- rozhodovat o majetku obce.5

2. 2. 2 Rada obce 

 

Rada obce je výkonným orgánem obce. Na činnost rady obce dohlíží zastupitelstvo. Tento 

orgán tvoří starosta, místostarosta a další volení členové z řad zastupitelstva. Rada obce je 

volena v obcích, jejichž zastupitelstvo má alespoň 15 členů. Rada obce se schází  

na neveřejných zasedáních, na kterých se pořizují zápisy podepsané starostou či 

místostarostou. Do pravomocí rady obce například patří: 

- vydávání nařízení obce, 

- dohlíží na hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádí rozpočtová 

opatření, 

- zřizování a rušení odborů a oddělení obecního úřadu, 

- jmenuje a odvolává vedoucí odborů obecního úřadu.6

2. 2. 3 Starosta 

 

Starosta je volen z řad zastupitelů. Zastupuje obec navenek. Velikost jeho odměny je 

stanovena podle toho, zda je uvolněným nebo neuvolněným starostou. Starostu zastupuje 

místostarosta, pokud starosta nemůže vykonávat funkci. Mezi jeho pravomoci patří jmenování 

a odvolání tajemníka obecního úřadu. Další pravomoci starosty jsou např.: 

- uzavírání a ukončování pracovního poměru zaměstnanců obce, 

- zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, které nemají tajemníka, 

                                                 
5 Autorský kolektiv, Obce 2008-2009 
6 Autorský kolektiv, Obce 2008-2009 
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- svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady obce a podepisuje zápis ze zasedání, 

-  podepisuje právní předpisy obce spolu s místostarostou, 

- zřizuje orgány pro výkon přenesené působnosti obce.7

2. 2. 4 Obecní úřad 

 

Je tvořen starostou, místostarostou (či místostarosty), tajemníkem obecního úřadu a 

zaměstnanci obce. Obecní úřad se dělí na odbory, do kterých jsou dále začleněni zaměstnanci 

obecního úřadu. V samostatné působnosti obecní úřad plní povinnosti svěřené mu 

zastupitelstvem nebo radou obce a pomáhá komisím a výborům v jejich činnosti. Dále může 

vykonávat přenesenou působnost.8

2. 2. 4. 1 Výbory 

  

Jsou zřizovány jako iniciativní a kontrolní orgány. Zastupitelstvo zřizuje finanční a kontrolní 

výbor a dále je zřizován výbor pro národnostní menšiny, pokud je v obci 10 % občanů 

hlásících se k jiné než české národnosti, a také může být zřízen osadní výbor. Předsedou 

výboru je člen zastupitelstva. Počet členů výborů je vždy lichý (minimálně 3 členové), schází 

se podle potřeby a z těchto schůzí jsou zhotovována usnesení, která jsou platná pokud s nimi 

souhlasí nadpoloviční většina členů výborů. Členem finančního a kontrolního výboru nemůže 

být starosta, místostarosta, tajemník a ani osoby, které se podílí na rozpočtových a účetních 

pracích obce. Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem obce a plní další povinnosti 

stanovené zastupitelstvem. Úkolem kontrolního výboru je kontrola plnění usnesení 

zastupitelstva, dodržování právních předpisů jinými orgány a plnění dalších úkolů svěřených 

mu zastupitelstvem. O kontrole je pořizován zápis, který je předkládán zastupitelstvu obce. 9

2. 2. 4. 2 Komise 

 

Komise zřizuje rada obce jako kontrolní a iniciativní orgány, které jsou odpovědné radě obce. 

V čele komise je předseda, který musí splňovat podmínku odborné způsobilosti obce v oblasti 

komisi svěřené přenesené působnosti. Komise je usnášení schopná, pokud se sejde na zasedání 

většina členů. Za svou činnost se zodpovídá radě obce případně starostovi, pokud jde o věci, 

které vykonává v přenesené působnosti. 10

                                                 
7 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

8 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
9 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
10 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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2. 3 Rozpočet obce 

Rozpočet obce je bilancí příjmů a výdajů obce a ostatních peněžních operací, které dávají 

ucelený přehled o hospodaření obce během rozpočtového období, tzn. kalendářní rok. 

 

Rozpočet je důležitým článkem rozpočtové soustavy. Rozpočet je sestavován každoročně, 

obvykle jako vyrovnaný, ale může být také přebytkový nebo deficitní, a to v případě, že obec 

ví, z jakých zdrojů bude deficit pokryt. 

 

Při sestavování rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu, který bývá sestavován na delší 

časové období. Rozpočtový výhled se každý rok upravuje a aktualizuje. Jeho struktura není 

stanovena, avšak vychází z rozpočtové skladby.  

 

Pokud se na rozpočet díváme jako na decentralizovaný peněžní fond, jenž nám ukazuje 

plánované prostředky rozpočtu na dané období, jde o statistický pohled na rozpočet. Dále je 

rozpočet bilancí, tzn. že v dlouhodobém horizontu se obec snaží o vyrovnaný rozpočet, tj. stav, 

kdy se příjmy rovnají výdajům. Toto neumožňuje tvořit finanční rezervy. 11

  

 

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

v rozpočtové soustavě s využitím nenávratného, neekvivalentního a nedobrovolného způsobu 

financování, který je typický pro všechny veřejné rozpočty.12

 

 Hospodaření lze charakterizovat 

takto: 

F1 + P – V = F2
13

 

 

F1 – stav peněžních prostředků v rozpočtu na počátku rozpočtového období 

P – příjmy 

V – výdaje 

F2 – stav peněžních prostředků v rozpočtu na konci rozpočtového období 

 

Z tohoto vztahu může vyplývat buď finanční rezerva (pokud je F2 větší než F1) nebo se musí 

vyrovnat rozpočtová bilance použitím rezerv z minulých období.  

                                                 
11 Provazníková, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe 
12 Provazníková, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe 
13 Provazníková, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, str. 57 
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Pro obec je rozpočet zároveň finančním plánem, který by měl zajišťovat její solventnost. 

Uznává pouze výdaje kryté z očekávaných příjmů, rezervami, které obec má či případně 

půjčkami, avšak rozpočet je omezen rozpočtovými opatřeními.14

 

 

Struktura obecního rozpočtu je shodná se strukturou ostatních veřejných rozpočtů. Skládá se 

z příjmů a výdajů, které musí respektovat: 

- zásadu jednotnosti a závaznosti třídění v celé rozpočtové soustavě, 

- zásadu dlouhodobé stability třídění,  

- zásadu srozumitelnosti, 

- zásadu kompatibility 

2. 3. 1 Rozpočtová skladba v ČR 

V ČR se v současné době čtyři hlediska třídění, a to: 

- odpovědnostní – je pro obce a kraje nepovinné a vztahuje se ke kapitolám státního 

rozpočtu, 

- druhové – třídí se dle příjmů a výdajů propojených na účetnictví, všechny peněžní 

operace dále třídí na jednotlivé položky podle dalších kritérií,  

- odvětvové – podle účelu vynakládání peněžních prostředků v jednotlivých odvětvích, 

- konsolidační. 

 

Druhové třídění označuje položky čtyřmístným kódem. První číslo označuje třídy, druhé číslo 

seskupení položek, třetí číslo označuje podseskupení položek a jednotlivé položky příjmů  

a výdajů jsou označovány celým čtyřmístným kódem. Toto třídění obsahuje 7 tříd, 

a to15

 Třída 1 – Daňové příjmy, 

: 

 Třída 2 – Nedaňové příjmy, 

 Třída 3 – Kapitálové příjmy, 

 Třída 4 – Přijaté dotace, 

 Třída 5 – Běžné výdaje, 

 Třída 6 – Kapitálové výdaje,  

                                                 
14 Provazníková, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe 
15 Peková, J. Veřejné finance: úvod do problematiky 
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 Třída 8 – financování – souhrn získaných finančních zdrojů a jejich následné splátky, 

v této třídě se nachází položky, které vyjadřují stavy finančních prostředků na bankovních 

účtech. 

2. 3. 2 Příjmy  

Podle zákona č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů příjmy obcí tvoří: 

- příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

- příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti, 

- příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou příjmem obce, 

- příjmy z vlastní správní činnosti, 

- výnosy z místních poplatků, 

- výnosy z daní nebo podíly na nich, 

- dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

- dotace z rozpočtu kraje, 

- přijaté peněžité dary a příspěvky, 

- jiné příjmy. 

 

Struktura příjmů obce dle rozpočtové skladby je následující :16

- daňové příjmy, 

 

o svěřené daně (daň z nemovitosti), 

o sdílené daně (část dani z příjmu FO a daň z příjmu PO, část DPH), 

o místní poplatky, 

o správní poplatky, 

- nedaňové, 

o poplatky za služby, 

o příjmy z pronájmu majetku, 

o příjmy od organizačních složek a příspěvkových organizací, 

o zisk obecních podniků, 

o dividendy z akcií, přijaté úroky, 

o ostatní (doplňkové, přijaté sankční pokuty, apod.), 

- kapitálové, 

- dotace. 
                                                 
16 Peková, Veřejné finance – úvod do problematiky, str. 184 
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Běžné příjmy nejsou každý rok stejně velké. Slouží k financování výdajů, které se každoročně 

opakují. Velká část těchto výdajů je mandatorních. Část daňových příjmů plyne do státního 

rozpočtu. Daňové příjmy se dále můžou dělit podle rozpočtového určení daní, a to na svěřené 

a sdílené daně a také do daňových příjmů spadají místní i správní poplatky. 

 

Nejdůležitější skupinou v rozpočtech obcí jsou daňové příjmy, které v ČR v létech 2004 - 

2008 tvořily průměrně 53,7 %. Vývoj výdajů v těchto letech zobrazuje příloha č.1. Některé 

daňové příjmy nejsou přerozdělovány státem, ale plynou do rozpočtu obce automaticky a 

přímo. Těmito příjmy jsou daň z nemovitostí a místní poplatky. Přerozdělovanými příjmy jsou 

příjmy z výnosu daně z příjmů a také z DPH.  

 

Od roku 1993 na území ČR proběhlo v rozpočtovém určení daní mnoho změn, týkajících se 

převážně procentních podílů celkových objemů jednotlivých daňových příjmů určených pro 

rozpočty obcí. Od roku 1997 se do daňových příjmů zahrnují také správní poplatky. 

 

Pro obce byl důležitým rok 2001, kdy mu byl přiznán větší objem finančních prostředků  

ze sdílených daní. Rok 2002 přinesl daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle 

počtu zaměstnanců v obci. V roce 2008 proběhla další novela rozpočtového určení daní, která 

má zmenšit rozdíly mezi městy a obcemi. Podíl z hrubého výnosu daně z příjmů a DPH, 

plynoucí obcím, se zvýšil na 21,4  % a kritérii pro přidělení těchto daní jsou prostý počet 

obyvatel obce, přepočetný počet obyvatel obce a rozloha obce. Způsob výpočtu podle 

velikostní kategorie ukazuje tabulka 2.1. 

 
Tabulka č. 2.1 Koeficienty postupných přechodů a způsob výpočtu.  

Obce s počtem obyvatel 

od - do 

Koeficienty 

postupných přechodů 

Násobek postupných přechodů 

0 – 300 1,0000 1,0000 × počet obyvatel 

301 – 5 000 1,0640 
300 + 1,0640 × počet obyvatel z počtu obyvatel obce 

přesahujících 300 

5 001 – 30 000 1,3872 
5 300,8 + 1,3872 × počet obyvatel z počtu obyvatel obce 

přesahujících 5 000 

30 0001 – a více 1,7629 
39 980,8 + 1,7629 × počet obyvatel z počtu obyvatel obce 

přesahujících 30 000 

Zdroj: Autorský kolektiv, Obce 2008-2009 (str. 508) 
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Do nedaňových příjmů patří především příjmy z vlastní správní činnosti, z vlastního 

podnikání, z mimorozpočtových fondů obce, uživatelské poplatky, příjmy a pokuty sankční 

povahy a ostatní nedaňové příjmy obce17. Nedaňové příjmy obce mohou být dále děleny na 

nenávratné nebo návratné. Nenávratné nedaňové příjmy jsou příjmy běžného rozpočtu, jedná 

se hlavně o uživatelské poplatky za smíšené veřejné statky nebo příjmy z pronájmu majetku či 

dary. Návratnými nedaňovými příjmy lze označit například krátkodobé úvěry a půjčky18

 

. 

Kapitálové příjmy jsou zpravidla takové příjmy, které se neopakují a jsou jednorázové. 

Týkají se obvykle majetku obce, který obec prodává nebo z prodeje majetkových podílů či 

prodeje cenných papírů v držení obce. Do kapitálových příjmů se mohou také zahrnout 

nenávratné účelové kapitálové dotace ze státního rozpočtu na financování investice.19

 

 

Přijaté dotace jsou peněžní částky poskytnuté od státu, státních fondů, vyšších územně 

samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí či regionálních rad regionů soudržnosti 

obcím na spolufinancování určitých statků ve veřejném zájmu. Dotace mohou být nárokové, 

kdy na ně obce mají nárok automaticky ze zákona. Mezi nárokové dotace patří například 

příspěvky na školství, na výkon státní správy, na vybraná zdravotnická zařízení, sociální 

dávky a další. Druhým typem jsou dotace nenárokové, tyto dotace jsou poskytovány na 

základě žádostí o poskytnutí dotace. 

2. 3. 3 Výdaje  

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v e znění 

pozdějších předpisů jsou hlavními výdaji obce: 

- závazky vyplývající obci z plnění povinností uložených zákonem, 

- výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, 

- výdaje spojené s výkonem státní správy, 

- závazky  uzavřených smluvních vztahů,  

- úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

- jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce. 20

 

 

                                                 
17 Pařízková, I. Finance územní samosprávy  
18 Peková, J. Veřejné finance – úvod do problematiky 
19 Pařízková, I. Finance územní samosprávy, str. 80 
20 Autorský kolektiv, Obce 2008-2009 
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Výdaje jsou peněžní prostředky související se zabezpečováním chodu obce, které odcházejí 

z rozpočtu. Člení se na běžné a kapitálové výdaje. Běžné výdaje se pravidelně opakují 

v příslušném roce, někdy se o nich hovoří jako o neinvestičních nebo provozních výdajích.21 

Za rok 2008 tvořily běžné výdaje obcí zhruba 70 %, více ukazuje příloha č.2. Většina běžných 

výdajů se musí ze zákona zabezpečovat, jde např. o výdaje na školství, zdravotní péči apod.22

 

  

Kapitálové výdaje, se obvykle neopakují, tyto výdaje jsou zejména na investiční činnost, 

k financování dlouhodobých investic přesahujících rozpočtové období. Jde např. o financování 

konkrétních investic nebo splácení investičních úvěrů. Oproti běžným výdajům nejsou 

kapitálové výdaje tak významné, tvoří přibližně 30 % výdajů obcí (viz příloha č.2). 

