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Abstrakt v češtině: 

Cílem této práce je provést analýzu současného stavu a úpravy rozpočtu městského 

obvodu, konkrétně na příkladu městského obvodu Poruba, a to v návaznosti na negativní 

dopady ekonomické krize na vznik rozpočtového schodku.  

První část se zaměřuje na teoretické pojmy z oblasti rozpočtového procesu. Ve druhé části 

je popsán konkrétní příklad tvorby a skladby rozpočtu městského obvodu a hospodaření 

s ním na základě rozpočtových pravidel. Třetí část této práce pojednává o současné 

ekonomické krizi včetně analýzy jejího dopadu na veřejné rozpočty a na něj navazující 

navrhovaná řešení a přijatá opatření, která budou eliminovat její důsledky. 

Abstrakt v angličtině: 

The aim of this paper is to analyze the current situation and the adjustments to the budget 

of the urban area, a concrete example Poruba Borough, in response to the negative impact 

of economic crisis on the emergence of budget deficits. 

The first part focuses on theoretical concepts of the budgetary process. The second part 

describes a specific example of the creation and composition of the budget and 

management of the urban district with him on the basis of budgetary rules. Part three deals 

with the current economic crisis, including an analysis of its impact on public budgets and 

the subsequent proposed solutions and adopt measures that will eliminate its consequences. 
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Motto: 

„Každý očekává od státu všeobecnou šetrnost a individuální štědrost.“ 

                                                                                  Robert Anthony Eden  

 

Úvod 

Téma rozpočtů územně samosprávných celků se dotýká svým způsobem každého z nás. 

Veřejné rozpočty jsou součástí všech fází nakládání s veřejnými financemi. Jejich dopad  

se odráží v realitě života všech občanů České republiky. 

Věc veřejných financí je věcí každého z nás, rozpočet obce se týká každého jejího občana, 

jeho stav ovlivňuje kvalitu života všech obyvatel. 

První kapitola této bakalářské práce předkládá ucelené shrnutí teorie rozpočtové strategie  

a rozpočtového procesu měst a obcí v návaznosti na celkový systém a fungování veřejných 

financí. 

Ve druhé kapitole jsou popsány konkrétní kroky a postupy při sestavování ročního 

rozpočtu obce. Je zde rozebírán podrobný systém rozpočtového procesu počínaje návrhem 

sestavení rozpočtu, postupy při jeho schvalování, popisem postupů při plnění jednotlivých 

položek a rozborem fungování kontrolních mechanismů konče. 

Jako příklad se uvádí rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba  

na rok 2009 s uvedením jeho jednotlivých položek. 

Třetí kapitola se pokouší nastínit negativní dopad současné ekonomické krize na rozpočty 

měst a obcí nejprve obecně, poté se jako konkrétní příklad uvádí rozpočtová opatření 

statutárního města Ostravy, která byla v důsledku krize přijata a dále jejich promítnutí  

do rozpočtu městského obvodu Poruba.  

Při psaní této bakalářské práce jsem vycházel ze srovnání stavu rozpočtu městského 

obvodu Poruba před přijetím těchto opatření a poté jsem ve své práci ukázal dopady 

protikrizových opatření na krácení jednotlivých položek rozpočtu s následným uvedením 

konkrétního stavu čerpání prostředků ve 4. čtvrtletí roku 2009. 

Protikrizová opatření mají pochopitelný dopad a vliv i na rozpočet městského obvodu 

Poruba na rok 2010, jehož proces návrhu a sestavování v době vzniku této práce právě 

započal. 
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1 Veřejné finance a veřejná správa 

1.1 Veřejné finance a jejich funkce. 

Veřejné finance jsou spojené s veřejným sektorem a potřebou jeho financování  

a představují peněžní vztahy, které vznikají v souvislosti s tvorbou, rozdělováním  

a použitím peněžních fondů. Ve své podstatě jsou veřejné finance definované jako: 

Peněžní vztahy vznikající v souvislosti s tvorbou, rozdělováním, a použitím peněžních 

fondu spojených s činností veřejných institucí, přičemž jedním ze subjektů vztahů v rámci 

veřejných financí je stát a také většinou příslušné uzemní správní jednotky. Realizace 

veřejných financí je spojena se třemi základními principy:  

• Princip nenávratnosti vyjadřuje skutečnost, že platbou daní a cel nevzniká nárok 

na to, aby se vynaložený výdaj vrátil v podobě konkrétní služby nebo statku. 

• Princip nedobrovolnosti vyjadřuje skutečnost, že daně, cla a poplatky nikdo 

neplatí dobrovolně, ale je k tomu donucen zákony, aby stát získal finanční 

prostředky pro plnění jeho úkolů. 

• Princip neekvivalence vyjadřuje skutečnost že, při platbě daní není plátci předem 

znám účel, na jaký budou prostředky vynaloženy, a není zaručeno, že se mu 

prostřednictvím veřejných výdajů vrátí v ekvivalentní výši. [5] 

Podstata veřejných financí se projevuje v jejich základních funkcích, zejména jde-li  

o fiskální funkce: 

• Alokační funkce je proces, ve kterém se celkové použití zdrojů rozděluje mezi 

soukromé, veřejné a smíšené statky, kterým se volí způsob, jaká bude struktura  

a rozsah veřejných statků – jedná se o efektivnost.  

• Distribu ční funkce je proces, při němž dochází k rozdělování a přerozdělování 

důchodu a bohatství společnosti s cílem odstranit největší rozdíly v sociálně 

ekonomickém postavení jedinců a skupin obyvatelstva. 

• Stabilizační funkce je fiskální funkce, jejímž prostřednictvím stát zabezpečuje 

základní cíle hospodářské politiky jako je vysoká zaměstnanost, cenová stabilita, 

ekonomický růst a vyrovnaná platební bilance ve spolupráci ČNB, která hlídá 

vývoj v oblasti inflace. [5] 
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1.2 Rozpočtová soustava 

Státní rozpočet je plán finančního hospodaření státu, sestavovaný na jeden kalendářní rok. 

Má formu zákona, který navrhuje vláda a schvaluje parlament. Státní rozpočet obsahuje 

odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Jakmile je rozpočet 

schválen, je využití prostředků jednotlivých kapitol v kompetenci vlády, ministerstev  

a dalších institucí. Příjmy státního rozpočtu tvoří především daně, dále cla, poplatky a další 

příjmy. Výdaje státního rozpočtu pokrývají činnosti státu, které jsou buď dané zákonem, 

případně ústavou, nebo jimiž vláda realizuje svoji politiku. Příjmy a výdaje státního 

rozpočtu jsou centralizovány do peněžního fondu, který soustřeďuje státní finance. [5] 

Státní rozpočet je základním článkem veřejných financí, protože soustřeďuje největší část 

příjmů rozpočtové soustavy a nejvíc se podílí na nenávratném přerozdělování značné části 

HDP přes rozpočtovou soustavu. Základní funkcí státního rozpočtu je redistribuce 

národního důchodu související s plněním politických, ekonomických a sociálních úkolů 

státu. Státní rozpočet je centralizovaný peněžní fond, který je vytvářen, rozdělován  

a používán především s využitím nenávratného a neekvivalentního způsobu rozdělování. Je 

schvalován zákonodárnými sbory a to formou rozpočtového zákona.  Státní rozpočet 

představuje bilanci příjmů a výdajů státu. Z ekonomického hlediska vyjadřuje státní 

rozpočet ekonomické vztahy, které vznikají při tvorbě a používání peněžních důchodů 

státu, je centralizovaným peněžním fondem státu. Rozpočtový deficit nebo přebytek je 

rozdíl mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v příslušném rozpočtovém období. 

Pokladniční schodek nebo přebytek rozpočtu vzniká v průběhu rozpočtového období  

a vyplývá z časového nesouladu mezi běžnými příjmy a výdaji. Deficit státního rozpočtu 

se financuje půjčkou od centrální emisní banky nebo ostatních ekonomických subjektů 

(např. tuzemské i zahraniční banky, pojišťovny, ostatní finanční instituce, podniky, 

obyvatelstvo). Státním dluhem se rozumí závazky státu vůči ostatním ekonomickým 

subjektům. Státní půjčka se realizuje emisí státních dluhopisů, jejichž prodejem získává 

stát potřebné peněžní prostředky. Jestliže stát využije úvěru od centrální emisní banky 

nebo zahraničního úvěru, vstupují do peněžního oběhu nové peníze, které nejsou vytvářeny 

tvorbou materiálních statků a služeb, což vede k inflačním tlakům v národní ekonomice.  

Půjčky od jiných ekonomických subjektů nemusí působit inflačně, protože se jimi jen mění 

struktura poptávky. 

Příjmy a výdaje státního rozpočtu se člení na kapitoly, které vyjadřují okruh působnosti  

a odpovědnosti ústředních orgánů státní správy. Kapitolu všeobecná pokladní správa tvoří 



5 
 

příjmy a výdaje státního rozpočtu, které mají všeobecný charakter; součástí je i vládní 

rezerva, která slouží ke krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů a vytváří se ve výši 

0,3 % výdajů státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. Kapitolu státní dluh tvoří 

výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu. [16] 

V ČR byly vymezeny dvě úrovně veřejných rozpočtů, tj. centrální a uzemní úroveň. 

Rozeznáváme: 
 

• veřejné rozpočty a fondy centrální úrovně 

� státní rozpočet, 

� státní fondy – fond životní prostředí, dopravní infrastruktury, 

� majetkové fondy – pozemkový fond ČR, 

� fondy zdravotních pojišťoven, 

� státní finanční aktiva – konsolidační agentura. 