 

Výdaje zabezpečující všechny statky pro obyvatele obce, jsou výdaji alokačními. Tyto výdaje 

mají stabilizující a regulační účinky. Ovlivňují růst pracovních příležitostí, případně  

i snižování nezaměstnanosti v obci, protože nákup služeb od soukromých firem, vlastní 

podnikáním apod. ovlivňuje poptávku i nabídku v tomto sektoru. Redistribuční výdaje jsou 

obcemi používány málo, jde o příspěvky k nájemnému pro sociálně slabší skupiny obyvatel 

apod. 23

 

 

Výdaje se dále mohou dělit podle účelu, na který jsou poskytovány. Jedná se o odvětvové 

třídění. 

2. 4 Místní poplatky 

 

„Místní poplatky jsou takové poplatky, o jejichž vybírání si rozhodují samy obce v rámci 

samostatné působnosti na základě zákonného zmocnění.“ 24

 

 

Místní poplatky upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů a dále jsou upraveny obecně závaznými vyhláškami obce. Místní poplatky jsou 

součástí daňových příjmů, avšak záleží pouze na obci, jestli jednotlivé místní poplatky zavede. 

Přitom do rozpočtu obce plyne celých 100 % vybraných výnosů z poplatků. O výši poplatků 

obec rozhoduje zcela samostatně na základě rozpětí určeného zákonem. Místní poplatky jsou 

                                                 
21 Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy 
22 Peková, J. Veřejné finance – úvod do problematiky 
23 Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy 
24 Autorský kolektiv, Obce 2008-2009, str. 437 
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v ČR brány jako obecní daně, u kterých nevzniká nárok na poskytnutí protislužby. Výnos 

z těchto poplatků by měl být použit na poskytování obecních veřejných statků. Místní 

poplatky z hlediska rozpočtu nepředstavují zásadní podíl na celkových příjmech. 

 

V současné době můžou obce zavést tyto místní poplatky25

- poplatek ze psů, 

: 

- poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, 

- poplatek za užívání veřejného prostranství, 

- poplatek ze vstupného, 

- poplatek z ubytovací kapacity, 

- poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,  

- poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 

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

a odstraňování komunálních odpadů, 

- poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace.  

2. 4. 1 Poplatek ze psů 

Platí fyzická osoba (dále jen FO) nebo právnická osoba (dále jen PO), která je držitelem psa 

staršího 3 měsíců. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni nevidomí nebo těžce zdravotně 

postižení majitelé psa, dále osoby provádějící výcvik psů určených pro těžce zdravotně 

postižené osoby či osoby provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy. Ze zákona je 

určena sazba poplatku v maximální výši 1500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Pro 

poživatele důchodů a invalidy je určena sazba až 200 Kč za kalendářní rok. U každého dalšího 

psa může být poplatek navýšen až o 50 %. Tento poplatek jde celý do rozpočtu obce, v případě 

změny trvalého bydliště se platí poměrná výše poplatku. 

2. 4. 2 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 

Platí osoby, které přechodně nebo za úplatu pobývají v lázeňských místech či v místech 

turistického ruchu, pokud jsou zde na léčení nebo na rekreaci. Tento poplatek neplatí osoby 

mladší 18 let a zdravotně postižené či bezmocné osoby, podrobněji toto upravuje zákon. 

Poplatek je vybírán ubytovatelem a je následně placen obci podle sazeb, které si obec určí. 

Tato sazba může činit až 15 Kč za osobu na každý i započatý den pobytu, kromě dne příchodu. 

                                                 
25 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zněních pozdějších předpisů 
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Obec si také může určit paušální částku poplatku, a to jako poplatek týdenní, měsíční nebo 

roční.  

2. 4. 3 Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Poplatek je placen FO i PO, které prostranství užívají způsobem vymezeným v zákoně  

o místních poplatcích. Sazba poplatku může být ve výši až 10 Kč za každý i započatý m2 

užívaného veřejného prostranství a zároveň za každý den. Sazba poplatku může být zvýšena 

až desetkrát v případech, které určí zákon o místních poplatcích. Poplatek může být také 

stanoven paušální částkou, a to týdně, měsíčně nebo ročně. 

2. 4. 4 Poplatek ze vstupného 

Tento poplatek platí FO nebo PO, které akci pořádají. Mezi takto zpoplatněné akce  patří např. 

kulturní, prodejní, sportovní či reklamní akce, bez DPH, pokud je obsaženo v ceně vstupného. 

„Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může 

zúčastnit.“26

2. 4. 5 Poplatek z ubytovací kapacity 

 Od poplatku jsou osvobozeny akce veřejně prospěšné či charitativního 

charakteru. Sazba poplatku může činit až 20 % z částky vybrané ze vstupného a může být 

stanoven paušální částkou.  

Vybírá se v lázeňských či turistických místech z ubytovací kapacity. Zákon o místních 

poplatcích určuje v jakých zařízeních a kterých případech se za tento poplatek neplatí. 

Poplatek platí FO a PO, která je ubytovatelem.  Sazba poplatků může být až 4 Kč za každé 

využité lůžko a den. Tento poplatek může být stanoven také roční paušální částkou. 

2. 4. 6 Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 
míst a částí měst 

Tento poplatek se vybírá za vjezd do vybraných míst a částí měst, na základě povolení 

k vjezdu FO nebo PO. Výjimkou jsou FO a PO, kteří mají v této oblasti trvalé bydliště nebo 

zde vlastní nemovitost. Této výjimce podléhají také manželé, děti a osoby blízké FO a PO 

zmiňovaných v předchozí větě. Sazba poplatku činí až 20 Kč za den, tento poplatek může být 

také určen paušální částkou. 

                                                 
26 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zněních pozdějších předpisů, § 6, odst. 1 
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2. 4. 7 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 

Poplatku podléhá každý povolený hrací přístroj. Poplatek platí provozovatel hracího přístroje. 

Sazba činí 1000 – 5000 Kč na každý výherní hrací přístroj za každé tři měsíce.  

2. 4. 8 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Plátce poplatku určuje zákon o místních poplatcích. Poplatek platí FO s trvalým pobytem  

na území obce nebo pokud je vlastníkem stavby určené k individuální rekreaci nacházející se 

také na tomto území. Poplatek je složen ze dvou částí. První část poplatku tvoří částka  

až 250 Kč za FO a kalendářní rok a druhou částí je částka určená dle skutečných nákladů obce 

z předchozího roku uskutečněná na sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, může činit až 250 Kč ročně na osobu. 

2. 4. 9 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho 
připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace 

Předmět poplatku je vymezen v zákoně o místních poplatcích. Sazba poplatku může být 

v maximální výši rozdílu ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí 

vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto 

možností.27

 

 Cena se stanovuje dle zvláštního právního předpisu podle roku, ve kterém nabylo 

kolaudační rozhodnutí právní moci. Sazba se určí na 1 m2 zhodnoceného stavebního pozemku, 

podle obecně závazné vyhlášky obce. 

                                                 
27 Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - §10c, odst. 3 
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3 Analýza hospodaření obce 

3.1 Město Moravský Beroun 

Moravský Beroun je malé městečko na úpatí Nízkého Jeseníku. Ve městě žije k 1. 1. 2009 

3 282 obyvatel. Město Moravský Beroun se skládá z místních částí Moravský Beroun, 

Ondrášov, Nové Valteřice, Čabová a Sedm Dvorů. Městský úřad vykonává přenesenou 

působnost. 

3.1.1   Dějiny města 

Dějiny jsou spjaty s historií šternberského panství na severní Moravě. Obec byla založena 

Zdislavem ze Šternberka v polovině 13. století poté, co získal část Nízkého Jeseníku  

od českého krále Přemysla Otakara II. První zmínky o tehdy hornickém městě se objevily již 

v roce 1339. Později byl Moravský Beroun centrem dolování a zpracování železné rudy,  

o čemž svědčí i městský znak. Historie města je také spjata s kovářstvím. Ve městě byl 

nejvýznamnějším cechem cech kovářský. V době Rudolfa II. získalo město právo konat dva 

výroční trhy, později právo volného obchodu a trhu a také výčepní právo. 16. století bylo ve 

znamení náboženské svobody a německé kolonizace. V období třicetileté války se město 

potýkalo s hospodářským úpadkem a bídou. Následkem tohoto byly ve městě prováděny 

čarodějnické procesy. Koncem 18. a začátkem 19. století se ve městě rozvíjela tkalcovská 

výroba a textilní průmysl. Nástupcem tohoto průmyslu je v současné době podnik Granitol  

a. s., který je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Podnik se zabývá výrobou 

plastových technických a obalových folií a svařovaných výrobků z těchto fólií. Rok 1872 

znamenal dokončení železničního spojení s Olomoucí a v roce 1928 byl zahájen provoz 

autobusové dopravy. 28

3.1.2   Současnost města  

 

V současnosti je ve městě vybudována kanalizace, vodovod, čistička odpadních vod a město je 

zcela plynofikováno. Do jeho vybavenosti patří obchody s potravinami, oblečením i drogerií, 

informační centrum, základní škola, mateřská škola i základní umělecká škola, kino, pošta, 

knihovna, hotel, restaurace s nově zrekonstruovaným společenským sálem, volejbalové, 

tenisové a fotbalové hřiště, rybník, který slouží i ke koupání, lyžařské běžecké tratě  

                                                 
28 Hvězda pod rosuticí 
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a sjezdovka s vlekem. Na území obce působí významné zdravotnické zařízení Odborný 

léčebný ústav geriatrický s tradicí od roku 1867. V současné době probíhá kompletní 

revitalizace náměstí a kompletní rekonstrukce kina na Výchovně vzdělávací centrum - 

Moravský Beroun. Termín ukončení prací je naplánován v červnu roku 2010.29

3.1.3   Organizační struktura 

 

Do čela městského úřadu byl zvolen starosta Ing. Tomáš Feranec, místostarosta Jan Brenkus  

a jmenována tajemnice Bc. Barbora Novotná. Mezi další členy úřadu patří neodmyslitelně 

zaměstnanci, zařazení do jednotlivých odborů. Schéma organizační struktury městského úřadu 

viz příloha č.3 . 30

 

 

Městský úřad v Moravském Berouně zaměstnává 23 zaměstnanců na dobu neurčitou. Podle 

zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých 

zákonů zaměstnává 16 úředníků a 7 neúředníků. Město také zřizuje místa pro veřejně 

prospěšné práce a zaměstnává tak dalších 6 občanů 

 

Zastupitelstvo města Moravský Beroun tvoří 15 členů, 9 mužů a 6 žen. Rada města je tvořena 

5 členy (3 muži, 2 ženy). Politické zastoupení města Moravský Beroun zobrazuje tabulka 

č.3.1.  

  

Tab. č. 3.1: Politické zastoupení města 

 Zastupitelstvo Rada města 

Nezávislí 4 2 

ODS 3 2 

Moravané 2 × 

ČSSD 2 × 

KSČM 2 × 

Strana pro otevřenou společnost 2 1 

Zdroj: vlastní zpracování, dle www.morberoun.cz . 

 

                                                 
29 www.morberoun.cz 
30 www.morberoun.cz 
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3.1.4.   Znak města 

Používání znaku města upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Znak, který zobrazuje příloha č. 4, je spojen s hornickou historií města. Znak Moravského 

Berouna prošel v průběhu dějin několika změnami. Horní polovinu modrého štítu vyplňuje 

zlatá osmipaprsčitá hvězda, představující rod Šternberků (odvozována od hvězdy betlémské). 

Vpravo od hvězdy jsou hutnické kleště a vlevo kladivo. V patě štítu, na zeleném trávníku,  

se nachází vpravo kráčející medvěd, který nemá úplně logické vysvětlení. Nejspíš vychází 

z překladu německého pojmenování města slovem Bärn – medvěd.31

3.1.5   Poloha a geografie města 

 

Město Moravský Beroun se nachází mezi dvěma historickými centry: Olomoucí a Opavou, 

v severovýchodní části Olomouckého kraje, 17 km severovýchodně od města Šternberk. 

Nedaleko města se nachází nejvyšší vrchol Nízkého Jeseníku – Slunečná (800 m. n.m.). 

Krajina v okolí města je velmi rozmanitá, terén je svažitý a velmi členitý. Do roku 2005 město 

Moravský Beroun patřilo k okresu Bruntál v Moravskoslezském kraji, ale  

od 1. ledna 2005 náleží pod Olomoucký kraj k okresu Olomouc. Rozloha katastrálního území 

činí 5 122 ha a skládá se z 5 katastrálních území. Město se nachází v nadmořské výšce  

553 m. n.m.  

3.1.6   Demografie, sociální a ekonomické údaje 

Území Moravského Berouna je z historického hlediska možno charakterizovat jako Sudety.  

Po druhé světové válce na toto území přicházelo velké množství německých obyvatel a došlo 

tak k „vyhnání“ původního obyvatelstva. Noví obyvatelé města nenavázali na kulturní, 

historické a společenské tradice, což vyvolalo celou řadu nepříznivých situací v regionu. Šlo 

například o chátrající objekty, o které nikdo neprojevil zájem, a také o velký počet 

nepřizpůsobivých obyvatel aj.32

 

 

Moravský Beroun je centrem mikroregionu Moravskoberounsko sdružující 6 okolních obcí, 

s počtem obyvatel cca 7000 a o rozloze 13 509 ha. Mikroregion sousedí s dalšími 

                                                 
31 Hvězda pod rosuticí 
32 www.morberoun.cz 
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mikroregiony, např.. Slezská Harta, Slunečná, Moravice aj. V blízkosti se nachází Vojenský 

výcvikový prostor Libavá.  