• veřejné rozpočty územní úrovně 

� rozpočty a fondy obcí, 

� rozpočty a fondy krajů, 

� rozpočty dobrovolných svazků obcí. [5] 

K veřejným rozpočtům se řadí i tzv. systém fondového hospodaření, které také může 

existovat na státní, regionální i místní úrovni. Soustavu veřejných rozpočtů znázorňuje 

obrázek č. 1: 

 
Obrázek č. 1 - Soustava veřejných rozpočtů [7] 
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      Příjmy 

      Příjmy 

     Příjmy 

Výdaje 

Příjmy 

Dotace 

    Dotace 

Výdaje 

Výdaje 

Výdaje 

      Příjmy 
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1.2.1 Rozpočtové zásady a skladby rozpočtu 

Obecně mají všechny rozpočty řadu společných rysů, a má-li rozpočet splnit daný účel, 

musí vykazovat určité vlastnosti. Tyto společné rysy jsou v praxi označovány jako 

rozpočtové zásady. Rozpočtové zásady mají teoreticky představovat systém poznatků, 

zevšeobecněných zkušeností, které se nahromadily v průběhu historického vývoje státního 

rozpočtu a rozpočtového procesu. Mezi rozpočtové zásady řadíme například následující 

principy: 

• zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu – vyjadřuje 

skutečnost, že rozpočet je schvalován na jeden kalendářní rok, v němž mohou být 

použity rozpočtové prostředky obsažené v rozpočtu (s touto zásadou úzce souvisí 

zásada stanovení pravidel pro období případného rozpočtového provizoria), 

• zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu – vyjadřuje požadavek na schválení 

takového rozpočtu, který bude reálný. Klade důraz na opatrnost při stanovování 

rozpočtových příjmů, které jsou v daném rozpočtovém roce určeny k úhradě 

rozpočtových výdajů. Tato zásada souvisí s požadavkem na zamezení zkreslování 

údajů v rozpočtu a zamezení rozsáhlých rozpočtových přesunů,  

• zásada dlouhodobé vyrovnanosti – představovala původně jednoznačný 

požadavek, aby rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, ale s postupným vývojem 

tato zásada připouští krátkodobou nevyrovnanost rozpočtu a klade důraz na 

vyrovnanost rozpočtu v dlouhodobém časovém horizontu, 

• zásada účelovosti rozpočtu – vyjadřuje pravidlo, že rozpočtové prostředky mají 

být použity pouze na ty účely, ke kterým byly v rozpočtu schváleny ve smyslu 

závazných ukazatelů schváleného rozpočtu, 

• zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu – se zaměřuje na skutečnost, aby byly 

v rozpočtu zachyceny veškeré příjmy a výdaje a aby byl konkrétní, jasný  

a přehledný, 

• zásada transparentnosti a publicity rozpočtu – klade důraz jednak na 

přehlednost rozpočtu, k čemuž se využívá třídění podle tzv. rozpočtové skladby, 

což umožňuje vzájemnou srovnatelnost rozpočtů; dále tato zásada obsahuje  

i nutnost zveřejnění a veřejné projednávání rozpočtu, 

• zásada efektivnosti a hospodárnosti rozpočtu – stanovuje požadavek  

co nejekonomičtějšího použití rozpočtových prostředků. [9] 
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Počet rozpočtových zásad i jejich přesné názvy se v odborné literatuře často liší, ale jejich 

podstata je shodná. Výklad i aplikace rozpočtových zásad se neustále vyvíjí, neustále 

dochází k jejich vývoji, proto je nelze chápat jako dogma. 

Rozpočtová skladba představuje jeden klíčových předpisů v oblasti rozpočetnictví  

a účetnictví veřejných rozpočtů. Rozpočtovou skladbu smí, resp. má povinnost stanovit 

Ministerstvo financí vyhláškou, jak to vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Je proto společným zájmem, aby rozpočtová skladba byla 

jednotná a závazně platila ve tvaru, který je přijatelný pro všechny, kterým má sloužit. [4]  
 

V rozpočtové skladbě se uplatňují tato 4 základní hlediska třídění:  

• Odpovědnostní hledisko - třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle správců 

kapitol. Rozpočtová skladba nyní definuje celkem 40 kapitol státního rozpočtu; 

obce a kraje mohou fakultativně používat své kapitolní třídění, pokud jej shledají 

účelným.  

• Druhové hledisko - je základním systémem klasifikujícím veškeré transakce 

veřejných rozpočtů. Třídí operace do tří základních okruhů, tj. příjmy, výdaje  

a financování. Druhové třídění je čtyřúrovňové a rozlišuje třídy, které se dále člení 

na seskupení položek, podseskupení položek a na položky. 

• Hledisko odvětvové - má za cíl třídit příjmy a výdaje podle jednotlivých odvětví, 

tj. druhu činnosti. Tato klasifikace se používá pro veškeré výdaje, ale nepoužívá se 

pro klasifikaci všech příjmů. 

• Hledisko konsolidační - třídí příjmy a výdaje z hlediska stupně konsolidace, 

pomocí které eliminujeme ve skutečných nebo plánovaných finančních operacích. 

Konsolidace probíhá na různých úrovních veřejných rozpočtů, přičemž nejnižší 

úroveň je na úrovni vykazující jednotky (organizace), dále probíhá na úrovni 

okresu, na úrovni kraje, na celostátní úrovni atd. [5] 

Všechna čtyři hlediska třídění se uplatňují současně u každého dílčího údaje veřejného 

rozpočtu. Každý takový údaj je v rozpočtové skladbě označen příslušným znakem. 

Rozpočtová skladba je upravena vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb.,  

o rozpočtové skladbě a je základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných 

rozpočtů a dále stanovuje jednotné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje  

u plánovaných a skutečných operací v rozpočtu.  
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Druhové členění se týká všech peněžních operací, kdy se třídí všechny příjmy a výdaje 

podle příjmových a výdajových druhů, přičemž výdajovým druhem se rozumí výdaj na 

pořízení věcí, služeb, prací, výkonů a práv, což je výdaj na nákupy, druh těchto věcí, 

služeb, prací, výkonů a práv u výdajů, proti kterým nestojí přímá protihodnota – transfery  

a druh podpory, kterou transfer představuje, a rovněž také druh příjemce této podpory. 

Druhové třídění rozpočtové skladby:  

• příjmové operace - daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté 

dotace, 

• výdajové operace - běžné výdaje, kapitálové výdaje, financování. [4] 

Odvětvové třídění má za cíl třídit příjmy a výdaje podle jednotlivých odvětví, tj. druhu 

činnosti. Tato se třídí následovně: 

• zemědělství a lesní hospodářství, 

• průmyslová odvětví, 

• služby pro obyvatelstvo, 

• sociální věci a politika zaměstnanosti, 

• bezpečnost státu a právní ochrana, 

• všeobecná veřejná správa a služby. 

Konsolidační členění umožňuje třídit výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných 

rozpočtů a ostatních peněžních fondů, např. dotace přijaté z území jiného kraje, půjčené 

prostředky poskytnuté na území jiného kraje. Konsolidace umožňuje vyloučit duplicity, 

tzn. vyloučit peněžní převody mezi fondy a rozpočtem, mezi zřizovatelem a organizační 

složkou a mezi veřejnými rozpočty různých úrovní. Konsolidace je oboustranná,  

tj. u příjmů a výdajů, v úhrnu musí být hodnotově stejná. Fakticky nebyly peněžní 

prostředky ani přijaté ani vydané.  

1.3  Příjmová stránka rozpočtu obce 

1.3.1 Daňové příjmy 

Česká republika je objektivně svým dosavadním historickým vývojem, jaký se promítá do 

daňových výnosů na jejím území, značně nesourodým celkem. Ale tyto daňové příjmy jsou 

z pohledu příjmové základny obcí považovány za základní a hlavní druh finančních zdrojů. 
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Na celkových příjmech obcí se totiž průměrně podílejí téměř jednou polovinou. Daňové 

příjmy tvoří z hlediska svého rozsahu nejvýznamnější část obecních rozpočtů 

(z celostátního pohledu jde o více než polovinu celkových příjmů). Dalšími položkami 

obecních rozpočtů jsou přijaté dotace, zejména ze státního rozpočtu a státních fondů, dále 

pak nedaňové příjmy (např. příjmy z vlastního podnikání) a kapitálové příjmy (např. úroky 

z peněžních prostředků na vkladovém účtu).  

Daň je jedním z příjmů veřejných rozpočtů, mezi které patří dále také např. poplatky  

a půjčky. Daň je platbou nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou. Hlavním a rozhodujícím 

zdrojem příjmů do rozpočtu obce by neměly být zisky z podnikání či jiné hospodářské 

činnosti obce, ale povinné platby stanovené zákonem nebo na základě zákona. Těmito 

platbami se rozumějí zejména daně a poplatky, které lze na základě čl. 11 odst. 5 Listiny 

základních práv a svobod ukládat jen na základě zákona. V této oblasti je pro obce 

významný zejména zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který rozděluje 

daňové výnosy mezi stát, obce a kraje. Novela tohoto zákona posílila fiskální postavení 

obcí tím, že došlo ke zvýšení podílu obcí z celostátního hrubého výnosu jednotlivých 

sdílených daní, které jsou příjmem rozpočtu obcí, a to z 20,59 % na 21,4 % (stoprocentním 

příjemcem výnosu daně z nemovitostí je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází). 

Tato novela rovněž nově definovala procento, kterým se jednotlivé obce (s výjimkou čtyř 

největších – hlavního města Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, u kterých platí zvláštní pravidla) 

podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní. [17] Jmenované procentní 

podíly jsou znázorněny v tabulkách č. 1 – č. 5:              

a) Daň z přidané hodnoty se rozděluje: 

  2007 2008 2009 
Kraje  8,92% 8,92% 8,92% 
Obce  20,59% 21,40% 21,40% 
Státní rozpočet 70,49% 69,68% 69,68% 
Tabulka č. 1 - Rozdělení daně z přidané hodnoty 
 
b) Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a její podíly 

z celostátního hrubého výnosu: 

  2007 2008 2009 Poznámka 
Kraje  8,92% 8,92% 8,92%   
Obce  20,59% 21,40% 21,40%   
  1,50% 1,50% 1,50% Dle počtu obyvatel v obci 

Státní rozpočet 68,99% 68,18% 68,18%   
Tabulka č. 2 - Rozdělení daně z příjmů fyzických osob z hrubého výnosu 
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c) Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou dle zvláštní sazby daně se dělí poměrem: 

  2007 2008 2009 
Kraje  8,92% 8,92% 8,92% 
Obce  20,59% 21,40% 21,40% 
Státní rozpočet 70,49% 69,68% 69,68% 
Tabulka č. 3 - Rozdělení daně dle zvláštní sazby 
 

d) U daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti: 

  2007 2008 2009 
Kraje  8,92% z 60% 8,92% z 60% 8,92% z 60% 

Obce  30% 30% 30% 
  20,59% z 60% 21,4% z 60% 21,4% z 60% 

Státní rozpočet 10% 10% 10% 

  70,49% z 60% 69,68% z 60% 
69,68% z 

60% 
Tabulka č. 4 - Rozdělení daně dle výdělečné činnosti 
 
e) Daň z příjmu právnických osob: 

  2007 2008 2009 
Kraje  8,92% 8,92% 8,92% 
Obce  20,59% 21,40% 21,40% 
Státní rozpočet 70,49% 69,68% 69,68% 
Tabulka č. 5 - Rozdělení daní z příjmů právnických osob 
  

Výše zmíněný zákon upravuje procentuální tok a přerozdělení daňových příjmů do státního 

rozpočtu, do rozpočtů krajů a do rozpočtu obcí. Každá obec a každý kraj se na uvedené 

procentní části výnosů podílí stanoveným procentem. 

Základní kritérium počet obyvatel bylo doplněno celkovou výměrou katastrálních území 

obce. Novelou došlo také k odstranění předchozího velkého počtu velikostních kategorií 

obcí a příslušných koeficientů, které předtím vedly ke skokové změně daňových příjmů při 

"přechodu" obce z jedné velikostní kategorie do jiné. Současná podoba zákona 

o rozpočtovém určení daní hovoří o koeficientech postupných přechodů a násobcích 

postupných přechodů.  

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, dále upravuje tzv. motivační prvky 

v systému rozpočtového určení daní pro obce. Jejich smyslem je motivovat obce, aby např. 

podporou podnikání a zaměstnanosti zvyšovaly svůj daňový výnos. Motivační prvky jsou 

tvořeny některými podíly na vybraných daňových titulech, a to konkrétně podílem 30 % na 

dani z příjmů fyzických osob z podnikání rozdělovaném podle místa bydliště podnikatele; 
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dále podílem 1,5 % na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků rozdělovaném podle poměru počtu zaměstnanců v obci k 1. prosinci 

předcházejícího roku k součtu zaměstnanců ve všech obcích České republiky.  

Zatímco stanovení daní a jejich rozpočtové určení obcím je záležitosti státu (obce mají 

možnost ovlivnit pouze konečnou výši daně z nemovitostí), je obci na druhé straně dána 

možnost (nikoliv povinnost) posílit své daňové příjmy zavedením místních poplatků. 

Právní úprava místních poplatků je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona může obec zavést svým 

právním předpisem vydávaným v samostatné působnosti (tj. obecně závaznou vyhláškou) 

některý z celkem 9 místních poplatků (popř. všechny, nikoliv však takový, který není 

výslovně uveden v soustavě místních poplatků v § 1 zákona o místních poplatcích). [2] 

Daněmi a místními poplatky se však zdaleka nevyčerpává výčet daňových příjmů obce. 

Mezi daňové příjmy obcí patří rovněž poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, 

správní poplatky a ostatní odvody, které jsou ze zákona příjmem obce. 

Příloha k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní uvádí tabulky s uvedením 

koeficientů postupných přechodů a přepočítacích koeficientů: 

a) Koeficienty postupných přechodů a násobky postupných přechodů 

Obce s počtem obyvatel 
od - do obyvatel 

Koeficienty postupných 
přechodů 

Násobek postupných 
přechodů 

0 - 300 1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce 

301 - 5 000 1,0640 300 +1,0640 x počet obyvatel 
z počtu obyvatel obce 
přesahujících 300 obyvatel 

5001 - 30 000 1,3872 5 300,8+1,3872 x počet 
obyvatel z počtu obyvatel obce 
přesahujících 5 000 obyvatel 

30 001 a více 1,7629 39 980,8 +1,7629 x počet 
obyvatel z počtu obyvatel obce 
přesahujících 30 000 obyvatel 

Tabulka č. 6 - Koeficienty postupných přechodů 
 

b) Přepočítací koeficient 

Hlavní město Praha 4,2098 

Plzeň   2,5273 

Ostrava     2,5273 

Brno    2,5273 

Ostatní obce                           1,0000 

Tabulka č. 7 - Přepočítací koeficient 
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1.3.2 Kapitálové příjmy 

Jsou to svým charakterem jednorázové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje 

akcií, majetkových podílů a ostatní kapitálové příjmy nazývané souhrnně kapitálovými 

příjmy. Avšak význam kapitálových příjmů poklesává, jelikož značná část obecního 

majetku byla již rozprodána. Obce musí v souladu se zákonem o obcích a kraje v souladu 

se zákonem o krajích svůj záměr prodávat, pronajímat, nebo vypůjčovat zveřejnit na úřední 

desce. A to z toho důvodu, aby se k němu případní zájemci mohli vyjádřit  

a předložit své nabídky. Pokud tomu tak není a orgány obce rozhodnou o prodeji, směně, 

daru, pronájmu či výpůjčce bez zveřejnění záměru, je takový úkon od prvopočátku 

neplatný. Projednávání smluv o pronájmu a výpůjčce je v pravomoci rady obce i kraje, 

smlouvy o prodeji, směně či darování přísluší do pravomocí zastupitelstev územně 

samosprávných celků. 

1.3.3 Přijaté dotace 

Přijaté dotace jsou nenávratně poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu. Tvoří 

významnou část příjmů obcí. Důvodem jejich existence je zabezpečení určitého standardu 

upřednostněných veřejných statků, jejichž zabezpečení na ně přenáší v rámci přenesené 

působnosti ústřední vláda. Peněžní dotací se rozumí peněžitý dar nebo daru podobná 

peněžitá úhrada ze strany státu nebo územněsprávního celku. Dotace jsou jedním 

z možných zdrojů decentralizovaných veřejných rozpočtů. V období reformy veřejné 

správy se formují zdroje financování krajů a mění se i zdroje financování obcí. Proto by 

měla být otázka poskytování dotací územním rozpočtům objektivně posouzena. [6]  

Dotace obcím se v současném systému financování obcí dají rozdělit na dvě skupiny. Jsou 

to jednak nárokové dotace, svázané s určitou veřejnou službou, kterou daná obec 

vykonává. Za předem stanovených podmínek je obci poskytnuta automaticky. Druhou 

skupinu tvoří dotace, o které se obce musí individuálně ucházet (nenárokové dotace). 

Nárokové dotace poskytované obecním rozpočtům plní funkci financování těchto několika 

skupin veřejných služeb. Především je to dotace na veřejné služby, jejichž výkon přenesl 

na obce stát (přenesený výkon státní správy). Jsou vykonávány také pro obyvatele jiných 

obcí. Důvodem dotování by neměla být jen skutečnost, že tyto služby přenesl stát na obce, 

ale především fakt, že je to činnost pro jiné. Z hlediska financování by měly být obci 

dotovány veškeré náklady s tím spojené. Problémem je zde tedy výška dotace, která by 

měla vycházet z objektivních nákladů na příslušnou činnost. Účetnictví obcí bohužel 
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nezachycuje podrobnost sledování nákladů na jednotlivé činnosti státní správy. Dílčí údaje 

ukazují, že tyto dotace nepokrývají plně náklady na výkon státní správy obcemi. [19]  

Další dotace na veřejné služby souvisí s demografickou specifikou obce. Jde zde 

o financování základního školství, kdy je poskytována dotace na jednoho žáka. Tímto 

způsobem dotování se zohledňují i případy, kdy malé obce nemají vlastní školu. Dotační 

vztah musí být doplněn smluvní dohodou mezi obcemi, neboť poskytovaná dotace na žáka 

nekryje plně náklady. Dotace na žáka ze státního rozpočtu pokrývala např. v roce 1999 

v průměru kolem 14 % celkových průměrných nákladů (investičních i neinvestičních) na 

školství vynakládaných obcemi. (Kromě dotací na žáka poskytuje stát nenárokové dotace 

na obnovu školských zařízení, které se ve sledovaném roce pohybovaly pod úrovní 10 % 

výdajů na školství vynakládaných obcemi). 