 

Vzhled města v minulosti zásadně ovlivnila hornická a zemědělská činnost. Zemědělství se 

příliš intenzivně nerozvinulo kvůli klimatickým podmínkám. I přesto zemědělská půda 

zaujímá 55,65 % celkového půdního fondu, což je 2 851 ha. Velkou část celkového půdního 

fondu také představují lesy s plochou 36,42 %. 33

3.1.7   Historické památky 

 

Ve městě Moravský Beroun se nachází několik významných historických památek. 34

 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Tato památka byla postavena kolem roku 1606. Kostel byl ve 40. letech 19. století přestavěn 

z pozdního empíru do renesančního slohu. Hlavní oltář vytvořil v polovině 19. století Cyril 

Kutzer. Oltáři dominuje socha Madony. Výzdobu tvoří dvě barokní plátna a zdobené lavice 

pocházející z roku 1778. Kostel také ukrývá nejstarší varhany na Moravě. 

 

Lovecký zámeček 

Lovecký zámeček se nachází v nedaleké obci Nové Valteřice. Tato technická památka byla 

zakoupena na průmyslové výstavě v Paříži v roce 1848. Jádro budovy tvoří litinový pavilón. 

3.1.8   Přírodní zajímavosti 

Oblíbeným místem obyvatel města se stal Křížový vrch. V minulosti na jeho vrcholu postavili 

Šternberkové „Horní hrad“, který byl vypálen roku 1430 Prokopem Holým. „Dolní hrad“ je 

vyhledávanou kulturní památkou města Šternberk. Pod vrcholem Křížového vrchu  

se rozkládá park, který město využívá pro konání kulturních akcí. 

Dominantou náměstí je více než 200 let stará lípa, kterou obyvatelé vysadili jako připomínku  

na obrovský požár, který zničil téměř celé město v roce 1779. Lípa je významná také tím,  

že v roce 2005 získala titul Strom Olomoucka a v celostátním kole ankety Strom roku 2006 se 

umístila na 10 místě z 91 návrhů. 

                                                 
33 www.morberoun.cz 
34 www.morberoun.cz 
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V místní části Ondrášov vyvěrá pramenitá minerální voda Ondrášovka, kterou v roce 1357 

Štěpán ze Šternberka prohlásil za léčivou a udělil právo všem obyvatelům ji bezplatně čerpat. 

Toto právo je využíváno dodnes. Blahodárné účinky vody vedly k vybudování lázní roku 

1780, kdy vlastnictví pramene přešlo z majetku města na knížete Lichtensteina. Historie lázní 

spadá až do roku 1821, poté přichází úpadek díky neschopnosti správy pramene. Až do roku 

1879 se vlastnictví pramene hodně měnilo, avšak poté místní mlynář našel nový pramen  

a zašlá sláva lázní a minerální vody byla obnovena. Od roku 1882 byl ve vlastnictví rodu 

Johann Kothny. Roku 1994 byla stáčírna privatizována společnosti Hélios Praha, s.r.o. 

V současnosti je vlastníkem společnost Marila Balírny, a.s.  Nejvydatnější pramen prýští 

z vrtané 150 metrů hluboké studny. 

 

Minerální voda Ondrášovka je distribuována téměř po celé České republice a vedle toho se 

s Ondrášovkou můžeme setkat také ve Spojených Arabských Emirátech, Kuvajtu, Jižní Koreji, 

Japonsku, Číně, Tchaj-wanu, Spojených státech Amerických, Kanadě i Austrálii.35

 

 

3.2 Analýza hospodaření města Moravský Beroun 

Příjmy tvoří peněžní prostředky přijaté do rozpočtu, avšak nezahrnuje prostředky vypůjčené 

ke krytí výdajů obce. Výdaje jsou naopak všechny poskytnuté prostředky z rozpočtu, mimo 

částek, které slouží ke splátkám úvěrů. Financování zahrnují např. vypůjčené peněžní 

prostředky, splátky jistin, půjček aj. Konsolidace je částka, o kterou jsou sníženy příjmy  

a výdaje rozpočtu. Tato částka upravuje rozpočet tak, aby se v něm neprojevovaly vícekrát 

některé finanční operace. Nemění se výsledná bilance, ale pouze objem příjmů a výdajů. 

 

Rok 2004 

Strukturu příjmů vyjadřuje tabulka. 3.2. Z této tabulky je patrné, že daňové příjmy se v roce 

2004 podílely na financování rozpočtu přibližně z 30 %, což představuje částku zhruba 22 mil. 

Kč. Při porovnání s celostátními příjmy (viz. příloha č. 1), byly daňové příjmy města 

Moravský Beroun podprůměrné, toto bylo zaviněno z velké části tím, že město mělo velmi 

nadprůměrné příjmy z dotací, a to 65,9 % z celkových příjmů. Další část příjmů, tvoří 

nedaňové příjmy zastoupené z 4,2 % celkových příjmů. V peněžním vyjádření nedaňové 

příjmy tvořily 3,6 mil. Kč. V roce 2004 byly nejmenším zdrojem příjmů kapitálové příjmy, 

                                                 
35 www.ondrasovka.cz 
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představující částku 0,5 mil. Kč, což bylo v procentním vyjádření 0,6 % z celkových příjmů 

obce.  

 

Tab. 3.2   Příjmy v roce 2004 

Příjmy Výsledek od počátku 

roku(v tis. Kč) 

Čerpání rozpočtu 

k rozpočtu po změnách  

(v %) 

% podíl na celkových 

příjmech  

Daňové 22 297,99 101,5 29,3 

Nedaňové 3 185,67 88,5 4,2 

Kapitálové 479,37 91,8 0,6 

Přijaté dotace 50 105,97 135,8 65,9 

Příjmy celkem 76 069,00 120,7 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak vyplývá z tabulky 3.2, nejdůležitějšími příjmy jsou přijaté dotace. V příloze č. 5 jsou 

zobrazeny nejvýznamnější položky strany příjmů a jejich procentní podíly na celkových 

příjmech. Nejvyšší částkou do rozpočtu přispěly neinvestiční přijaté dotace ze státního 

rozpočtu (dále jen „SR), ve výši 19. mil. Kč. Druhou značnou položkou spadající do přijatých 

dotací jsou neinvestiční přijaté dotace od krajů, které byly přibližně 12 mil. Kč. Podstatnou 

položku také tvoří daň z přidané hodnoty, která je součástí daňových příjmů. Do rozpočtu 

přispěla částkou 7 mil. Kč. Z vybraných položek následují v přibližné výši 5 mil. Kč položky 

investičních přijatých dotací ze státního fondu (dále jen „SF“), daň z příjmů PO a daň z příjmů 

FO ze závislé činnosti. Procentní podíly lze vidět v příloze č. 5. 

 

Stranu výdajů zobrazuje tabulka 3.3. Člení výdaje podle druhového třídění. Na celkovém 

hospodaření se běžné výdaje podílely z 76 %, v přibližné výši 54 mil. Kč. Při porovnání 

s průměrem za celou republiku, který činil 69,8 % (viz. příloha č. 2) je podíl běžných výdajů 

města mírně nižší. Druhou a méně významnou složku výdajů tvoří kapitálové výdaje 

s částkou 20 mil. Kč. V procentním vyjádření představují 24 %.  
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Tab. 3.3   Výdaje v roce 2004 

Výdaje Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

Čerpání rozpočtu k rozpočtu 

po změnách (v %) 

% podíl na celkových 

výdajích 

Běžné 65 991,02 121,6 75,8 

Kapitálové 21 051,27 103,5 24,2 

Výdaje celkem 87 042,29 116,7 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V příloze č. 5 jsou zobrazeny nejvýznamnější položky výdajů. Nejvyšší výdaj rozpočtu město 

čerpalo na bytové hospodářství, a to v celkové částce 15 mil. Kč. Pouze o 330 tis. Kč méně 

bylo vynaloženo na sociální dávky poskytované městem.V roce 2004 Moravský Beroun 

použilo 11,5 mil. Kč k financování zřízených PO, ve formě neinvestičních příspěvků. Důležité 

vydání představuje také částka, vynaložená na činnost místní správy. Konkrétní procentní 

podíly zahrnuje zmiňovaná příloha. 

 

Celkové příjmy, výdaje a financování za rok 2004 vyjadřuje tabulka 3.4. Zobrazuje částky 

před i po konsolidaci. V roce 2004 město Moravský Beroun hospodařilo s deficitem. Skutečné 

příjmy byly nižší než celkové výdaje přibližně o 11 mil. Kč (viz. příloha č. 12). Deficit byl 

zahrnut do hospodaření následujícího roku. 

 

Tab. 3.4  Hospodaření k 31.12.2004 v tis. Kč  

 před konsolidací (tis. Kč) po konsolidaci (tis. Kč) 

Příjmy 76 069,00 62 979,00 

Výdaje 87 042,29 73 952,29 

Financování 10 973,26 10 973,26 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rok 2005 

Pro rok 2005 lze z tabulky 3.5 vidět mírný nárůst daňových příjmů z 22 mil. Kč v roce 2004 

na 25 mil. Kč. Nárůst daňových příjmů a zároveň pokles přijatých dotací se projevily  

ve struktuře příjmů, kdy daňové příjmy vzrostly o 9,5 procentních bodů (dále jen p. b.). 

Nicméně i v tomto roce mělo město vyšší přijaté transfery, a to o 16,9 p. b. v porovnání 

s celostátním průměrem zobrazeným v příloze č. 1. Město přijalo dotace ve výši necelých  

36 mil. Kč. Méně významnou složku příjmů, ve výši 2,5 mil. Kč, zaujímají příjmy nedaňové. 
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Nejnižším příjmem rozpočtu jsou příjmy kapitálové ve výši necelého 0,5 mil. Kč. Tabulka 

3.5 zároveň vyjadřuje procentní podíly jednotlivých složek příjmů. 

 

Tab. 3.5  Příjmy v roce 2005 

Příjmy Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

Čerpání rozpočtu k rozpočtu 

po změnách (v %) 

% podíl na celkových 

příjmech 

Daňové 24 767,46 99,6 38,8 

Nedaňové 2 685,81 105,1 4,2 

Kapitálové 435,71 132,0 0,7 

Přijaté dotace 35 897,49 219,1 56,3 

Příjmy celkem 63 786,47 144,5 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejdůležitější položky příjmů zobrazuje příloha č. 6, která kromě skutečně vybrané částky 

vyjadřuje také procentní podíl této položky na celkových příjmech. V roce 2005 opět byly 

nejdůležitější položkou neinvestiční přijaté dotace ze SR. V porovnání s předchozím rokem 

město do rozpočtu přijalo touto položkou o 5,5 mil. Kč méně. Další velmi významné položky 

patří do skupiny daňových příjmů. Zde jde o daň z přidané hodnoty, která do rozpočtu přispěla 

částkou ve výši 8 mil. Kč a také o položky daně z příjmů PO a daňě z příjmů FO ze závislé 

činnosti, každá v přibližné výši 5 mil. Kč. 

 

Strukturu výdajů reprezentuje tabulka 3.6,  a to jak  z absolutního hlediska, tak v procentním 

vyjádření. Tabulka zobrazuje skutečnou výši jednotlivých výdajů, čerpání v rozpočtu  

a zejména ukazuje v procentním vyjádření skladbu celkových výdajů. V roce 2005 běžné 

výdaje výrazně dominují. Z celkových výdajů, které jsou 59 mil. Kč, celých 57 mil. Kč tvoří 

právě běžné výdaje. Kapitálové výdaje jsou v tomto roce ve výši 2 mil. Kč a dají se 

považovat za zanedbatelné v porovnání s běžnými výdaji. Důvodem takto nízkých 

kapitálových výdajů je to, že v tomto roce neprobíhaly žádné velké investiční akce. Pouze 

město financovalo přípravy některých projektů, např. domu s chráněným bydlením. Při 

porovnání struktury výdajů s celostátním průměrem obcí v příloze č. 2, je vidět naprosto 

odlišná stavba výdajů. 
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Tab. 3.6  Výdaje v roce 2005 

Výdaje 
Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

Čerpání rozpočtu k rozpočtu 

po změnách (v %) 

% podíl na celkových 

výdajích 

Běžné 57 053,02 144,7 96,0 

Kapitálové 2 380,14 99,9 4,0 

Výdaje celkem 59 433,16 142,2 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příloha č. 6 doplňuje informace týkající se jednotlivých složek výdajů o nejvýznamnější 

položky z pohledu vydaných prostředků z rozpočtu města Moravský Beroun. Stejně jako 

v předchozích letech i v této tabulce se objevují podobné položky. V roce 2005 nejvíce 

peněžních prostředků město poskytlo na sociální dávky, a to ve výši 9,5 mil. Kč. Druhým 

nejvyšším výdajem byla částka 8 mil. Kč využitá na činnost místní správy. V tomto roce se  

do tabulky dostaly také výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, ve výši necelých  

4 mil. Kč, které oproti roku 2004 vzrostly o 3,5 mil. Kč. Velký pokles zaznamenal výdaje  

na neinvestiční příspěvky zřízeným PO, klesl o 9 mil. Kč. Poslední výraznou částkou zjištěnou 

z finančního výkazu města byly výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů, ve výši 1,6 mil. 

Kč. Příloha č. 6 rovněž ukazuje procentní vyjádření výše uvedených nejvýznamnějších 

položek.  

 

V roce 2005 město Moravský Beroun hospodařilo s příjmy ve výši necelých 64 mil. Kč  

a s přibližnými výdaji 60 mil. Kč. Tato data vyjadřuje tabulka 3.7. Oproti roku 2004 město 

Moravský Beroun vykázalo zisk 4 mil. Kč (viz příloha č. 12), který byl převeden  

do hospodaření následujícího roku.  

 

Tab. 3.7  Hospodaření k 31.12.2005 v tis. Kč 

 před konsolidací po konsolidaci 

Příjmy 63 786,47 44 410,64 

Výdaje 59 433,16 40 057,33 

Financování -4 353,38 - 4 353,38 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rok 2006 

Příjmy v roce 2006 mají odlišnou strukturu od celkového průměru všech obcí zobrazených 

v příloze č.1. Tak jako v předchozích letech mělo město Moravský Beroun výrazně vyšší 
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příjmy z dotací. Přijaté dotace byly nejdůležitějším příjmem rozpočtu obce, na kterém se 

podílely z více jak 65 %, a to částkou v přibližné výši 54 mil. Kč. Druhým nejvyšším příjmem 

byly daňové příjmy, které oproti roku 2005 mírně poklesly na 23 mil. Kč, což vyjadřuje podíl 

28 % na celkových příjmech. Naopak kapitálové příjmy se v roce 2006 výrazně zvýšily, a to 

zhruba o 2,5 mil. Kč. Tento růst způsobily prodeje podílů na domech ve vlastnictví obce. 

Méně významnými příjmy rozpočtu obce, ve výši 2 mil. Kč, byly příjmy nedaňové 

vyjadřující podíl 2,5 % příjmů. Přesné částky i s vyjádřením procentního podílu na celkových 

příjmech zobrazuje tabulka 3.8. 

 

Tab. 3.8  Příjmy v roce 2006 

Příjmy 
Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

Čerpání rozpočtu k rozpočtu po 

změnách (v %) 

% podíl na celkových 

příjmech 

Daňové 23 279,51 94,9 28,3 

Nedaňové 2 090,79 75,8 2,5 

Kapitálové 3 113,87 100,0 3,8 

Přijaté dotace 53 734,47 141,9 65,4 

Příjmy celkem 82 218,64 120,4 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příloha č. 7 popisuje nejvýznamnější položky příjmů z pohledu procentního podílu  

na celkových příjmech. Do rozpočtu obce nejvýrazněji přispěly investiční přijaté dotace 

z Všeobecné pokladní správy SR (dále jen „VPS SR“), ve výši 15 mil. Kč. Druhým nejvyšším 

příjmem rozpočtu obce ve výši 13 mil. Kč, který město získalo, byly neinvestiční přijaté 

dotace ze SR. Ostatní významné položky patřily do daňových příjmů. Nejvyšší částkou 

přijatou v rámci daňových příjmů byla daň z přidané hodnoty, která činila přibližně 9 mil. Kč. 

Daň z příjmů  PO a d aň  z příjmů FO ze závislé činnosti přispěly do rozpočtu obce každá 

průměrně výší 4,7 mil. Kč.  

 

V roce 2006 se struktura výdajů rozpočtu města Moravský Beroun příliš neliší od celostátního 

průměru obcí zobrazených v příloze č. 2. Běžné výdaje byly zastoupeny 69 % z celkových 

výdajů. V absolutním vyjádření představovaly 53,5 mil. Kč. Oproti roku 2005 běžné výdaje 

poklesly o 3,5 mil. Kč. Kapitálové výdaje naopak opět zaznamenaly nárůst. V tomto roce 

město Moravský Beroun poskytlo finanční prostředky na opravu školní jídelny z vlastních 

prostředků obce, ale také z dotace. Zároveň v roce 2006 byla započata výstavba Domu  
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s chráněnými byty v počtu 27. Informace o podílu na výdajích a o celkově vydaných částkách 

běžných a kapitálových výdajů podrobněji zobrazuje tabulka 3.9. 

 

Tab. 3.9  Výdaje v roce 2006 

Výdaje 
Výsledek od počátku roku 

(v tis. Kč) 

Čerpání rozpočtu k rozpočtu 

po změnách (v %) 

% podíl na 

celkových výdajích 

Běžné 53 513,04 123,9 69,0 

Kapitálové 24 080,99 99,7 31,0 

Výdaje celkem 77 594,03 115,2 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Příloha č. 7 ukazuje nejvýznamnější výdajové položky v roce 2006 i s procentním vyjádřením 

v rámci celkových výdajů. Jak již bylo zmíněno, rok 2006 byl důležitý započatými 

investičními akcemi obce. Tudíž nejvyšší částky výdajů byly poskytnuty na opravy základní 

školy, v rámci rekonstrukce školní jídelny, v celkové výši 18 mil. Kč. Dále město poskytlo 

15,5 mil. Kč na ostatní investice města. Na činnost místní správy byla použita přibližně stejná 

částka jako v roce 2005, a to necelých 9 mil. Kč. V případě sociálních dávek pro rodiny a děti 

a také domovů a penzionů pro starší občany město poskytlo finanční prostředky v objemu  

7 mil. Kč. Příloha č. 7 rovněž zobrazuje procentní vyjádření výše uvedených 

nejvýznamnějších položek.  

 

Město Moravský Beroun v roce 2006 hospodařilo s celkovými příjmy ve výši 82 mil. Kč  

a celkovými výdaji o velikosti 77,5 mil. Kč. I v tomto roce město hospodařilo se ziskem, a to 

ve výši 4,6 mil. Kč, což je vidět z tabulky 3.10. Také v tomto roce byl zisk převeden do 

hospodaření roku 2007. 

 

Tab. 3.10  Hospodaření k 31.12.2006 v tis. Kč 

 před konsolidací po konsolidaci 

Příjmy 82 218,64 66 288,64 

Výdaje 77 594,03 61 664,03 

Financování -4 624,68 - 4 624,68 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Rok 2007 

Strukturu příjmů ukazuje tabulka 3.11, která dává informace o skutečně přijatých peněžních 

prostředcích do rozpočtu obce podle druhového třídění příjmů a také zobrazuje procentní 

podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech rozpočtu. Z tabulky je patrné, že 

město mělo nejvyšší příjmy z přijatých transferů ve výši 42 mil.  Kč.  I v tomto roce byly 

přijaté transfery do rozpočtu města Moravský Beroun vyšší v porovnání s průměrnými 

dotacemi všech obcí zobrazených v příloze č. 1. Daňové příjmy byly druhým nejvyšším 

příjmem rozpočtu obce v roce 2007. Do rozpočtu přispěly částkou necelých 28 mil. Kč. Při 

porovnání s celostátním průměrem byl podíl daňových příjmů podprůměrný. Od celostátního 

průměru se lišil o 19,2 p. b. Třetím zdrojem rozpočtu, podle toho kolika procenty se podílel na 

příjmech obce, byly příjmy kapitálové ve výši 3 mil Kč.. I v tomto roce došlo k výraznému 

zvýšení oproti rokům následujících. Bylo to způsobeno především pokračujícími prodeji 

podílů na domech ve vlastnictví obce. Nejnižšími příjmy roku 2007 byly příjmy nedaňové 

v celkové výši 2,5 mil. Kč. 

 

Tab. 3.11  Příjmy v roce 2007 

Příjmy 
Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

Čerpání rozpočtu k rozpočtu 

po změnách (v %) 

% podíl na celkových 

příjmech 

Daňové 27 716,32 100,0 36,4 

Nedaňové 2 674,62 92,4 3,5 

Kapitálové 3 397,84 100,0 4,5 

Přijaté transfery 42 336,68 184,0 55,6 

Příjmy celkem 76 125,46 133,5 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příloha č. 8 popisuje nejvýznamnější položky na straně příjmů. Nejdominantnější položkou 

byly přijaté peněžní prostředky ve výši 15 mil. Kč z ostatních investičních přijatých transferů 

ze SR. Druhou nejvyšší částkou byly příjmy z daně z přidané hodnoty, jejichž objem byl  

o 0,5 mil. Kč vyšší než v roce 2006. Částkou necelých 7 mil. Kč přispěla do rozpočtu daň 

z příjmů PO. O něco nižší byla daň z příjmů FO ze závislé činnost, která dosáhla výše 

necelých 6 mil. Kč. Poslední výraznou částkou ve finančním výkazu roku 2007 byly ostatní 

neinvestiční přijaté transfery ze SR o celkové sumě 5 mil. Kč. 
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Struktura výdajů roku 2007 zobrazená v tabulce 3.12 se moc neodlišovala od struktury výdajů 

předcházejícího roku. V tomto roce se podíly výdajů příliš nelišily od průměrných výdajů 

všech obcí zobrazených v příloze č. 2. Avšak v peněžním vyjádření kapitálové výdaje 

vzrostly o necelé 3 mil.  Kč. I v roce 2007 pokračovalo město v trendu investičních projektů, 

na které poskytovalo peněžní prostředky. Šlo například o přípravné akce Revitalizace náměstí 

a přilehlých ulic města Moravský Beroun, pokračovala výstavba Domu s chráněnými byty 

v počtu 27 apod. Běžné výdaje zůstaly na stejné výši, a to 53 mil. Kč. 

 

Tab. 3.12  Výdaje v roce 2007 

Výdaje 
Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

Čerpání rozpočtu  

(v %) 

% podíl na celkových 

výdajích 

Běžné 53 778,48 127,1 66,5 

Kapitálové 27 070,53 99,8 33,5 

Výdaje celkem 80 849,01 116,5 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Údaje z přílohy č. 8 přehledně uspořádávají nejvýznamnější položky výdajů z pohledu 

vydaných prostředků obce. Tabulka zobrazuje také procentní vyjádření na celkových výdajích 

u jednotlivých položek. I v roce 2007 bylo vidět, že nejvíce prostředků město použilo  

na financování investičních akcí. Konkrétně částka 24,7 mil. Kč byla použita na Dům s 

chráněnými byty v počtu 27. Důležitou položkou výdajů rozpočtu, byly také výdaje na činnost 

místní správy, kterou město financovalo 9 mil. Kč. Další výdaje v přibližné výši 4 mil. Kč 

město Moravský Beroun použilo na platy zaměstnanců v pracovním poměru. Podobná částka 

byla také použita jako investiční transfer zřízeným PO na základní školu. 

 

Celkové hospodaření obce v roce 2007 vyjadřuje tabulka 3.13. Město přijalo do rozpočtu  

76 mil. Kč a vydalo z něj necelých 81 mil. Kč. Z tohoto vztahu je patrné, že město již 

nehospodařilo se ziskem, jako v předchozích dvou letech, ale bylo ve ztrátě 4,7 mil. Kč (viz 

příloha č. 12). Ztráta byla uhrazena ze zůstatku běžného účtu. 
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Tab. 3.13  Hospodaření k 31.12.2007 v tis. Kč 

 před konsolidací po konsolidaci 

Příjmy 76 125,46 56 797,66 

Výdaje 80 849,01 61 521,21 

Financování 4 723,49 4 723,49 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rok 2008 

Také v roce 2008 se struktura příjmů lišila od průměru všech obcí. Přijaté transfery, stejně 

jako v předchozích letech, byly nejdominantnějším příjmem rozpočtu města. Celostátní 

průměr, zobrazený v příloze č. 1, převyšovaly o 24,9 p. b. V tomto roce také výrazně vzrostl 

podíl daňových příjmů, a to o 6,4 p. b. Avšak zvýšila se i celkově přijatá částka do rozpočtu 

města oproti roku 2007 o 3,8 mil. Kč. Další významné příjmy tvořily příjmy nedaňové. Tyto 

příjmy se v průběhu sledovaného období příliš nelišily. Velmi nízké příjmy do rozpočtu obce 

plynuly z příjmů kapitálových. V roce 2008 do rozpočtu města přispěly pouhým 0,5 mil. Kč. 

Data zobrazuje tabulka 3.14. 

 

Tab. 3.14:  Příjmy v roce 2008 

Příjmy 
Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

Čerpání rozpočtu k rozpočtu 

po změnách (v %) 

% podíl na 

celkových příjmech 

Daňové 31 543,29 100,0 42,8 

Nedaňové 2 737,80 87,4 3,7 

Kapitálové 445,82 85,8 0,6 

Přijaté transfery 38 973,10 433,5 52,9 

Příjmy celkem 73 700,01 166,8 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na celkové příjmy zobrazené v tabulce 3.22 měly podstatný vliv položky zobrazené v příloze 

č. 9. Do rozpočtu města nejvyšší částkou přispěla daň z přidané hodnoty, která byla ve výši  

11 mil. Kč. Druhý nejvyšší příjem tvořila daň z příjmů PO s částkou necelých 8 mil. Kč. 

Dalším důležitým daňovým příjmem byla daň z příjmů FO ze závislé činnosti. Město získalo 

do rozpočtu díky této položce přes 5 mil. Kč. Poslední položkou, kterou zahrnuje příloha č. 9, 

byly ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ve výši 3,5 mil. Kč. 
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Následující tabulka 3.15 znázorňuje výdaje roku 2008. Jak je vidět z předcházejících let  

i v tomto roce byly největšími výdaji běžné výdaje v celkové výši 64 mil. Kč. Objem běžných 

výdajů vzrostl v porovnání s rokem 2007 o 10,5 mil. Kč. Naopak celkové kapitálových 

příjmy v tomto roce poklesl přibližně o 9 mil. Kč. V tomto roce město nechalo např. 

vybudovat část chodníku do městské části Ondrášov, dětská hřiště, skatepark, připravovalo 

Revitalizaci náměstí a přilehlých ulic města Moravský Beroun, dokončilo výstavbu Domu s 

chráněnými byty v počtu 27 apod. Rok 2008 byl posledním rokem, který může být srovnán 

s procentními podíly výdajů všech obcí v ČR. Struktura výdajů se v tomto roce příliš nelišila, 

jak je patrné z přílohy č. 2 

 

Tab. 3.15:  Výdaje v roce 2008 

Výdaje 
Výsledek od počátku roku (v 

tis. Kč) 

Čerpání rozpočtu k rozpočtu 

po změnách (v %) 

% podíl na 

celkových výdajích 

Běžné 64 386,92 98,7 78,1 

Kapitálové 18 092,88 96,3 21,9 

Výdaje celkem 82 479,80 138,6 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V příloze č. 9 jsou zobrazeny nejvýznamnější položky výdajů a jejich konkrétní procentní 

podíly k celkovým výdajům. V roce 2009 město čerpalo nejvíce prostředků na činnost místní 

správy, a to ve výši 9,5 mil. Kč. Přibližně o 2 mil. Kč méně město použilo na dokončení Domu 

s chráněnými byty v počtu 27. Poprvé za sledované období se v nejvýznamnějších výdajích 

projevily výdaje na dopravní prostředky ve výši 6,7 a 6 mil. Kč. Posledními významnými 

výdaji uvedenými v příloze č. 9 byly výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, 

přibližně  

ve výši 5 mil. Kč. 

 

Z pohledu celkového hospodaření město Moravský Beroun přijalo do rozpočtu 74 mil. Kč. 