Další okruh tvoří dotace na zařízení, u nichž je zřizovatelem obec, ale služby jsou 

poskytovány opět i širšímu území (dotace na ústavy sociální péče, na domovy důchodců, 

na vybraná zdravotnická zařízení). [17] Objektem dotace je zde jedno místo, přičemž i zde 

se ukazuje, že poskytnutá dotace nepokrývá celkové náklady obcí na tato zařízení. Obec 

přes poskytnutou dotaci musí část prostředků poskytnout z vlastních zdrojů. V případě, že 

v takovýchto zařízeních jsou umístěni obyvatelé jiných obcí, není zde nijak řešena otázka 

úhrady mezi obcemi. Tento problém musí být součástí řešení přechodu kompetencí 

okresních úřadů na obce a kraje. Dotace na sociální dávky (transfer prostředků na sociální 

dávky) jsou spojeny s přenosem státní správy na obce v souvislosti s vyplácením 

sociálních dávek. Tyto dotace plně obcím pokrývají vyplácení sociálních dávek. Stávající 

struktura nárokových dotací obcím vhodně reaguje na reálné odlišnosti hospodaření obcí 

(na které nemůže objektivně reagovat uplatněný systém rozpočtového určení daní obcím) 

na druhé straně však neřeší všechny odlišnosti. Z pohledu velikosti dotací se vesměs 

ukazuje, že poskytnuté částky pouze zmírňují dopady na obce. Indikativně je možno 

uvažovat o "nárokovém dotování" dalších oblastí veřejných služeb, např. by mohlo jít 

o dotace na údržbu místních komunikací. Případné uplatnění nových druhů dotací by však 

nemělo znamenat příliv dalších prostředků do rozpočtů obcí z makroekonomického 

pohledu, ale změnu proporcí mezi daňovými příjmy a dotacemi jednotlivých obcí. 

Druhou část dotací obcím tvoří dotace, o které se obce musí ucházet u orgánů státu - 

nenárokové dotace. U těchto dotací jejich získání závisí na řadě okolností (objem 

prostředků státu, vlastní zdroje obcí, množství požadavků, zadluženost obce, regionální 

politika státu, ale zřejmě i lobování apod.). Dotace zde představují státem podporované 

aktivity obcí, které mají převážně investiční charakter. Touto formou nenárokových dotací 
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bude obcím v roce 2002 poskytnuta zhruba polovina z celkových dotací obcím z různých 

kapitol státního rozpočtu a ze státních fondů. Jsou poskytovány vesměs prostřednictvím 

státem vyhlašovaných programů.[19] 

Obvykle velký počet zájemců i omezené zdroje státu kladou vysoké nároky na stanovení  

a uplatnění objektivních kritérií pro výběr dotovaných obcí. Forma těchto dotací vybízí 

k zamyšlení nad jejich funkcí. Zda by např. nebylo vhodnější tyto prostředky rozdělit mezi 

obce přímo, bez potřeby vytváření administrativního procesu spojeného se žádostmi, 

rozhodováním o poskytnutí dotace a kontrolou použití těchto prostředků. Existence 

nenárokových dotací by měla být zdůvodněna, přičemž nemůže být uplatněno hledisko 

vyrovnávání nízké úrovně daňových příjmů některých obecních rozpočtů. Jako zdůvodnění 

se zde tedy nabízí tato hlediska: 

• dotace podporují obce při vkládání prostředků do budoucnosti (poskytování 

investičních dotací),  

• rozsah některých investic bývá tak velký, že akumulace vlastních zdrojů obcí na 

tyto akce by z časového hlediska byla neúměrná, případně při použití zápůjčních 

prostředků by se výrazně prodražila,  

• prostřednictvím dotací podporuje stát žádoucí orientaci obcí při rozvoji veřejného 

sektoru,  

• uplatnění spoluúčasti při financování dotované akce umožňuje státu nepřímo 

ovlivňovat širší rozsah výdajů obcí. [17] 

1.3.4 Nedaňové příjmy 

Mezi vlastní nedaňové příjmy rozpočtů obcí patří především: 

• Příjmy z vlastní správní činnosti: sem patří poplatky za správní úkony v rámci 

tzv. přenesené působnosti různým subjektům, tj. občanům a organizacím. Podle 

rozsahu přenesené působnosti nejčastěji orgány obcí provádějí takové úkony jako je 

výpis z matrik, povolení stavby, ověření pravosti dokladů.  

• Příjmy z vlastního podnikání: jsou tradičním příjmem rozpočtů územní 

samosprávy a patří sem např. zisk místních podniků, příjmy z pronájmu či prodeje 

obecního majetku, podíly na ziscích podniků s majetkovým vkladem obce aj. 

• Příjmy z mimorozpočtových fondů: tímto rozumíme příjmy z účelových 

peněžních fondů vyšších stupňů územní samosprávy nebo z jiných účelových 
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peněžních fondů, které obce tvoří mimo vlastní rozpočet, například z fondu rezerv, 

který, který u nás obce tvořily už v minulosti z přebytků běžného rozpočtu. 

• Příjmy z pokut sankční povahy: prakticky takové příjmy nelze naplánovat, jsou 

nahodilé a vyměřené za porušení určitých právních norem, mají zpravidla 

doplňkový charakter. Jejich výnos v rozpočtech obcí je malý a spíše nahodilý. 

• Uživatelské poplatky: tyto jsou vlastním příjmem rozpočtu obcí, o kterém 

rozhodují výlučně volené orgány obcí, tzn. se stoprocentní odpovědností  

a pravomocí. Uživatelské poplatky patří mezi běžné příjmy, ze kterých se financují 

běžné výdaje. Nejčastěji se využívají za odvoz odpadů, za dodávky pitné vody, za 

čištění odpadních vod, parkovaní vozidel, hřbitovní služby apod. 

• Ostatní nedaňové příjmy: do této skupiny můžeme zahrnout všechny ostatní 

příjmy nedaňového charakteru, které plynou do rozpočtu obce. Mohou to být 

například příjmy ze sdružování finančních prostředků. Na základě písemné dohody 

několika obcí sdružuje své prostředky na společné zajišťování a financování 

veřejných statků, avšak plynou do rozpočtu jenom jedné obce, která je garantem 

zabezpečení společných potřeb. [8] 

1.4 Výdajová stránka rozpočtu obce 

Z rozpočtu obcí se dle platné legislativy hradí: 

a) závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony a zvláštním 

právními předpisy, 

b) výdaje na vlastní činnost obce v jeho samostatné působnosti, zejména výdaje 

spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, 

c) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem, 

d) závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jeho hospodaření  

a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupil, 

e) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo dalšími subjekty, včetně 

příspěvků na společnou činnost,  

f) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

g) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich 

vlastníkům, 

h) výdaje na podporu subjektů provádějící veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro obec, 
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i) jiné výdaje uskutečňované v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na jiné 

humanitární účely. [2] 

Vedle výše jmenovaných výdajů jsou výdaji rozpočtu i splátky přijatých půjček, úvěrů  

a návratných finančních výpomocí, dále splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich 

vlastníkům. 

Stejně jako příjmy, tak i výdaje obecně dělíme na:  

• běžné výdaje, 

• kapitálové výdaje, 

a dále na výdaje nenávratné povahy nebo návratné. 

1.4.1 Běžné výdaje 

Slouží k financování běžných, pravidelně se opakujících potřeb v příslušném fiskálním 

roce. Jedná se zejména o opakující se provozní výdaje rozpočtovým a příspěvkovým 

organizacím, které obce zřizují pro zajištění veřejných statků. 

1.4.2 Kapitálové výdaje 

Slouží k financování dlouhodobých a to zvláště investičních potřeb, které zasahují do více 

rozpočtových období, zpravidla ale bývají jednorázové a pravidelně se neopakující. Výdaje 

na investice ještě úzce souvisí nejen s výdaji vynakládanými na pořízení nových investic, 

ale i se splácením půjček, z nichž se investice financovaly, avšak úroky jsou již placeny 

z běžného rozpočtu. 

1.5 Rozpočtový proces obce a etapy rozpočtového procesu 

O rozpočtovém procesu obecně můžeme říct, že v sobě zahrnuje postupy prací, jimiž se má 

řídit celoroční činnost související s rozpočtovým hospodařením. 

Základní východiska právní úpravy pro rozpočty obcí nalezneme v zákoně č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet pro obce je tím samým, čím je státní 

rozpočet pro stát, tedy významný ekonomický nástroj politiky. Nepůjde však o politiku 

centrální, ale o politiku místní, která dokáže reflektovat potřeby obyvatelstva v rámci 

příslušného území. Sestavování a schvalování rozpočtu obce patří mezi významné 

rozhodování v samostatné působnosti obce. Zákon o obcích se zmiňuje o rozpočtu obce 

pouze v několika ustanoveních. Předně § 44 stručně stanoví, že sestavování rozpočtu  
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a závěrečného účtu obce a hospodaření s prostředky obce se řídí zvláštním zákonem. Toto 

ustanovení přímo odkazuje na zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

Na úrovni územních samosprávných celků je rozpočtový proces finančním a správním 

řízením svého druhu, kterým je stanoven postup volených i výkonných orgánů příslušného 

celku v jednotlivých fázích tohoto procesu. Nejzákladnější právní úprava rozpočtového 

procesu rozpočtů obcí je obsažena v zákoně o obcích, který dále odkazuje na zákon  

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

předpisů. Obsahuje podrobnosti ohledně hospodaření územních samosprávných celků. 

Přesně je předmět úpravy tohoto zákona vymezen v jeho § 1 odst. 1., který upravuje 

tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, stanoví 

pravidla hospodaření s jejich finančními prostředky. Dále upravuje též zřizování nebo 

zakládání právnických osob územních samosprávných celků. Samotný rozpočtový proces 

je možné rozdělit do několika fází, což je uvedeno i v obecné charakteristice rozpočtového 

procesu. Pro všechny fáze je možné formulovat společné zásady a pravidla, podle nichž je 

nutné postupovat.  

Rozpočtový proces můžeme označit zvláštním druhem řízení, který má svoje specifické 

etapy (např. ve srovnání s daňovým řízením), a sice:  

• sestavování návrhu rozpočtu obce (vypracování návrhu rozpočtu),  

• publikaci (zveřejnění návrhu rozpočtu),  

• projednání a schvalování rozpočtu,  

• hospodaření s rozpočtovými prostředky,  

• kontrolu,  

• hodnocení. [17]  

1.5.1 Rozpočtový výhled 

Při hospodaření s veřejnými prostředky se stále častěji setkáváme s pojmy efektivnost, 

programovost a koncepčnost. Jedním z nástrojů řízení, který na úrovni municipálních 

rozpočtů umožňuje zvýšit efektivnost hospodaření s veřejnými prostředky, je rozpočtový 

výhled, který plní funkci pomocného nástroje.  

Podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, je územní samosprávný celek, tedy i obec  

a dobrovolný svazek obcí, povinen rozpočtový výhled vypracovat. Rozpočtový výhled 

slouží pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku a dobrovolného 
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svazku obcí. S ohledem na skutečnost, že se jedná o nástroj střednědobého finančního 

plánování, sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků 

zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.  

Tzn., že např. při schvalování rozpočtu na r. 2008 se sestavuje rozpočtový výhled na léta 

2009 – 2011. Pomocí rozpočtového výhledu územní samosprávný celek a dobrovolný 

svazek obcí zvažují své potřeby a možnosti finančního zabezpečení. [2] Jinak řečeno, 

zvažují své výdaje a pro ně použitelné příjmy pro delší časové období, než je daný 

rozpočtový (kalendářní) rok. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje, 

dává územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí možnost zvolit si 

míru jeho podrobnosti samostatně. Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se finanční hospodaření územních 

samosprávných celků řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočtový 

výhled je tudíž pomocným nástrojem územního samosprávného celku. Rozpočtový výhled 

obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích zejména o dlouhodobějších 

závazcích (např. přijatých úvěrech a půjčkách) a pohledávkách (např. o poskytnutých 

půjčkách), o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Při 

schvalování rozpočtu na další rozpočtový rok se zpravidla aktualizuje i rozpočtový výhled. 

Rozpočtový výhled je projednán v zastupitelstvu obce, které jeho obsah vezme na vědomí. 

Každá obec i dobrovolný svazek obcí jsou povinny prognózovat své hospodaření, a to 

alespoň ve zjednodušené formě. V podstatě lze říci, že rozpočtový výhled obsahuje 

základní souhrnné ukazatele, kterými jsou: 

• celkové příjmy  

• celkové výdaje  

• celkové pohledávky  

• celkové závazky  

Rozpočtový výhled by tedy měl obsahovat nejen souhrnné základní údaje o příjmech  

a výdajích, ale také zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních 

zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se 

uvedou jejich dopady na hospodaření obce nebo dobrovolného svazku obcí po celou dobu 

trvání závazku. V praxi to znamená, že v rozpočtovém výhledu, je samostatná část 

věnována právě těmto dlouhodobým závazkům, které budou ovlivňovat hospodaření obce 

nebo dobrovolného svazku obcí po dobu delší než je doba, na níž je zpracován rozpočtový 

výhled.  
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Zákon nestanovuje, který orgán obce nebo dobrovolného svazku obcí rozpočtový výhled 

projednává. Je tedy na zastupitelstvu obce, aby stanovilo, který orgán bude rozpočtový 

výhled obce projednávat. U dobrovolného svazku obcí je vhodné stanovit orgán, který 

bude projednávat rozpočtový výhled svazku, ve stanovách, které tvoří přílohu smlouvy  

o vytvoření svazku obcí. Současně by v obou případech mělo být předem stanoveno, 

jakým způsobem bude rozpočtový výhled projednán a zda bude přijato usnesení o jeho 

schválení nebo usnesení o jeho vzetí na vědomí. Povinnost rozpočtový výhled zveřejnit 

právní předpisy neukládají. [4] 

 
Obrázek č. 2 - Rozpočtový proces obcí 

Rozpočtový výhled, stejně jako rozpočet, je nástrojem sloužícím k plánování. Dá se tedy 

očekávat, že bude docházet ke změnám a zpřesňování údajů v něm obsažených. Aby tedy 

rozpočtový výhled plnil svou roli při řízení obce či svazku obcí, je třeba, aby byla 

prováděna průběžná kontrola a monitoring naplňování v něm obsažených ukazatelů.  

K vyhodnocování plnění rozpočtového výhledu by mělo docházet alespoň jednou ročně  

a na jeho základě by měl být rozpočtový výhled aktualizován. 
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1.5.2 Sestavení návrhu rozpočtu 

Rozpočet obce a dobrovolného svazku obcí je finančním plánem, který slouží k řízení 

financování jejich činnosti. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Je to zásada 

shodná s rozpočtovým rokem stanoveným v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, pro státní rozpočet.  Roční rozpočet vychází  

z rozpočtového výhledu, ale není výslovně vázán jeho údaji. Vychází z údajů, které se  

v rozpočtovém výhledu týkají rozpočtu přijímaného pro konkrétní rozpočtový rok.  

Z rozpočtového výhledu se při sestavování rozpočtu podle zákona pouze vychází, nejsou 

jím tedy zastupitelstvo obce nebo orgán dobrovolného svazku obcí přímo vázány, a mohou 

přijmout roční rozpočet i odlišný od údajů obsažených v rozpočtovém výhledu. V takovém 

případě by odlišnosti oproti rozpočtovému výhledu měly být odůvodněné a opodstatněné.  

Roční rozpočet vypracovává obec a dobrovolný svazek obcí v návaznosti na svůj 

rozpočtový výhled a na základě rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového 

provizoria, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých 

obcí, nebo kterým rozpočet kraje určuje vztahy k rozpočtu obcí a dobrovolných svazků 

obcí v kraji. Zákon neobsahuje povinnost územního samosprávného celku či dobrovolného 

svazku obcí schvalovat rozpočet až po schválení rozpočtu vyššího stupně. Může jej 

schválit i před schválením rozpočtu vyššího stupně. Bude však muset po schválení 

rozpočtu vyššího stupně neprodleně odstranit rozdíly v dotačních příjmech,  

a to rozpočtovým opatřením. [8]   

Při sestavování rozpočtu obecně platí jednoduchá rovnice:  

                                   

V zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je stanoveno, že rozpočet se 

sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může však být schválen i jako přebytkový v případě, 

že některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou 

určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.  

Obce a dobrovolné svazky obcí převážně schvalují rozpočet, jehož příjmy se nerovnají 

výdajům kalendářního roku. Je to způsobeno zejména tím, že používají své finanční 

prostředky přijaté v minulých letech k úhradě výdajů běžného roku. Z pohledu rozpočtové 

skladby se jedná o schodek rozpočtu, ale tento schodkový rozpočet je přijatelný, protože je 

kryt finančními přebytky z minulých let. Nebo si územní samosprávné celky a dobrovolné 

svazky obcí chtějí finanční prostředky rozpočtované v příjmech běžného roku šetřit  

PŘIJMY ± FINANCOVÁNÍ = VÝDAJE 
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k použití v dalších letech a v tom případě se jedná o rozpočet přebytkový. Zákon  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů taxativně stanoví, v jakých případech může 

být rozpočet schválen jako schodkový. 

1.5.3 Projednávání a schválení rozpočtu 

Územní samosprávný celek má ze zákona povinnost vhodným způsobem zveřejnit návrh 

rozpočtu před jeho projednáváním zastupitelstvem územního samosprávného celku, a to 

nejpozději 15 dnů před tímto projednáváním aby se k němu mohli vyjádřit občané. Návrh 

může být zveřejněn např. na úřední desce, nebo se s ohledem na jeho rozsah na úřední 

desce může uvést zkrácená verze s informací, kde je celé znění návrhu pro občany  

k dispozici k nahlédnutí. Dobrovolný svazek obcí je rovněž povinen vhodným způsobem 

zveřejnit návrh svého rozpočtu, a to ve všech členských obcích svazku tak, aby se  

s návrhem rozpočtu mohli seznámit občané všech členských obcí. Návrh rozpočtu 

dobrovolného svazku obcí musí být zveřejněn nejpozději 15 dnů před jeho projednáváním 

v orgánu svazku. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve 

lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva nebo na zasedání 

orgánu svazku obcí. Zákon neobsahuje žádné ustanovení, podle kterého by bylo potřeba 

znovu a znovu zveřejňovat pozměněné návrhy rozpočtu, pokud v průběhu jeho zveřejnění 

dojde k nějaké jeho změně. O návrzích podaných v průběhu zveřejnění rozpočtu se jedná 

při jeho schvalování na zasedání zastupitelstva obce nebo orgánu dobrovolného svazku 

obcí. [4] Rozpočet by tedy měl být projednáván v takovém členění, aby vyjadřoval 

závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit výkonné orgány obce nebo dobrovolného 

svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu, právnické osoby zřízené v působnosti obce 

nebo dobrovolného svazku při svém hospodaření a další osoby, které mají být příjemci 

dotací nebo příspěvků z rozpočtu. Jak již bylo uvedeno, předmětem jednání zastupitelstva 

při schvalování rozpočtu není rozpočet v plném podrobném třídění. [8] 

Po jeho schválení tedy musí neprodleně dojít k jeho podrobnému rozpisu, kdy musí být 

rozpracovány ukazatele uvedené v materiálu schváleném zastupitelstvem, a to podle platné 

rozpočtové skladby. Rozpracování probíhá na všech úrovních orgánů obce a jejích 

organizačních složek a také u příspěvkových organizací. K tomu je však nezbytné, aby jim 

byly sděleny ty ukazatele, které pro ně mají závaznou podobu. Součástí rozpisu rozpočtu je 

tedy i sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi 

řídit. Stejným způsobem probíhá rozpracování rozpočtu po jeho schválení  

i u dobrovolného svazku obcí. Své finanční hospodaření obce a dobrovolné svazky obcí 
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uskutečňují v souladu se schváleným rozpočtem, provádějí pravidelnou kontrolu svého 

hospodaření a hospodaření jimi zřizovaných a založených právnických osob po celý rok. 