Avšak na chod města bylo potřeba 82 mil. Kč, jak je vidět z tabulky 3.16. V roce 2008 tedy 

Moravský Beroun hospodařil s deficitem ve výši necelých 9 mil. Kč, který byl zapojen do 

hospodaření roku 2009 (viz příloha č. 12).  
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Tab. 3.16  Hospodaření k 31.12.2008 v tis. Kč 

 před konsolidací po konsolidaci 

Příjmy 73 700,01 43 619,01 

Výdaje 82 479,80 52 398,80 

Financování 8 779,76 8 779,76 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rok 2009 

Posledním sledovaným rokem je rok 2009. Pro srovnání s celostátním průměrem doposud 

nejsou dostupné informace na www.triada.cz. 

 

Struktura příjmů byla velmi podobná předcházejícím rokům. Na straně příjmů opět výrazně 

dominují přijaté transfery, které do rozpočtu přispěly částkou 56 mil. Kč. V porovnání 

s rokem 2008 byl vidět velký nárůst objemu těchto peněžních prostředků. Konkrétně šlo 

o částku 17,5 mil. Kč. Město v tomto roce získalo peněžní prostředky na více projektů např. na 

investiční akce obce (např. na Revitalizaci náměstí a přilehlých ulic města Moravský Beroun, 

regeneraci panelového sídliště, skatepark a na Výchovně vzdělávací centrum - Moravský 

Beroun), vybavilo kontaktní místo Czech Point či získalo prostředky pro vybavení sboru 

dobrovolných hasičů apod. Druhými nejvýznamnějšími příjmy byly příjmy daňové, které se 

podílely na financování rozpočtu z 31 % v přibližné výši 27 mil. Kč. Méně významně přispěly 

do rozpočtu města nedaňové příjmy, a to částkou 3 mil. Kč, což představuje zhruba 4 % 

celkových příjmů. Poslední položkou, vyjadřující objem 1 % celkových příjmů rozpočtu, byly 

příjmy kapitálové. Do rozpočtu přispěly částkou 1 mil. Kč, zejména z prodeje pozemků, 

ostatních nemovitostí a také ostatního dlouhodobého hmotného majetku. Tyto údaje zobrazuje 

tabulka 3.17. 
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Tab. 3.17:  Příjmy v roce 2009  

Příjmy 
Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

Čerpání rozpočtu k rozpočtu 

po změnách (v %) 

% podíl na 

celkových příjmech 

Daňové 27 013,64 99,4 30,85 

Nedaňové 3 181,70 98,4 3,6 

Kapitálové 1 048,02 97,2 1,2 

Přijaté transfery 56 332,73 273,3 64,3 

Příjmy celkem 87 576,09 168,1 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro jednodušší představu o nejvýznamnějších příjmech jsou nejdůležitější položky přehledně 

seřazeny v tabulce přílohy č. 10, vyjadřující celkové částky i procentní podíly na celkových 

příjmech. Stejně jako v předchozích letech nejvíce do celkových příjmů přispěla daň z přidané 

hodnoty ve výši 10 mil. Kč, což vyjadřuje 12 % celkových příjmů. Druhou nejvýznamnější 

položkou byly investiční přijaté transfery od regionálních rad, které se podílely na příjmech 

z 11 %. Tato položka byla pouze o necelých 0,7 mil. Kč nižší než daň z přidané hodnoty. 

Částky v přibližné výši 5 mil. Kč město přijalo z daně z příjmů PO, ostatních neinvestičních 

přijatých transferů ze SR a z daně z příjmů FO ze závislé činnosti, jenž se pohybovaly kolem  

6 % na celkových příjmech. 

 

Skladba výdajů v roce 2009 byla obdobná jako v předcházejících letech. Podstatnou část  

o velikosti 68 mil. Kč představovaly běžné výdaje. V roce 2009 vzrostla celková částka 

běžných výdajů přibližně o necelé 4 mil. Kč oproti roku 2008. V procentním vyjádření 

reprezentují 77 %. Zbylou část výdajů tvořily výdaje kapitálové. Celková částka těchto 

výdajů vzrostla asi o 2 mil. Kč oproti roku 2008. V tomto roce město Moravský Beroun 

započalo další investiční projekty. Jednalo se například o výdaje na Výchovně vzdělávací 

centrum - Moravský Beroun, regeneraci panelového sídliště a také započalo práce  

na Revitalizaci náměstí a přilehlých ulicích města Moravský Beroun. Údaje zobrazuje tabulka 

č. 3.18. 
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Tab. 3.18:  Výdaje roku 2009 

Výdaje 
Výsledek od počátku roku 

(v tis. Kč) 

Čerpání rozpočtu k rozpočtu 

po změnách (v %) 

% podíl na 

celkových výdajích 

Běžné 68 228,77 193,0 77,1 

Kapitálové 20 292,97 99,4 22,9 

Výdaje celkem 88 421,74 158,7 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvýznamnější položky výdajů zobrazuje tabulka v příloze č. 10. Vzhledem k novým 

započatým investičním projektům ve městě byly nejdominantnějšími částkami výdajů  

ve finančním výkazu položky komunální služby a územní rozvoj (o celkových vynaložených 

prostředcích ve výši 16 mil. Kč) a také výdaje na budovy, haly a stavby, které se podílely  

na výdajích rozpočtu částkou 15 mil. Kč. V příloze č. 10 se také objevily výdaje na činnost 

místní správy ve výši necelých 10 mil. Kč a na platy zaměstnanců v pracovním poměru, které 

byly o polovinu nižší oproti předchozí položce. 

 

Hospodaření města Moravský Beroun za rok 2009 zobrazuje tabulka 3.19. Město přijalo do 

rozpočtu 87,5 mil. Kč, avšak vydané finanční prostředky byly o 0,8 mil. Kč vyšší. Z toho 

vyplývá, že město hospodařilo s deficitem, který byl uhrazen z prostředků běžného účtu obce. 

 

Tab. 3.19  Hospodaření k 31.12.2009 v tis. Kč  

 před konsolidací po konsolidaci 

Příjmy 87 576,09 51 841,09 

Výdaje 88 421,74 52 686,74 

Financování 845,60 845,60 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Porovnání hospodaření města Moravský Beroun za roky 2004 – 2009  
 

Město Moravský Beroun hospodařilo se ziskem pouze v letech 2005 a 2006. Zisk byl zahrnut 

do hospodaření následujících let. Ostatní roky byly deficitní. Deficity rozpočtu byly hrazeny 

především z prostředků běžného účtu. Výsledné hospodaření zobrazuje tabulka 3.20. Graficky 

je zobrazen vývoj celkového hospodaření města v grafu přílohy č. 12. Z grafu je vidět, že 

vývoj hospodaření nebyl vyrovnaný. Z tabulky 3.20 je dále patrné, že v roce 2004 dosáhlo 
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město deficitu přibližně 10 milionů Kč. Dalším rokem, ve kterém bylo hospodaření ztrátové, 

byl rok 2007, kdy ztráta dosahovala schodku ve výši necelých 5 mil. Kč. Ztráta byla 

zaznamenána také v roce 2008, a to ve výši necelých 9 mil. Kč. Posledním deficitním rokem 

za sledované období byl rok 2009 s prozatím nejnižším schodkem ve výši necelého 1 mil. Kč.  

 

Tab. 3.20  Konečný vývoj hospodaření jednotlivých let (v tis. Kč) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Příjmy 76 069,00 63 786,47 82 218,64 76 125,46 73 700,01 87 576,09 

Výdaje 87 042,29 59 433,16 77 594,03 80 849,01 82 479,80 88 421,74 

výsledek hospodaření - 10973,29 4353,31 4 624,61 - 4723,55 - 8779,79 - 845,65 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 3.21 zobrazuje vývoj příjmů rozdělených podle druhového třídění (údaje z tabulky 

jsou převedeny do grafické podoby v příloze č. 13). Dále je z tabulky patrné, že částky za 

daňové příjmy postupně od roku 2004 do roku 2008 rostly, avšak v roce 2009 lze spatřit 

pokles, který může být v důsledku světové krize. Spousta lidí přišla o práci. Moravský Beroun 

se nachází v regionu, kde je poměrně vysoká míra nezaměstnanosti. Nedaňové příjmy se 

pohybovaly během sledovaných let na podobné úrovni. V letech 2004 a 2009 byly přibližně 

stejné, avšak v letech 2005 – 2008 byly nižší (viz tabulka 3.21). V tabulce si lze také 

povšimnout výrazně vysokých kapitálových příjmů v letech 2006 a 2007 oproti ostatním 

rokům, které byly zapříčiněny růstem prodejů podílů na domech ve vlastnictví obce. V roce 

2009 byly kapitálové příjmy tvořeny prodejem pozemků, ostatních nemovitostí a také 

ostatního dlouhodobého hmotného majetku. V letech 2004, 2005 a 2008 byly příjmy z těchto 

prodejů poměrně nízké.  

 

Tab. 3.21  Vývoj příjmů v letech 2004 - 2009 
 2004 

výsledek od 

počátku roku 

(v tis. Kč) 

2005 

výsledek od 

počátku roku  

(v tis. Kč) 

2006 

výsledek od 

počátku roku  

(v tis. Kč) 

2007 

výsledek od 

počátku roku 

 (v tis. Kč) 

2008 

výsledek od 

počátku roku  

(v tis. Kč) 

2009 

výsledek od 

počátku roku 

 (v tis. Kč) 

Daňové  22 297,99 24 767,46 23 279,51 27 716,32 31 543,29 27 013,64 

Nedaňové 3 185,67 2 685,81 2 090,79 2 674,62 2 737,80 3 181,70 

Kapitálové 479, 37 435,71 3 113,87 3 397,84 445,82 1 048,02 

Přijaté transfery  50 105,97 35 897,49 53 734,47 42 336,68 38 973,10 56 332,73 

Příjmy celkem 76 069,00 63 786,47 82 218,64 76 125,46 73 700,01 87 576,09 
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Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 

Město Moravský Beroun mělo jednoznačně procentně vyšší příjmy z transferů  

ve sledovaných letech (kromě roku 2009, pro který nejsou ještě zveřejněna data) oproti 

celostátnímu průměru obcí. Bylo to způsobeno velkými dotacemi na dávky sociální péče  

(17 mil Kč v roce 2004, 11,8 mil Kč – 2005, 12 mil Kč – 2006, 3,6 mil - 2007) dále pak 

z důvodů velkých investičních projektů ve městě. Zejména šlo o dotaci na kanalizaci v roce 

2005 přijatou ze státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“) ve výši doplatku  

1,7 mil. Kč, v roce 2006 město dostalo dotaci ve výši 16 mil Kč na opravu a přístavbu 

základní školy a také na Dům s chráněnými byty v počtu 27 ve výši 6,5 mil. Kč od 

ministerstva pro místní rozvoj. Zbylá částka na Dům s chráněnými byty v počtu 27 byla přijata 

ve výši 15,1 mil Kč také od ministerstva pro místní rozvoj v roce 2007. Dalším velkým 

projektem, na který město získalo dotaci, je Revitalizace náměstí a přilehlých ulic města 

Moravský Beroun. Dotace na tento projekt se projevila v rozpočtu roku 2009 ve výši dotace  

9 mil. Kč. Informace jsou přehledně zobrazeny v tabulce 3.22, která popisuje rok, ve kterém se 

projevila dotace v rozpočtu města, účel dotace a přijatou částku. 

 

Tab. 3.22  Přijaté dotace města Moravský Beroun 

Rok Účel Částka (v mil. Kč) 

2004 Dávky sociální péče 17,0 

2005 
Dávky sociální péče 11,8 

Kanalizace (doplatek) 1,7 

2006 

Dávky sociální péče 12,0 

Oprava a přístavba základní školy 16,0 

Dům s chráněnými byty v počtu 27 6,5 

2007 
Dávky sociální péče 3,6 

Dům s chráněnými byty v počtu 27– zbytek dotace 15,1 

2009 Revitalizace náměstí a přilehlých ulic města Moravský Beroun 9,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Přehledně strukturu příjmů v letech 2004 až 2009 popisuje příloha č. 11.  

 

Tabulka 3.23 vyjadřuje velikost běžných a kapitálových výdajů v letech 2004 až 2009. 

Celkové částky vydané na běžné výdaje byly ve sledovaném období přibližně stejné, avšak 

z přílohy č. 11 je vidět, že v roce 2005 byla struktura výdajů velmi odlišná od ostatních let. 
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V tomto roce byly běžné výdaje 96 % a kapitálové výdaje pouhé 4 %. V ostatních letech se 

pohybovaly běžné výdaje na hranici přibližně 70 % a kapitálové výdaje kolem 30 %. Běžné 

výdaje se v absolutním vyjádření během sledovaných let příliš neměnily. V roce 2005 byly 

velmi nízké kapitálové výdaje především z toho důvodu, že byla dokončena výstavba 

bytových jednotek a také byly financovány pouze přípravy ostatních akcí, především domu 

s chráněným bydlením. Pro přehlednost jsou údaje z tabulky graficky zobrazeny v příloze  

č. 13. 

 

Tab. 3.23  Vývoj výdajů v letech 2004 – 2009 

 2004 

výsledek od 

počátku roku 

(v tis. Kč) 

2005 

výsledek od 

počátku roku 

(v tis. Kč) 

2006 

výsledek od 

počátku roku 

(v tis. Kč) 

2007 

výsledek od 

počátku roku 

(v tis. Kč) 

2008 

výsledek od 

počátku roku 

(v tis. Kč) 

2009 

výsledek od 

počátku roku 

(v tis. Kč) 

Běžné  65 991,02 57 053,02 53 513,04 53 778,48 64 386,92 68 228,77 

Kapitálové 21 051,27 2 380,14 24 080,99 27 070,53 18 092,88 20 292,97 

Výdaje celkem 87 042,29 59 433,16 77 594,03 80 849,01 82 479,80 88 421,74 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 

 

Dalšími velkými investičními akcemi, které velmi ovlivnily výdaje rozpočtů v letech  

2004 - 2009 byly výdaje na výstavbu 16 bytových jednotek nájemního bydlení na ulici 

Smetanova (náklady byly ve výši 19,4 mil. Kč), rekultivaci skládky (náklady činily 6,1 mil. 

Kč), oprava a přístavby základní školy (15,7 mil. Kč), regeneraci panelového sídliště (celkové 

náklady byly 2,5 mil. Kč), Revitalizaci náměstí a přilehlých ulic města Moravský Beroun 

(v současné době ještě probíhá, prozatímní výdaje na tento projekt zatím jsou 15,8 mil. Kč)  

a výdaje na Výchovně vzdělávací centrum - Moravský Beroun (tento projekt také v současné 

době probíhá. Výdaje ke konci roku 2009 tvořily 4,1 mil. Kč). 
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4 Uplatňování místních poplatků v hospodaření obce 
Město Moravský Beroun vybírá nebo vybíralo tyto místní poplatky: 

- za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, 

- ze psů, 

- za užívání veřejného prostranství, 

- z ubytovací kapacity, 

- za provozovaný výherní hrací přístroj, 

- ze vstupného. 

 

Tyto místní poplatky jsou upravovány dvěmi vyhláškami. Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je 

upravován obecně závaznou vyhláškou města Moravský Beroun č. 3/2008 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a ostatní místní poplatky zavedené městem upravuje obecně závazná 

vyhláška města Moravský Beroun č. 6/2006 o místních poplatcích (pouze místní poplatek za 

užívání veřejného prostranství je dále novelizován vyhláškou č. 1/2007, která mění sazby 

tohoto poplatku). 

 

4.1  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „PKO“) je vybírán v katastrálním území obvodu 

města Moravský Beroun a jeho místních částech Sedm Dvorů, Ondrášov, Nové Valteřice  

a Čabová od FO, které mají v obci trvalý pobyt. 

 

PKO byl od roku 2004 čtyřikrát změněn obecně závaznou vyhláškou (dále jen „OZV“). 

Především se jednalo o sazby poplatku, které se postupně zvyšovaly. 

 

Sazba poplatku se skládá ze dvou částí. V tabulce 4.1 jsou zobrazeny sazby za PKO podle 

vydaných OZV města Moravský Beroun ve sledovaném období let 2004 – 2009 a také 

naznačuje obě části poplatku, ze kterých byla konečná sazba spočítána. První část poplatku si 
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obec podle zákona může určit sama až do výše 250 Kč za rok. Toto rozhodnutí závisí pouze  

na zastupitelstvu města. Druhá část je stanovena dle skutečných nákladů města na PKO, avšak 

zákon o místních poplatcích stanovuje maximální výši 250 Kč/rok. V roce 2007 město zvýšilo 

sazbu PKO na 440 Kč. První část sazby byla tvořena částkou 190 Kč/rok, tuto částku určilo 

zastupitelstvo obce, protože druhá část sazby PKO byla stanovena v maximální výši (skutečné 

náklady na jednoho poplatníka nepokryly celkové náklady na PKO, výpočet je naznačen dále 

v textu). Odsouhlasení maximální hranice první části sazby poplatku by znamenalo prudké 

zvýšení sazby z 420 Kč na 500 Kč za rok. Další změna vyhlášky od 1. 1. 2008 zvýšila první 

část sazby poplatku (viz. tabulka 4.1) o dalších 20 Kč a ani v této vyhlášce nedosáhla 

maximální výše. Z tabulky je patrný trend růstu celkové sazby tohoto poplatku z částky  

420 Kč od roku 2004 až na částku 500 Kč zavedenou od 1. 1. 2009.  

 

Tab. 4.1:  Změny sazeb místního poplatku za odpad v letech 2004 – 2009. 

 Vyhláška 

3/2003 

Vyhláška 

11/2006 

Vyhláška 

4/2007 

Vyhláška 

3/2008 

1. část (Kč/rok) 250,- 190,-  210,- 250,- 

2. část (Kč/rok dle skutečných nákladů) 170,- 250,- 250,- 250,- 

Sazba poplatku (Kč/rok) 420,- 440,- 460,- 500,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Místní poplatek za odpad tvořil nejvyšší a nejvýznamnější příjem ze všech vybíraných 

místních poplatků. Na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů byly vynakládány velké náklady, které byly díky 

vybraným peněžním prostředkům z tohoto poplatku z  části hrazeny.  

 

Pro výpočet druhé části sazby poplatku podle OZV č. 3/2003 byla použita částka skutečně 

vynaložených nákladů roku 2002 ve výši 1 741 149 Kč. Částka byla rozúčtována na 3 455 

osob žijících v obci (z toho 91 rekreantů). Skutečně vynaložené náklady na osobu vyšly  

504 Kč/rok. Sazba poplatku od roku 2004 až po rok 2006 byla stanovena na částku 420 Kč za 

rok. 

 

Na rok 2007 byla celková sazba poplatku zvýšená o 20 Kč za rok. Část poplatku určená dle 

skutečných nákladů města na PKO byla stanovena z částky 1 346 296 Kč a 3 404 obyvatel. 

Výsledná částka nákladů na jednoho poplatníka byla ve výši 395,5 Kč/rok. 
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Od 1. 1. 2008 byl poplatek zvýšen opět o dalších 20 Kč za rok, kdy se celková sazba poplatku 

dostala na výši 460 Kč/rok. Sazba částečně vycházela ze skutečných nákladů ve výši 

1 491 865 Kč (z roku 2006) přepočtenou na 3 378 poplatníků. Skutečné částka nákladů  

na jednoho poplatníka byla stanovena ve výši 441,70 Kč. 

 

Zatím poslední změna vyhlášky účinná od 1. ledna 2009 změnila sazbu poplatku na 500 Kč za 

rok. Tato částka byla vypočítána z celkových nákladů na PKO z roku 2007 přepočítáním  

na 3 371 poplatníků. Skutečné náklady činily 1 508 530 Kč. Výsledná částka nákladů  

na jednoho poplatníka byla 447,50 Kč.  

 

Z tabulky 4.2 je zřejmé, že poplatky za odpad rostly a také jejich celková vybraná částka  

ve sledovaných letech. Od roku 2004 do roku 2006 je z tabulky vidět mírný meziroční pokles 

v absolutním vyjádření. V roce 2005 klesl objem vybraného poplatku za PKO o 30 tis. Kč vůči 

roku 2004, avšak v procentním vyjádření k celkově vybraným místním poplatkům poměrně 

výrazně vzrostl podíl PKO, a to o necelých 9 p.b. V roce 2006 byl pokles na celkově přijatém 

PKO ještě mírně vyšší, a to o 112 tis. Kč oproti roku 2005, což představuje 77,5 % z celkově 

vybraných místních poplatků. Od roku 2007 celkový objem finančních prostředků do rozpočtu 

města z tohoto poplatku opět narůstal. Růst způsobila změna sazby uvedená v tabulce 4.1. 

Město v tomto roce přijalo do rozpočtu částku 1,3 mil. Kč. I přes tento růst procentní podíl  

na celkově vybraných místních poplatcích klesl, a to o 7,6 p.b. Další nárůst příjmů z PKO byl 

patrný v roce 2008. V tomto roce OZV opět změnila sazbu poplatku, což vyvolalo navýšení 

příjmů z PKO o 184 tis. Kč. V procentní vyjádření přijatá částka představovala podíl necelých 

80 % na celkových místních poplatcích. Posledním sledovaným rokem byl rok 2009. Došlo 

zde k dalšímu nárůstu vybrané částky z PKO, především z důvodu další úpravy sazba poplatku 

(viz tabulka 4.2). Celkově vybraná částka z PKO v roce 2009 představuje druhý nejvyšší podíl 

na celkově vybraných místních poplatcích za sledované období a to ve výši 85 %.  

 

Poplatek za odpad byl nejdominantnějším příjmem místních poplatků, jak je vidět v tabulce 

4.2. Podíl tohoto poplatku byl nejvyšší v roce 2005, kdy tvořil skoro 90 % všech místních 

poplatků. Naopak nejnižší podíl byl zaznamenán v roce 2007 ve výši „pouhých“ 70 %  

z celkových místních poplatků. Snížení podílu na celkových místních poplatcích způsobil 

velký nárůst příjmu z poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.  
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Tab. 4.2:  Vývoj poplatku za odpad v letech 2004 – 2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sazba (v Kč/rok) 420 420 420 440 460 500 

Vybraná částka (v tis. Kč/rok) 1 379,60 1 349,22 1 237,13 1 303,98 1 487,94 1 506,11 

Celkem místní poplatky (tis. Kč) 1 711,10 1 513,58 1 595,72 1 840,25 1 863,87 1 771,74 

% podíl PKO k celkovým místním 

poplatkům 
80,63 89,14 77,53 69,96 79,83 85,00 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 

 

4.2  Poplatek ze psů 
 
Tento poplatek je v současné době upraven OZV města Moravský Beroun č. 6/2006  

o místních poplatcích.  

 

Poplatek je vybírán od FO, trvale žijících na území města, za psa (psy) starší třech měsíců. 

Částka je placená i za započatý měsíc, ve kterém pes dovrší věk 3 měsíců nebo ve kterém 

uhyne.  

 

Poplatek ze psů v Moravském Berouně je rozdělen do více sazeb, kdy záleží na tom zda má 

vlastník psa v rodinném domě nebo v bytě a v jaké místní části bydlí. Dalším kritériem je to, 

zda-li vlastník psa požívá některý z typů důchodu, který je zároveň jeho jediným příjmem. 

Sazba se také zvyšuje pokud majitel vlastní více psů, pak je částka na druhého psa o 50 % 

vyšší. Všechny sazby jsou názorně vypsány v tab. 4.3. 

 

Sazby poplatku se se změnou OZV města Moravský Beroun č. 6/2006 o místních poplatcích 

nezměnily. Sazby dle vyhlášky 6/2006 seřazené podle vlastníka psa a místa jeho bydliště 

zobrazuje tabulka 4.3.  

 

Tab. 4.3: Změny sazeb místního poplatku za psy 

 Vyhláška 6/2006 (Kč/rok) 

V rodinném domě – Moravský Beroun 200,- 

- Čabová, Ondrášov, Sedm Dvorů, Nové Valteřice 100,- 

- se třemi a více byty 800,- 

Za druhého a dalšího psa – Moravský Beroun 300,- 
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- Čabová, Ondrášov, Sedm Dvorů, Nové Valteřice 150,- 

- v domě se třemi a více byty 1 200,- 

V rodinném domě* – Moravský Beroun 100,- 

- Čabová, Ondrášov, Sedm Dvorů, Nové Valteřice 50,- 

- se třemi a více byty 200,- 

Za druhého a dalšího psa* – Moravský Beroun 150,- 

- Čabová, Ondrášov, Sedm Dvorů, Nové Valteřice 100,- 

- v domě se třemi a více byty 300,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

* za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu anebo poživatelem sirotčího důchodu 
 

Příjmy z poplatku ze psů byly v průběhu let v absolutním vyjádření kolísavé. Na první pohled 

se tak z tabulky 4.4 může zdát, že i podíl na vybraných místních poplatcích bude výrazněji 

kolísat. Avšak v průběhu let 2004 – 2009 se podíly na vybraných poplatcích ze psů 

pohybovaly v rozmezí 3,5 – 4,8 %. Pro rok 2004 město z poplatku ze psů přijalo do rozpočtu 

68 tis. Kč, které představovaly přibližně 4 % celkově vybraných místních poplatků. V roce 

2005 se podíl na vybraných místních poplatcích oproti roku 2004 zásadně nelišil i přes to, že 

celkově vybraná částka poplatku ze psů byla o 9,7 tis. nižší. Nejvýrazněji se projevily příjmy 

z poplatku ze psů v roce 2006, kdy v procentním vyjádření tvořily necelých 5 %. S růstem 

podílu vzrostla také vybraná částka za poplatek, a to o 18 tis. Kč oproti roku předcházejícímu. 

V roce 2007 celkově vybraná částka i podíl na místních poplatcích opět poklesl viz tabulka 

4.4. Nejvyšší příjmy z tohoto poplatku přijalo město v roce 2008 ve výši necelých 81 tis. Kč, 

což v procentním vyjádření představuje 4,3 %. Posledním sledovaným rokem byl rok 2009,  

ve kterém město vybralo z poplatku ze psů necelých 74 tis. Kč. Tato částka vyjadřovala podíl 

4 %. 

 

Tab. 4.4:  Vývoj místního poplatku ze psů v letech 2004 – 2009. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vybraná částka (v tis. Kč) 67,98 58,26 76,60 65,52 80,78 73,74 

Celkem místní poplatky (v tis. Kč) 1 711,10 1 513,58 1 595,72 1 840,25 1 863,87 1 771,74 

Podíl  3,97 % 3,85 % 4,8 % 3,56 % 4,33 % 4,16 % 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 
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4.3  Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 
V současné době pro poplatek za užívání veřejného prostranství platí OZV města Moravský 

Beroun č. 6/2006, která byla v oblasti sazeb poplatku za užívání veřejného prostranství 

novelizována OZV města Moravský Beroun č. 1/2007 o místních poplatcích. 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství je vybírán výhradně v konkrétních částech města 

určených platnou OZV, tedy OZV č. 6/2006 o místních poplatcích.  

 

Během let 2004 – 2009 v sazbách poplatku za užívání veřejného prostranství proběhlo několik 

důležitých změn. OZV č. 6/2006 upravila sazbu za umístění a provoz lunaparků, cirkusů  

a jiných zařízení z denní sazby na sazbu vyměřenou podle zabraných m2 a podle dní, po které 

je toto zařízení umístěno na pozemku města. Další velké změny provedla vyhláška č. 1/2007  

o místních poplatcích, která zavedla nové poplatky, některé více rozvedla a upravila jejich 

sazby. Všechny tyto změny jsou vidět v tabulce 4.5. 

 

Tab. 4.5: Vývoj poplatku za užívání veřejného prostranství upravený vyhláškami města. 
 

OZV č. 2/2003 
OZV č. 

6/2006 

OZV č.  