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je obcím a dobrovolným svazkům 

obcí uložena povinnost nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 

Předmětem přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok je např. kontrola 

hospodaření dle schváleného rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky, 

nakládání s majetkem obce nebo dobrovolného svazku obce a vedení účetnictví. Obsah, 

způsob a podmínky přezkoumání hospodaření jsou stanoveny zákonem č. 420/2004 Sb.,  

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí, v platném znění. Každé obci a dobrovolnému svazku obcí je dána možnost zvolit si, 

zda si nechá provést přezkoumání svého hospodaření soukromým auditorem za úplatu, 

nebo zda si nechá přezkoumat hospodaření ze strany krajského úřadu bezplatně. 

1.5.4 Závěrečný účet 

Určitou formou konečné kontroly hospodaření za uplynulý rozpočtový rok je sestavení 

závěrečného účtu obce a závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí. I zde je nutno zachovat 

procedurální prvek, jakým je zveřejnění závěrečného účtu po dobu 15 dnů před jeho 

projednáváním v zastupitelstvu obce. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit 

buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. 

Zastupitelstvo obce nebo orgán dobrovolného svazku obcí projedná závěrečný účet  

za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 30. 6. roku následujícího. Zákon stanoví 

povinnost předložit závěrečný účet dobrovolného svazku obcí zastupitelstvům členských 

obcí neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí. 

Závěrečný účet obsahuje: 

• údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu,  

• údaje o dalších finančních operacích,  

• hospodaření s peněžními fondy,  

• hospodaření zřízených nebo založených organizací,  

• hospodaření s majetkem,  

• vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ke státním fondům a finanční 

vypořádání k jiným rozpočtům a k hospodaření ostatních osob,  

• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. [8] 
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Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že je pouze na zastupitelstvu obce, v jakých 

podrobnostech svůj rozpočet schválí. Při tomto schvalování by si však mělo uvědomit, že 

veškeré v rozpočtu schválené příjmy a výdaje jsou považovány za závazné ukazatele 

rozpočtu. Bylo by nelogické a není ani technicky možné usilovat o to, aby se návrh 

rozpočtu předložený tomuto vrcholnému orgánu obce zabýval každou i tou nejpodrobnější 

číselnou hodnotou, do které se jinak zpracovává tzv. „podrobný“ rozpočet pro účely 

výkaznictví, při sledování výsledků hospodaření podle rozpočtu. To vyplývá i z dikce 

ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., podle kterého se po schválení rozpočtu  

v zastupitelstvu územního samosprávného celku neprodleně provede jeho rozpis. 

Rozpisem se rozumí souhrn prací spojených s rozpracováním závazných ukazatelů 

schváleného rozpočtu. Schválené závazné ukazatele rozpočtu se rozpracovávají až do 

nejpodrobnějšího třídění podle rozpočtové skladby a na všech úrovních. 

2 Konkrétní p říklad rozpočtu obce statutárního města Ostravy 
- městského obvodu Poruba 

2.1 Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu dle platné legislativy 

Jak již bylo ve výše uvedeném textu popsáno, začíná proces tvorby rozpočtu na další rok 

již v průběhu roku předcházejícího tak, aby došlo včas k předložení jeho konečné verze ke 

schválení zastupitelstvem městského obvodu.  

Sestavování a schvalování návrhu rozpočtu je proces dlouhodobý. Sestavování rozpočtu 

statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba pro rok 2009 vycházelo 

z rozpočtového výhledu na léta 2009 – 2011, který byl schválen Radou městského obvodu 

Poruba dne 25. 10. 2007. Tvorba návrhu rozpočtu se řídí metodikou, vycházející z platné 

legislativy [12]. Do návrhu rozpočtu nemohly být zahrnuty transfery ze státního rozpočtu 

na dávky sociální péče, jejichž výše nebyla ke dni schválení rozpočtu známa. Byly tam 

však zahrnuty investiční transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy a také finanční 

prostředky nevyčerpané v roce 2008 na základě žádosti městského obvodu Poruba. Při 

stanovení výše finančních prostředků výdajové části rozpočtu vycházel odbor ekonomický 

z jednotlivých požadavků příkazců operací a z očekávané skutečnosti roku 2008. 

Požadavky příkazců operací vycházejí a vyplývají z konkrétních pracovních náplní 

zaměstnanců všech odborů a útvarů, kteří mají dispoziční oprávnění nakládat s prostředky 

rozpočtu obce. Tito zaměstnanci nárokují své požadavky prostřednictvím svých 

nadřízených pracovníků - vedoucích odborů, kteří je projednávají s příslušnými ekonomy 
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daných odborů. Na základě těchto podkladů vedoucí odboru ekonomického, coby správce 

rozpočtu, vypracuje materiál pro projednání konkrétním zasedáním zastupitelstva. 

Rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na rok 2009 byl schválen 

zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Poruba dne 19. 12. 2008. Na tomto 

zastupitelstvu byl rovněž projednáván a schválen rozpočtový výhled obvodu na léta 2010 – 

2012. Vedoucímu odboru ekonomického bylo zasedáním zastupitelstva uloženo provést 

rozpis základních ukazatelů podrobného rozpočtu a zpracovat podrobný rozpočet v termínu 

do 27. 02. 2009 a také mu bylo uloženo v termínu do 31. 12. 2009 předložit Zastupitelstvu 

městského obvodu Poruba zprávu o plnění rozpočtu k 30. 06. 2009 a k 30. 09. 2009. 

2.1.1 Skladba rozpočtu na rok 2009 

V návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba, který byl 

předložen ke schválení zastupitelstvem, nebyl objem finančních zdrojů dostačující 

k pokrytí všech požadavků příkazců operací. K jeho dokrytí došlo v průběhu rozpočtového 

roku 2009, kdy byly ze získaných volných zdrojů (např. výsledek hospodaření) přednostně 

pokryty např. náklady odboru technického a provozního (rekonstrukce místních 

komunikací – silnic, chodníků, zeleně) a příspěvkové organizace Centrum sociálních 

služeb (na výstavbu nového domu s pečovatelskou službou). 

 
Rekapitulace rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba 
schváleného na rok 2009 
 

Příjmy 

Daňové příjmy 

Nedaňové příjmy 

Kapitálové příjmy 

Přijaté transfery 

48 800 

107 502 

10 000 

240 924 

Příjmy celkem  407 226 

Financování: 

Splátka úvěru  

Změna stavu bankovních účtů 

Splátka přechodné finanční výpomoci 

 

-3 125 

7 853 

-16 200 

Zdroje celkem  395 754 

Tabulka č. 8 -  Příjmy MOb Poruba 
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Výdaje 

Výdaje kapitálové 80 874 

Výdaje běžné 244 169 

Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. 68 000 

Neinvestiční transfery ostatním subjektům 2 711 

Výdaje celkem  395 754 

Tabulka č. 9 - Výdaje MOb Poruba 

Přesná skladba rozpočtu městského obvodu Poruba schváleného na rok 2009 je přílohou  

č. 1 této práce. 

2.1.2 Praktické poznatky z hospodaření dle schváleného rozpočtu 

V návaznosti na přijaté usnesení ze zasedání zastupitelstva městského obvodu, které 

projednávalo schválení návrhu rozpočtu obvodu, obdrželi příslušní zaměstnanci informaci 

o výši částek, s nimiž mohli v průběhu rozpočtového roku pracovat. V praxi to znamená, 

že v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

v platném znění, uskutečňuje městský obvod své finanční hospodaření v souladu se 

schváleným rozpočtem a provádí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého 

hospodaření a hospodaření jím zřízených právních subjektů (příspěvkových organizací) po 

celý rozpočtový rok. Vyvstává zde samozřejmě jak povinnost vnitřní kontroly, tak  

i kontroly vnější. Dispoziční opatření jako jedna z vnitřních norem úřadu přesně stanoví, 

kdo zodpovídá za věcnou či číselnou správnost hospodaření s rozpočtem a kdo přesně je 

oprávněn nakládat s danými položkami.  

V praxi vše probíhá tak, že např. než dojde k faktické úhradě platby za nakupované služby, 

příp. zboží, je celý proces od vystavení objednávky až k odsouhlasení platby na základě 

došlé faktury od dodavatele podroben kontrole na několika úrovních. Zjednodušeně si to 

můžeme ukázat na jednoduchém příkladu zadání zakázky malého rozsahu – objednávky na 

nákup služby. Každou objednávku po jejím vystavení podepisuje vedoucí příslušného 

odboru, poté je předána správci rozpočtu, který svým podpisem ztvrdí rozpočtové krytí. Po 

obdržení objednávky musí dodavatel potvrdit svým podpisem, že souhlasí s jejími 

podmínkami. Rovněž faktura přijatá od dodavatele je po zaevidování do účetního systému 

doplněna ekonomem daného odboru o průvodní list, na který se podpisem stvrdí jak věcná 



26 
 

a číselná správnost (za zadavatele podepisuje příslušný zaměstnanec a vedoucí odboru), tak 

i rozpočtové krytí – přesné určení oddílu a položky rozpočtu, ze kterého se platba uhradí 

(rozepisuje ekonom odboru, správce rozpočtu atd.). Při tomto procesu je důležitá úzká 

spolupráce a komunikace mezi jednotlivými disponenty. Vždy po ukončení účetního 

období (měsíce) obdrží každý vedoucí odboru od svého příslušného ekonoma přehled 

čerpání rozpočtových prostředků k poslednímu dni daného měsíce. Z tohoto přehledu je 

patrný průběh čerpání finančních prostředků během rozpočtového roku a zároveň tento 

přehled slouží jako podklad pro návrh případných rozpočtových úprav (např. přesun 

prostředků buď v rámci jednotlivých položek jednoho oddílu, přesun prostředků v rámci 

různých oddílů aj.)  

Vzor objednávky, průvodního listu k faktuře a přehledu čerpání rozpočtu je přílohou  

č. 2 této bakalářské práce. 