1/2007 

Poplatek za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství 

za provádění výkopových prací 10,- 10,- 1,- 
za umístění skládek 10,- 10,- × 
za umístění skládek palivového dříví a stavebního materiálu × × 0,10 
za umístění skládek palivového dříví a stavebního materiálu na 

neoploceném pozemku v osobním vlastnictví či v pronájmu od Města 

Moravský Beroun 

× × 0,05 

za umístění ostatních skládek × × 10,- 
za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 10,- 10,- 10,- 
za umístění zařízení sloužícího prodeji: prodejci zemědělských produktů 10,- 10,- 10,- 
          - prodejci jiného sortimentu 50,- 50,- 50,- 
za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb (restaurační 

stolky, zahrádky sloužící k občerstvení, apod.) 
5,- 5,- 5,- 

za umístění stavebního zařízení a materiálu 1,- 1,- 1,- 
za umístění reklamního zařízení – 1 ks ročně 250,- 250,- 250,- 
          - kulturní a sportovní akce × × 2,- 
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          - poskytování prodeje a služeb a ostatní × × 3,- 
vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil dle 

příslušných norem na místech určených k parkování – 1 místo/rok 
× × 3650,- 

za umístění nepojízdného automobilu či autogramu – 1ks/den × × 10,- 

Poplatek za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných zařízení 

výměra do 300 m2 200,- (za den) 1,- 1,- 
výměra nad 300 m2  300,- (za den) 1,- 1,- 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vývoj poplatku za užívání veřejného prostranství v průběhu let kolísal. Nejvyšší vybraná 

částka byla v roce 2004, kdy město získalo z tohoto poplatku 48 tisíc Kč, představovala necelé 

3 % celkově vybraných místních poplatků. V roce 2005 bylo na poplatku z veřejného 

prostranství vybráno o více než 50 % méně peněžních prostředků než v roce 2004. Z pohledu 

procentního vyjádření tato vybraná částka činila pouhých 1,4 % na celkově vybraných 

místních poplatcích. Nejmenší částka byla vybrána v roce 2006, a to 19 tis. Kč, což 

představuje 1,2 % z celkově vybraných poplatků. Druhou největší částku přijalo město  

do rozpočtu v roce 2007 ve výši necelých 41 tis. Kč. Procentní podíl oproti roku 2006 vzrostl  

o 1 p. b. Za rok 2008 poplatek za užívání veřejného prostranství přispěl do rozpočtu města  

ve výši 37 tis. Kč představovala 2 % celkově vybraných místních poplatků. V roce 2009 

získalo město z tohoto poplatku do rozpočtu přibližně 21 tis. Kč. V procentním vyjádření tato 

částka činila 1,2 % celkových místních poplatků. I přes tyto výkyvy byl příjem za poplatek za 

užívání veřejného prostranství relativně stabilní z hlediska podílu na celkově vybraných 

místních poplatcích. Tento podíl se za sledované období pohyboval v rozmezí 1,2 – 2,8 %. 

Názorně jsou data uvedeny v tabulce 4.6. 

 

Tab. 4.6:  Vývoj místního poplatku za užívání veřejného prostranství v letech  

2004 – 2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vybraná částka (v tis. Kč) 48,00 20,99 19,27 40,61 37,19 20,98 

Místní poplatky celkem (v tis. Kč) 1 711,10 1 513,58 1 595,72 1 840,25 1 863,87 1 771,74 

Podíl 2,81 % 1,39 % 1,21 % 2,21 % 1,99 % 1,18 % 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 
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4.4  Poplatek z ubytovací kapacity 
 
Poplatek z ubytovací kapacity je upravován OZV města Moravský Beroun č. 6/2006  

o místních poplatcích, která změnila OZV města Moravský Beroun č. 2/2003 o místních 

poplatcích. 

 

Poplatek je vybírán za přechodné ubytování v obci za úplatu. Výjimku tvoří přechodné 

ubytování studentů a žáků, ubytování pracovníků FO a PO, které vlastní toto ubytovací 

zařízení, dále ubytování ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou využívána jako hotelová 

zařízení a také ubytování v zařízeních sloužících sociálním nebo charitativním účelům. 

 

Sazba poplatku v průběhu let 2004 – 2009 činí 3 Kč za každé využité lůžko a den. 

 

Příjmy z poplatku z ubytovací kapacity byly velmi nízké, což je patrné z tabulky 4.7. 

Procentní podíl tohoto poplatku na celkově vybraných místních poplatcích byl ve sledovaném 

období v podstatě nulový. Vybrané částky se pohybovaly v pásmu od 0,06 % do 0,5 %. 

V absolutním vyjádření se částky vybrané poplatkem z ubytovací kapacity v období let  

2004 – 2009 pohybovaly mezi 980 Kč po 7 110 Kč za rok. V roce 2004 a 2005 se vybraná 

částka pohybovala kolem 1000 Kč. V procentním vyjádření k celkově vybraným místním 

poplatkům tato částka představovala necelé 0,1 %. Nejvyšší obnosy z tohoto poplatku byly 

přijaty do rozpočtu města v letech 2006 a 2007, kdy byly tyto částky ve výši kolem 7 a 6 tisíc 

Kč. V procentním vyjádření byl za tyto roky zaznamenám nárůst podílu na celkových místních 

poplatcích oproti ostatním sledovaným rokům, a to v přibližné výši 0,4 %. Od roku 2008 

přijaté částky opět začaly klesat. V roce 2008 klesly o necelé 3 tis. Kč a 0,12 p.b. oproti roku 

2007. Další pokles o necelé 2 tis. Kč město zaznamenalo v roce 2009. Procentní podíl klesl až 

na 0,07 %. 

 

Tab. 4.7:  Vývoj místního poplatku z ubytovací kapacity v letech 2004 – 2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vybraná částka (v tis. Kč) 1,19 0,98 7,11 6,18 3,21 1,26 

Místní poplatky celkem (v tis. Kč) 1 711,10 1 513,58 1 595,72 1 840,25 1 863,87 1 771,74 

Podíl 0,07 % 0,06 % 0,45 % 0,33 % 0,17 % 0,07 % 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 
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4.5  Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 
 
Tento poplatek upravuje OZV města Moravský Beroun č. 6/2006 o místních poplatcích. 

Poplatek se vybírá za každý povolený výherní hrací přístroj (dále jen „VHP“)  

od provozovatele tohoto přístroje. Poplatek je placen již ode dne uvedení přístroje do provozu 

a povinnost platit zaniká dnem ukončení provozu tohoto přístroje. 

 

Sazba poplatku na tři měsíce je stanovena na 5 000 Kč. Pokud provozovatel ukončí provoz 

tohoto zařízení do tří měsíců, bude poplatek vyměřen v poměrné části. Sazba poplatku zůstala 

stejná i po změně obecně závaznou vyhláškou č. 6/2006. 

 

Tento poplatek byl druhým nejvýznamnějším zdrojem přijatých místních poplatků  

ve sledovaném období. Na celkově vybraných místních poplatcích se poplatek za VHP podílí 

v rozmezí od 12 – 17 %. Z tabulky 4.7 je patrné, že podíl vybraných poplatků za VHP byl 

přibližně stejný a příliš nekolísal. V roce 2004 Moravský Beroun přijal do rozpočtu města 

z tohoto poplatku 242 tis. Kč, v procentním vyjádření tato částka představovala 14 %. Od roku 

2005 příjmy za poplatek z VHP klesaly, avšak pouze do roku 2006. V roce 2005 město získalo 

o necelých 47 tis. Kč méně než v roce 2004. Procentní podíl se v tomto roce také mírně snížil, 

a to o 1,2 p. b. k celkově vybraným místním poplatkům. Také v roce 2006 příjmy poplatku 

z VHP mírně poklesly proti předchozímu roku. V absolutním vyjádření šlo o 7,5 tis. Kč. 

Následující rok město získalo do rozpočtu o 52 ti. Kč více. Z pohledu procentního vyjádření 

však nenastal příliš velký nárůst (viz tab. 4.7). Vybraný poplatek za rok 2008 byl v podobné 

výši jako přecházející rok, procentně mírně poklesl v rámci celkově vybraných místních 

poplatků. Největší nárůst zaznamenalo město v roce 2009, kdy příjem za tento poplatek vzrostl 

o 4 p.b. oproti roku 2008. Zároveň v tomto roce město vybralo z poplatku za VHP  

ve sledovaném období největší částku. 

 

Tab. 4.7:  Vývoj místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj v letech  

2004 – 2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vybraná částka (v tis. Kč) 242,34 195,55 187,99 240,00 236,58 296,16 

Místní poplatky celkem (v tis. Kč) 1 711,10 1 513,58 1 595,72 1 840,25 1 863,87 1 771,74 

Podíl 14,16 % 12,92% 11,78 % 13,04 % 12,69 % 16,72 % 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 
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4.6  Poplatek ze vstupného 
 
Tento poplatek upravovala OZV města Moravský Beroun č. 2/2003 o místních poplatcích. 

Původní vyhlášku mění vyhláška č. 6/2006 o místních poplatcích, která tento poplatek zrušila. 

 

Poplatek byl vybírán pouze v letech 2004 – 2006 (viz příloha č. 14). Zrušen byl z důvodu 

podpory kulturních akcí ve městě. Toto zrušení poplatku nemělo na příjmy města velký vliv, 

protože vybrané částky byly velmi nízké. V absolutním vyjádření bylo do rozpočtu města 

v roce 2004 přijato 2,4 tis. Kč, což představovalo 0,14 % z vybraných poplatků. V letech 2005 

a 2006 příjmy z tohoto poplatku poklesly na částku v přibližné výši 700 Kč za rok. Procentně 

se tyto částky pohybovaly kolem 0,05 % z celkově vybraných místních poplatků (viz tab. 4.8). 

 

Tab. 4.8:  Vývoj poplatku ze vstupného za roky 2004 – 2006 

 2004 2005 2006 

Poplatek ze vstupného (v tis. Kč) 2,37 0,67 0,77 

Celkem místní poplatky (v tis. Kč) 1 711,10 1 513,58 1 595,72 

% podíl 0,14 0,04 0,05 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 

 

Poplatek byl vybírán ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého 

o daň z přidané hodnoty, byla-li v ceně vstupného obsažena. Sazba poplatku byla stanovena 

procentem z vybraného vstupného následujícím způsobem: 

- kulturní akce komerčního charakteru např. taneční zábavy, estrády spojené s tancem, 

koncerty dechové a populární hudby     15 % 

- sportovní akce       10 % 

- prodejní akce        20 % 

4.7  Vývoj místních poplatků v letech 2004 – 2009 
 
V příloze č. 14 jsou vypsány všechny příjmy z jednotlivých poplatků za roky 2004 až 2009. 

Největší příjmy z místních poplatků byly v roce 2008, a to 1,86 mil. Kč. Od roku 2005 až  

do roku 2008 měly příjmy z místních poplatků tendence růst. Avšak v roce 2009 byl 

zaznamenán mírný pokles. Tento pokles na celkových příjmech z místních poplatků se však 

neprojevil poklesem podílu na celkových daňových příjmech. 
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Z grafického zobrazení v příloze č. 15 je vidět, že za sledované období byl nejdůležitějším  

a největším příjmem PKO – suma příjmů za roky 2004 – 2009 byla ve výši 8 263,98 tis. Kč. 

Druhým nejvýznamnějším poplatkem byl poplatek za VHP, jehož suma příjmů za sledované 

období činila 1 398,62 tis. Kč. Ostatní poplatky ve sledovaném období nedosahovaly 

výrazných hodnot. Data jsou uvedena v posledních dvou sloupcích přílohy č. 14. 

 

V celkovém součtu místních poplatků za roky 2004 – 2009 byl nejvýraznějším příjmem 

místních poplatků PKO. Podíl sumy poplatku za jednotlivé roky k celkovému součtu sumy 

místních poplatků za sledované období činil 80,26 %. Dalším výrazným příjmem místních 

poplatků byl místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, který tvořil 13,58 % 

z celkové sumy místních poplatků za posledních 6 let do roku 2009 a také poplatek ze psů 

s procentním podílem 4,11 %. Ostatní poplatky nebyly tak významné. Částky potřebné 

k propočítání procentního podílu a samotný výsledek těchto procent za všechny sledované 

roky je uveden v tabulce z přílohy č. 14. 

 

Za sledované období je z tabulky 4.9 vidět, že se objem místních poplatků na celkových 

daňových příjmech v jednotlivých letech pohyboval kolem 6,5 %. Podíl místních poplatků byl 

tedy v jednotlivých letech poměrně neměnný. V roce 2008 byl zaznamenán malý procentní 

pokles způsobený velkým růstem daňových příjmů oproti jiným rokům. Podíl místních 

poplatků tedy v roce 2008 tvořil necelých 6 %. Přehledněji v grafu je vývoj místních poplatků 

zobrazen v příloze č. 16.  

 

Tab. 4.9:  Místní poplatky v letech 2004 – 2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Příjmy za místní poplatky (v 

tis. Kč) 
1 711,10 1 513,58 1 595,72 1 840,25 1 863,87 1 771,74 

Daňové příjmy (v tis. Kč) 22 297,99 24 767,46 23 279,51 27 716,32 31 543,29 27 013,64 

% podíl 7,67 6,11 6,85 6,69 5,90 6,56 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 
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5  Závěr 
 
Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce, zejména místními poplatky. Místní poplatky 

může obec zavádět, rušit a měnit pouze podle pravidel stanovených zákonem či jinými 

zákonnými předpisy, vydáním obecně závazné vyhlášky zastupitelstvem obce. Místní poplatky 

jsou nezanedbatelnou součástí daňových příjmů obce. Z místních poplatků do rozpočtu města 

bylo přijato v jednotlivých letech průměrně kolem 1,7 mil. Kč. Během let 2004 až 2009 

proběhlo v obci několik důležitých změn v sazbách zavedených místních poplatků. Od roku 

2007 také obec zrušila dříve vybíraný poplatek ze vstupného, aby podpořila kulturní život 

města. 

 

Největší příjmy obci plynuly do rozpočtu z přijatých transferů. Město Moravský Beroun ve 

sledovaném období přijalo velký objem peněžních prostředků ve formě dotací zejména 

z důvodu provádění rozsáhlých investičních akcí. Za nejvýznamnější je možné považovat 

výstavbu 16 bytových jednotek nájemního bydlení a Domu s chráněným bydlením, 

Revitalizaci náměstí a přilehlých ulic města Moravský Beroun, regeneraci panelového sídliště 

či projekt Výchovně vzdělávací centrum - Moravský Beroun. Z hlediska velikosti přijatých 

peněžních prostředků byly druhým nejdůležitějším příjmem daňové příjmy, které v průběhu 

let 2004 až 2008 rostly. Výjimkou byl rok 2009, kdy byl v daňových příjmech zaznamenán 

pokles. Z pohledu hospodaření obce byly méně významnými příjmy nedaňové a kapitálové. 

 

Hospodaření města bylo z velké části deficitní. V sledovaném období byly ziskové pouze 

roky,  a to 2005 a 2006. Zisky byly ponechány k hospodaření v následujícím období. Ostatní 

roky byly ztrátové. Ztráty město hradilo prostřednictvím zůstatků běžného účtu.  