Roční rozpočet jako základní dokument obvodu by měl být stabilní a závazný, avšak zákon 

stanoví možné příčiny, které mohou mít za následek jeho změny. Může jít o změny 

organizační, metodické nebo věcné. Všechny změny v rozpočtu se provádějí  

tzv. rozpočtovým opatřením. 

3 Důsledky světové ekonomické krize na veřejné finance 

Světový ekonomický vývoj prochází přibližně již od léta 2007 mimořádně složitým  

a nestabilním obdobím. Česká ekonomika sice nebyla přímo postižena finanční krizí, ale 

následné dopady do reálné ekonomiky jsou a budou tvrdé. S nižším ekonomickým 

výkonem se spojuje i nižší úroveň daňových výnosů a to jak ve srovnání se schváleným 

rozpočtem tak i s dosaženými výsledky za stejné období předchozího roku 2008. V prvním 

pololetí roku 2009 ve srovnání se stejným obdobím roku předchozího nebyl až tak velký. 

Činil 2,7 mld. Kč, jak ukazuje níže uvedená tabulka: 

  
30. 6. 2008 Struktura  30. 6. 2009 Struktura  Rozdíl 
mld. Kč % mld. K č % mld. K č 

Příjmy celkem 129,8  100,0 127,1  100,0 -2,7 

    

Daňové příjmy 75,3 58,0 70,5 55,5 -4,8 

    

Daně z příjmů a DPH 64,4 49,6 59,7 47,0 -4,7 

Daň z nemovitosti 2,7 2,1 3,4 2,7 0,7 

Ostatní daňové příjmy 8,2 6,3 7,4 5,8 -0,8 

Nedaňové příjmy 12,4 9,6 13,1 10,3 0,7 
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Kapitálové příjmy 6,7 5,2 5,9 4,6 -0,8 

Dotace 35,4 27,3 37,6 29,6 2,2 

Výdaje celkem 111,2  100,0 116,6  100,0 5,4 

  
Běžné výdaje 87,2 78,4 89,4 76,7 2,2 

Kapitálové výdaje 24,0 21,6 27,2 23,3 3,2 

Saldo 18,6   10,5   -8,1 

Dluh 80,1   76,7   -3,4 

Zůstatky 76,2   76,7   0,5 
Tabulka č. 10 - Rozdíl daňových výnosů 
 

3.1 Pojetí ekonomické krize a její dopady na úpravy rozpočtu měst a obcí 

Česká republika se v současnosti podobně jako jiné státy Evropy a světa nachází v době, 

kdy stále čelí dopadům celosvětové finanční a hospodářské krize. Zatímco u nás doma 

krize krátí rozpočty obcí a měst o miliardy korun, situace jinde v Evropě je často mnohem 

ještě dramatičtější. Česká republika podobně jako jiné státy na to reagovala sérií 

ekonomických opatření v rovině exekutivní, tedy na úrovni rozhodnutí vlády, ale i řadou 

změn v zákonech. Patrně všude v Evropě obce přišly o daňové příjmy. Výpadky  

v daňových příjmech navíc nebudou jednorázové. Pokles ekonomické aktivity kupříkladu 

velmi zasahuje stavebnictví, staví se tak méně nemovitostí, což v budoucnu povede  

k omezení příjmů daně z nemovitostí. Krize také způsobuje zdražování úvěrů a problémy  

v cash flow. Přestože je komunální sektor obecně pozitivně hodnocen jako potenciální 

dlužník, řada obcí naráží na skutečnost, že úvěry nejsou dostupné v požadovaném objemu 

nebo jsou k dispozici pouze za vysoké náklady, a to zejména v důsledku nedostatku 

likvidity na trhu. Největším strašákem samospráv jsou však zvýšené výdaje. Kvůli vyšší 

poptávce po sociálních a zdravotních službách, kvůli nutnosti postarat se o lidi bez 

dostatečných příjmů a občany obcí, kteří přišli o práci, musí místní orgány počítat  

s vyššími náklady. S cílem dosáhnout úspor se tak často nevyhnou nejen snižování 

správních nákladů na zaměstnance, ale i propouštění. Omezení se také nevyhnou některé 

dříve plánované investice. V kontextu globální ekonomické krize byl rok  

2009 z hlediska financování obcí velmi nepříznivý. Naprosto odlišný vývoj ekonomiky než 

činily předpoklady Ministerstva financí ČR, dodatečná opatření v průběhu roku, dopady 

dříve přijatých poklesů daňových sazeb, to vše mělo zásadní negativní vliv na příjmy obcí  

a měst. Z údajů ministerstva financí lze vyčíst meziroční pokles daňových příjmů na úrovni 

15 %, ve srovnání s rozpočtem na rok 2010 klesá až téměř o 20 %. [17] 
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Daně z příjmů velmi citlivě reagují na hospodářský vývoj, což opět podporuje dlouholetý 

požadavek na rozšíření portfolia o spotřební daně, které zaznamenaly meziročně mnohem 

menší relativní pokles. Odpuštění záloh na daň z příjmů malých fyzických  

a právnických osob se prostřednictvím sdílení daní dotklo právě převážně obcí.  

Ministerstvo financí opět pro příští rok odhaduje meziroční růst daňových příjmů. Růst  

z části zajišťuje dvojnásobné zvýšení daně z nemovitostí. Ovšem jednorázové zvýšení 

sazeb, které se v některých obcích kvůli místnímu koeficientu znenadání změnilo na šesti 

či desetinásobek, se nepovažuje za příliš systémové řešení. Navíc s ohledem na celkovou 

sumu daně ani dvojnásobný růst sazby, který se navíc nevztahuje na všechny pozemky  

a stavby, nenahradí výpadek v důsledku nižšího inkasa daní z příjmů. Nastal jistě již čas 

podrobně se zabývat zcela novým pohledem na zdaňování nemovitostí, která by 

zohledňovala jejich kvalitu, ale také např. již provedené investice do místní infrastruktury, 

které pozemek či stavbu samozřejmě zhodnocují. Podstatnou část samozřejmě tvoří daňové 

příjmy ze sdílených daní a zde je situace o něco méně optimistická. Očekává se mírný 

nárůst inkasa z DPH, což souvisí se zvýšením obou sazeb, fyzické a právnické osoby 

zaměstnávající méně než 5 zaměstnanců by měly uhradit celou svoji daňovou povinnost, 

na niž v letošním roce neplatily zálohy. Velmi alarmující je očekávaná úroveň výnosu daně 

z příjmů právnických osob, která tvoří zhruba čtvrtinu daňových příjmů, a pro tento rok se 

odhady pohybují na úrovni roku 2005. Rozpočet obcí tvoří z velké části také dotace a zde 

lze zaznamenat meziroční pokles na úrovni 30 %. Kapitálové výdaje obcí však 

ministerstvo odhaduje ve srovnání s rokem 2009 ve stejném objemu. Rozpočet na rok 2010 

obsahuje zvýšení příspěvku na výkon státní správy v celkovém objemu 2 mld. Kč. Zvýšení 

se však nedotýká obcí s rozšířenou působností (III. typ), a to ani u základních kompetencí. 

Dle výpočtů ministerstva financí by zbývající 2 mld. Kč, které mají dofinancovat náklady 

na výkon přenesené působnosti, měly být součástí návrhu státního rozpočtu na rok 2011. 

Obce III. typu však poskytují široký rozsah výkonu státní správy, jenž se rok od roku 

zvyšuje (v poslední době zejména v sociální oblasti). V letošním roce nedochází ke zvýšení 

žádného dalšího příspěvku v rámci souhrnného dotačního vztahu. [19] 

3.2 Přijatá protikrizová opatření 

Dopadům finanční krize lze obecně čelit v několika základních rovinách: 

• udržením investiční aktivity, 

• efektivním využíváním prostředků z evropských fondů, 
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• snižováním a zefektivňováním provozních výdajů, 

• opatřeními v sociální oblasti. 

Vláda ČR přijala v roce 2009 národní protikrizový plán, který mimo jiné obsahuje: 

• snížení sazby daně z příjmů právnických osob, což se promítlo do celkového 

hrubého celostátního výnosu daní,    

• výhodnější daňové odpočty na automobily, 

• zrychlení účetních odpisů v 1. a 2. odpisové skupině,               

• přesun vybraných služeb do snížené sazby daně z přidané hodnoty.   

Veškerá tato opatření přinesla určité zmírnění dopadů krize, nemohla však zásadním 

způsobem změnit ekonomický vývoj ČR v loňském ani v tomto roce a musí se učinit 

podstatné kroky k dlouhodobé udržitelnosti veřejných výdajů.  Při výhledech je třeba brát  

v potaz z hlediska veřejných nákladů nepříznivý demografický vývoj a s ním spojené 

výdaje na sociální, zdravotní a školský systém.    

Vláda předložila na konci září 2009 návrh státního rozpočtu na rok 2010. Po velmi 

nepříznivém vývoji daňových příjmů v loňském roce by mělo letos dojít k určitému 

zlepšení. Při sestavování obecních rozpočtů však nelze než doporučit velmi konzervativní 

přístup. 

Návrh státního rozpočtu obsahuje tradičně řadu informací využitelných pro přípravu 

rozpočtů na úrovni samosprávy. Stručné shrnutí k odhadům výnosů sdílených daní:  

• Daň z přidané hodnoty - od 1. 1. 2010 byly zvýšeny obě sazby daně z přidané 

hodnoty, a to na 20 % a 10 %. Reálná spotřeba domácností je na nižších hodnotách 

než v roce 2009. Počátkem roku 2010 se dokonce odhadovalo nulové tempo růstu 

této veličiny. Objem výdajů státu na spotřebu je pevně stanoven zákonem o státním 

rozpočtu. Důležitým faktorem, který bude opět negativně ovlivňovat výši inkasa, je 

zavedená možnost odpočtu DPH při nákupu osobního automobilu pro podnikatele, 

což bude mít v letošním roce celoroční dopad. Dalším opatřením s negativním 

dopadem na inkaso je přesun některých služeb s vysokou přidanou hodnotou práce 

do snížené sazby DPH.  