 

Cílem bakalářské práce byla analýza hospodaření města v období let 2004 až 2009, zaměřená 

především na rozbor místních poplatků vybíraných městem Moravský Beroun. Cíl práce byl 

splněn. 

 

Hypotéza, zda podíl místních poplatků na daňových příjmech obce ve sledovaném období 

roste, se nepotvrdila. I přes zvyšující se sazby na místních poplatcích a růst celkově přijatých 

peněžních prostředků z místních poplatků, jejich podíl na daňových příjmech ve sledovaném 

období klesal. Největší částka vybraná obcí k celkovým daňovým příjmům byla přijata  

do rozpočtu v roce 2004, naopak nejméně bylo přijato v roce 2008.  
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Seznam zkratek  
ČR – Česká Republika 

FO – fyzická osoba 

OZV – obecně závazná vyhláška 

p. b. – procentní bod 

PKO – poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

PO – právnická osoba 

SF – státní fondy 

SFŽP – státní fond životního prostředí 

SR – státní rozpočet 

VHP – výherní hrací přístroj 

VPS SR – všeobecná pokladní správa ČR 
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Příloha č 1.:  Příjmy obcí v ČR 

Celorepublikové zobrazení příjmů obcí v letech 2004-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, dle www.triada.cz, Obec & finance 

 

Procentní vyjádření příjmů obcí v letech 2004 – 2008. 

 % podíl v roce 

2004 

% podíl v roce 

2005 

% podíl v roce 

2006 

% podíl v roce 

2007 

% podíl v roce 

2008 

Daňové příjmy 46,7 56,4 53,2 55,6 56,6 

Nedaňové příjmy 9,4 10,0 9,6 9,7 9,6 

Kapitálové příjmy 4,5 5,9 6,5 4,8 5,8 

Přijaté transfery 39,4 27,7 30,7 29,8 28,0 

Příjmy celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování, dle www.triada.cz, Obec & finance 

 Skutečnost v roce  

2004 (mld. Kč) 

Skutečnost v roce  

2005 (mld. Kč) 

Skutečnost v roce  

2006 (mld. Kč) 

Skutečnost v roce  

2007 (mld. Kč) 

Skutečnost v roce  

2008 (mld. Kč) 

Daňové příjmy 116,1 128,9 130,7 141,3 154,4 

Nedaňové příjmy 23,4 22,9 23,5 24,6 26,3 

Kapitálové příjmy 11,1 13,5 16,0 12,3 15,7 

Přijaté transfery 97,8 63,2 75,4 75,7 76,5 

Příjmy celkem 248,4 228,5 245,6 253,9 272,9 
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Příloha č. 2 Výdaje obcí v ČR 

 

Zobrazení výdajů obcí v rámci celé republiky za roky 2004-2008. 

 Skutečnost v roce 

2004 (mld. Kč) 

Skutečnost v roce 

2005 (mld. Kč) 

Skutečnost v roce 

2006 (mld. Kč) 

Skutečnost v roce 

2007 (mld. Kč) 

Skutečnost v roce 

2008 (mld. Kč) 

Běžné výdaje 180,4 149,7 162,6 170,1 180,4 

Kapitálové výdaje 77,9 72,1 84,7 75,5 76,5 

Výdaje celkem 258,3 221,8 247,3 245,6 256,9 

Zdroj: vlastní zpracování, dle www.triada.cz, Obec & finance 

 

 

Procentní vyjádření výdajů obcí v letech 2004-2008. 

 % podíl v roce 

2004 

% podíl v roce 

2005 

% podíl v roce 

2006 

% podíl v roce 

2007 

% podíl v roce 

2008 

Běžné výdaje 69,8 67,5 65,8 69,3 70,2 

Kapitálové výdaje 30,2 32,5 34,2 30,7 29,8 

Výdaje celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování, dle www.triada.cz, Obec & finance 
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Příloha č. 3:  Organizační struktura města Moravský Beroun  

 
Zdroj: www.morberoun.cz [online, 31.3.2010] 
 

 

Starosta 

Místostarosta Právník 
(externě) 

Tajemník 

Odbor vnitřních věcí  
 
(1. vedoucí odboru) 

Odbor finanční  
 
(1. vedoucí odboru) 

Odbor sociálních věcí  
 
(1. vedoucí odboru) 

Odbor výstavby a 
životního prostředí  
(1. vedoucí odboru) 

2. referent- úsek evidence 
obyvatel a matriky 
3. referent/asistentka 
kanceláře starosty 
4. referent MKaTIC 
5. knihovnice Městská 
knihovna a IC 

2. referent - hlavní účetní 
3. referent -mzdová účetní 
4. referent-úsek majetkoprávní 
5. referent-úsek majetkoprávní 

2. referent - hmotná nouze 
3. referent – HN,SPO,IC 
4. pečovatelka –DSP (0,75) 
5. pečovatelka – DCHB (0,75) 

2 .referent- úsek ochrana přírody a 
krajiny 
3. Oddělení investic 
(vedoucí oddělení - stavební technik) 
 
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI: 
4. referent-úsek hospodářské správy 
5. zaměstnanec - kontrola OZV, řidič 
6. uklízečka 
7. pomocný dělník 
VPP, OPP dle dohod s ÚP a PMS 
8. *koordinátor veřejné služby (SÚPM) 

Vysvětlivky: 
 
DCHB – Dům s chráněnými 
byty v počtu 27 
DSP – dům soustředěné péče 
IC – informační centrum 
HN – hmotná nouze 
MKaTIC – Městské kulturní a 
turistické informační centrum 
OPP – obecně prospěšné práce 
OZV. Obecně závazná 
vyhláška 
PMS – probační a mediační 
služba 
SPO – sociálněprávní ochrana 
SÚPM – společensky účelná 
pracovní místa 
ÚP – úřad práce 
VPP – veřejně prospěšné 
práce 
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Příloha č.4: Znak města Moravský Beroun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Zdroj: www.morberoun.cz [online, 31.3.2010] 



 

Příloha č. 5  Vybrané položky příjmů a výdajů v roce 2004 

 

 

Vybrané významné položky příjmů v roce 2004 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2-12 M 

 

 

Vybrané významné položky výdajů v roce 2004 

 částka před konsolidací  

(v tis. Kč) 

% podíl na celkových 

výdajích 

bytové hospodářství 15 192,02 17,45 

sociální dávky 14 859,41 17,10 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 567,00 12,29 

činnost místní správy 7 435,23 8,83 

Výdaje celkem  87 042,29 × 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 

 
částka před konsolidací  

(v tis. Kč) 

% podíl na celkových 

příjmech 

neinvestiční přijaté dotace ze státní rozpočtu 18 918,10 24,87 

neinvestiční přijaté dotace od krajů 11 955,50 15,72 

daň z přidané hodnoty 7 167,79 9,42 

investiční přijaté dotace ze SF 5 399,00 7,10 

daň z příjmů PO 4 864,98 6,39 

daň z příjmů FO ze závislé činnosti 4 576,50 6,01 

Příjmy celkem 76 069,00 × 



 

Příloha č. 6  Vybrané významné položky příjmů a výdajů v roce 2005 

 

 

Vybrané významné položky příjmů v roce 2005 

 
částka před konsolidací  

(v tis. Kč) 

% podíl na celkových 

příjmech 

neinvestiční přijaté dotace ze SR 13 266,00 20,80 

daň z přidané hodnoty 8 372,66 13,13 

daň z příjmů PO 5 317,53 8,34 

daň z příjmů FO ze závislé činnosti 4 841,42 7,59 

Celkové příjmy 63 786,47 × 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 

 

 

Vybrané významné položky výdajů v roce 2005 

 
částka před konsolidací 

 (v tis. Kč) 

% podíl na celkových 

výdajích 

sociální dávky 9 545,33 16,06 

činnost místní správy 8 282,14 13,94 

platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 716,22 6,25 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 445,00 4,11 

sběr a svoz komunálních odpadů 1 586,73 2,67 

Celkové výdaje 59 433,16 × 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 



 

Příloha č. 7  Vybrané významné položky příjmů a výdajů v roce 2006 

 

 

Vybrané významné položky příjmů v roce 2006 

 Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

% podíl na celkových 

příjmech 

investiční přijaté dotace z VPS SR 15 000,00 18,24 

neinvestiční přijaté dotace ze SR 13 477,93 16,39 

daň z přidané hodnoty 8 810,69 10,72 

daň z příjmů PO  4 880,49 5,94 

daň z příjmů FO ze závislé činnosti 4 450,18 5,41 

Příjmy celkem 82 218,64 × 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 

 

 

Vybrané významné položky výdajů v roce 2006 

 Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

% podíl na celkových 

výdajích 

opravy základní školy 18 062,39 23,28 

budovy, haly a stavby 15 580,22 20,18 

činnost místní správy 8 661,55 11,16 

sociální dávky pro rodiny a děti 6 880,83 8,87 

domovy a penziony pro starší občany 6 732,08 8,68 

Výdaje celkem 77 594,03 × 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 



 

Příloha č. 8  Vybrané významné položky příjmů a výdajů v roce 2007 

 

 

Vybrané významné položky příjmů v roce 2007 

 Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

% podíl na 

celkových příjmech 

ostatní investiční přijaté transfery ze SR 15 100,00 19,84 

daň z přidané hodnoty 9 353,76 12,29 

daň z příjmů PO 6 752,59 8,87 

daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5 811,70 7,63 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4 976,64 6,54 

Celkové příjmy 76 125,46 × 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 

 

 

Vybrané významné položky výdajů v roce 2007 

 Výsledek od 

počátku roku  

(v tis. Kč) 

% podíl na 

celkových 

výdajích 

budovy, haly, stavby - chráněné bydlení 24 720,86 30,58 

činnost místní správy 9 199,12 11,38 

platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 301,12 5,32 

investiční transfery zřízeným PO – základní škola 3 389,33 4,19 

Celkové výdaje 80 849,01 × 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 



 

Příloha č. 9  Vybrané významné položky příjmů a výdajů v roce 2008 

 

 

Vybrané významné položky příjmů 2008 

 Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

% podíl na celkových 

příjmech 

daň z přidané hodnoty 11 062,63 15,01 

daň z příjmů PO 7 747,51 10,51 

daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5 347,82 7,26 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 3 489,33 4,73 

Celkové příjmy 73 700,01 × 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 

 

 

Vybrané významné položky výdajů v roce 2008 

 Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

% podíl na celkových 

výdajích 

činnost místní správy 9 436,70 11,44 

budovy, haly, stavby – chráněné bydlení 7 380,23 8,95 

dopravní prostředky- PO dobrovolná část 6 769,09 8,21 

dopravní prostředky 5 913,42 7,17 

platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 722,12 5,73 

Celkové výdaje 82 479,80 × 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 



 

Příloha č. 10  Vybrané významné položky příjmů a výdajů v roce 2009 

 

 

Vybrané významné položky příjmů v roce 2009 

 Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

% podíl na 

celkových příjmech 

daň z přidané hodnoty 10 390,42 11,9 

investiční přijaté transfery od regionálních rad 9 708,55 11,1 

daň z příjmů PO  5 449,06 6,2 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 5 145,75 5,9 

daň z příjmů FO ze závislé činnosti 4 963,67 5,7 

Celkové příjmy 87 576,09 × 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 

 

 

Vybrané významné položky výdajů 2009 

 Výsledek od počátku 

roku (v tis. Kč) 

% podíl na 

celkových výdajích 

komunální služby a územní rozvoj 15 728,87 17,8 

budovy, haly, stavby 14 847,49 16,8 

činnost místní správy 9 858,20 11,1 

platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 016,28 5,7 

Celkové výdaje 88 421,74 × 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 

 



 

Příloha č. 11:  Zobrazení % podílů příjmů a výdajů za roky 2004 – 2009. 

 

% podíly jednotlivých příjmů na celkových výdajích v letech 2004 – 2009 (v tis. Kč) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Daňové příjmy 65,9 % 38,8 % 28,3 % 36,4 % 42,8 % 30,9 % 

Nedaňové příjmy 4,2 % 4,2 % 2,5 % 3,5 % 3,7 % 3,6 % 

Kapitálové příjmy 0,6 % 0,7 % 3,8 % 4,5 % 0,6 % 1,2 % 

Přijaté transfery 35,8 % 56,3 % 65,4 % 55,6 % 52,9 % 64,3 % 

Příjmy celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

% podíly jednotlivých výdajů na celkových výdajích v letech 2004 – 2009 (v tis. Kč) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % 

Běžné výdaje 75,8 % 96,0 % 69,0 % 66,5 % 78,1 % 77,2 % 

Kapitálové výdaje 24,2 %  4,0 % 31,0 % 33,4 % 21,9 % 22,9 % 

Výdaje celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 



 

Příloha č. 12: Vývoj hospodaření města Moravský Beroun v letech 2004 – 2009 (v tis. Kč) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 



 

Příloha č. 13: 

Grafické zobrazení příjmů v letech 2004 – 2009 (v tis. Kč) 
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Grafické zobrazení výdajů v letech 2004 – 2009 (v tis. Kč) 
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Příloha č. 14: Místní poplatky za roky 2004 – 2009 (v tis. Kč) 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 
% podíl ∑ 

poplatků  

Poplatek za odpad 1 349,22 1 237,13 1 303,98 1 487,94 1 506,11 1 379,60 8 263,98 80,26 

Poplatek ze psů 67,98 58,26 76,60 65,52 80,78 73,74 422,88 4,11 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 48,00 20,99 19,27 40,61 37,19 20,98 187,04 1,82 

Poplatek z ubytovací kapacity 1,19 0,98 7,11 6,18 3,21 1,26 19,93 0,19 

Poplatek ze vstupného 2,37 0,67 0,77 × × × 3,81 0,04 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 242,34 195,55 187,99 240,00 236,58 296,16 1 398,62 13,58 

Celkem poplatky 1 711,10 1 513,58 1 595,72 1 840,25 1 863,87 1 771,74 10 296,26 × 

Zdroj: vlastní zpracování, dle FIN 2 – 12 M 



 

Příloha č. 15:  Souhrnný přehled vybraných poplatků za roky 2004 – 2009 (v tis. Kč) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 



 

Příloha č. 16:  Grafické zobrazení místních poplatků za roky 2004 – 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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