• Daň z příjmů právnických osob - v roce 2009 se plně projevil efekt časově 

posunutého dopadu snížení sazby této daně o celé 3 procentní body (z 24 % na  
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21 %), které bylo přijato v předchozích letech, v souběhu se zpomalením tempa 

růstu HDP v roce 2008 a očekávaným výrazným poklesem HDP v roce 2009. 

V letošním roce bude daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby této daně z 21 

na 20 %, poklesem ekonomiky a dopadem protikrizových opatření z roku 2009. 

Další opatření zvýšení stropů na pojištění bude mít vliv až od roku 2011. 

S ohledem na vývoj pokladního plnění v srpnu 2009 v souvislosti s vracením 

přeplatků na dani, lze také letos očekávat další možný pokles výnosu oproti 

původním předpokladům vlivem odpovídajícího snížení výše záloh na daň.  

• Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost - výnos této daně bude také 

v prvním pololetí letošního roku výrazně ovlivňován negativním vývojem české 

ekonomiky. Z tohoto důvodu nepředpokládáme výrazně vyšší výnos daně v roce 

2010 než v roce 2009. Předpokládaný výnos však nemusí být rozpočtově naplněn,  

a to v případě přetrvávajícího nepříznivého vývoje ekonomiky v 1. a 2. čtvrtletí 

tohoto roku. Výnos této daně bude velmi mírně pozitivně ovlivněn přijatými 

opatřeními, jako jsou např. zdanění náhrad ústavních činitelů a zvýšení stropů na 

sociálním pojištění pro zaměstnance.  

• Daň z příjmů fyzických osob – z přiznání - nízký očekávaný výnos daně z příjmů 

fyzických osob podávajících přiznání je způsoben zejména zrušením povinnosti 

platit zálohy na dani v roce 2009, a to jak na základě rozhodnutí vlády, tak na 

základě individuálních rozhodnutí. Je nezbytné upozornit, že odhadovaný výnos 

pro rok 2010 je výrazně ovlivňován očekávanou ekonomickou stagnací. 

• Daň z příjmů fyzických osob – srážková daň – jde o daň z úroků z vkladů  

u bank, z dividend a podílů na zisku, výdělků z příležitostného vedlejšího 

zaměstnání a menších autorských honorářů, sráženou podle zvláštní sazby  

a odváděnou plátcem daně. Faktorem, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje 

dynamiku této rozpočtové položky, jsou úrokové sazby a celkový stav úspor 

domácností. U obou těchto veličin je předpokládán pokračující stabilní trend a to 

znamená, že bude v tomto roce očekávaný výnos daně naplněn. Výnos této daně 

nebude v roce 2010 výrazně odlišný od výnosu roku 2009. 

• Daň z nemovitostí - od 1. 1. 2010 došlo ke zvýšení sazby daně (zdvojnásobení)  

u některých staveb a pozemků, což zvýší příjem obcí z původně odhadovaných 6,4 

mld. Kč na 9,6 mld. Kč. [10] 
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3.3 Negativní dopady ekonomické krize na úpravy rozpočtu statutárního 
města Ostravy-městského obvodu Poruba 

Průběh a vývoj ekonomické krize v České republice zaznamenal se svými důsledky 

nezbytný dopad také na hospodaření měst a obcí. Statutární město Ostrava nebylo 

výjimkou, a tak v průběhu roku 2009 vyvstala nezbytnost, aby vedení statutárního města 

Ostravy informovalo všechny představitele městských obvodů, městských společností  

a organizací s aktuálním stavem rozpočtového roku. Setkání s vedením města se 

uskutečnilo 6. 8. 2009 na Magistrátu města Ostravy.  

3.3.1 Předpoklad očekávaného výpadku rozpočtových příjmů ke konci 

roku 2009 

Konkrétně pro městský obvod Poruba to mělo za následek krácení výdajů aktuálního 

rozpočtového roku, kdy se jednalo o výpadek vyčíslený částkou 6.110 tis. Kč. Dle 

příjmové stránky rozpočtu zaznamenal městský obvod Poruba k 31. 7. 2009 propad např. 

v kategorii daňových příjmů (konkrétně u ODPA 1361 – Správní poplatky), nenaplnění 

rozpočtu a výpadek ve výši cca 5.000 tis. Kč. Ke stejnému datu byly kapitálové příjmy 

naplněny pouze na 43% s tím, že v té době nebylo možno jen tak lehce odhadovat, jak se 

bude situace s naplněním kapitálových příjmů nadále vyvíjet.  

Městskému obvodu Poruba se sice podařilo prosadit záměr odprodat budovy své 

příspěvkové organizace Kulturního centra Poruba, s tím, že tato organizace bude v daných 

prostorách v pronájmu po dobu dalších dvou let, poté by se měla přesunout do nově 

zrekonstruovaných prostor nynějšího Kulturního domu POKLAD, s.r.o. S prodejem budov 

se sice počítá, nicméně ani do konce roku 2009 však nedošlo k jeho uskutečnění a tím 

pádem ani k uhrazení kupní ceny na účet městského obvodu Poruba.  

Pro zlepšení celkové situace by bylo rovněž příznivé, kdyby městský obvod Poruba 

obdržel dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši cca 4.200 tis. Kč, které by 

posílily příjmovou stránku našeho rozpočtu.  

Níže uvedený graf znázorňuje vývoj (pokles) příjmů a výdajů v městském obvodu Poruba 

v letech 2008 až 2010. 

 



32 
 

 

Obrázek č. 3 - Finanční rozvaha 

3.3.1 Navržené řešení krytí rozpočtového schodku 

V návaznosti na tuto ekonomickou situaci odbor ekonomický navrhnul opatření, která by 

pomohla zmírnit negativní dopady hospodářské krize na rozpočet statutárního města 

Ostravy – městského obvodu Poruba. Šlo zejména o tyto kroky: 

� Obeznámit příkazce operací (vedoucí odborů a útvarů) s danou ekonomickou 

situací, tzn., že neprodleně na nejbližším jednání vedoucích odborů byla všem 

vedoucím sdělena výše popsaná situace.  

� Vyzvat příkazce operací k návrhu úsporných opatření v rámci svěřeného úseku 

rozpočtu výdajů - všichni vedoucí byli obeznámení s nutnosti omezit výdaje 

z rozpočtu svých odborů a úseků a vyčíslit částky, které by bylo možno v rámci 

úsporných opatření ušetřit. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opatření, které mělo 

přímý vliv na již rozpracované zakázky, investiční akce aj., bylo nutné, aby byla 

znovu přehodnocena důležitost jednotlivých investičních akcí a také, aby se hledaly 

náhradní možnosti a zdroje jejich financování.  

Jednou z možností se ukazuje využití široké škály nástrojů finanční a technické 

pomoci, které nám nabízejí Fondy Evropské Unie (dále jen EU). Česká republika 

může v období 2007 – 2013 čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €. Pro 
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srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 byla 1 040,8 miliard Kč. Podpora z fondů 

EU, kterou může Česká republika v období 2007 – 2013 čerpat, tak odpovídá 74% 

státního rozpočtu ČR pro rok 2007. Fondy EU slouží především k podpoře 

hospodářského růstu, zlepšování vzdělanosti a snižování sociálních nerovností. 

Struktura fungování EU je složitá, a stejně tak není snadné zorientovat se  

v možnostech získání unijní podpory. Pro úspěšné vypracování žádostí a všech 

podkladových materiálů jsou využívány nástroje a analýzy především z oborů 

marketingu, finančnictví, obchodu a mnoha dalších. [19] 

Další variantou náhradního financování investičních záměrů a rozvoje místní 

infrastruktury jsou různé strukturální fondy, národní programy ČR, krajské 

programy, nadace a nadační fondy. Nadační fond i nadace jsou rovnocenné 

subjekty. V obou případech se jedná o účelové sdružení majetku, který je určen  

k dosahování obecně prospěšných cílů. Nadace i nadační fond jsou právnickými 

osobami se všemi důsledky z právní subjektivity plynoucími. Postavení dárců  

a sponzorů je u nadace i nadačního fondu totožné.  

Jako konkrétní příklad si můžeme uvést Nadaci OKD, z níž byly loni i letos 

financovány projekty, které úspěšně vypracoval např. odbor péče o občany. Nadace 

OKD byla zřízena na počátku roku 2008 s cílem podporovat a rozvíjet duchovní  

a humanitární hodnoty, životní prostředí, vzdělání, sportovní či kulturní aktivity  

a oblast sociálně-zdravotních služeb. Mezi hlavní cíle nadace patří také podpora 

severomoravského regionu včetně hornických tradic a pomoc neziskovým 

organizacím při zpracování evropských projektů. Nadace OKD rozdělila v roce 

2009 mezi neziskové organizace, ale také mezi obce či města 40 milionů korun. 

Přibližně 80 procent z celkové částky šlo na podporu severomoravských projektů  

a cca 20 procenty byly podpořeny projekty organizací z jiných regionů nebo velké 

celorepublikové projekty. Smyslem a cílem programu je podpora veřejně 

prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k podpoře 

kulturně společenských aktivit zaměřených na tradice regionu, multikulturní 

výměnu s akcentem na česko – polské příhraničí a k podpoře vzdělanosti. [20] 

� Připravit proces zrušení Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových 

domů a bytů (dále jen FORM), materiál k projednávání a ke schválení připravil 

odbor správních činností a bytového hospodářství na nejbližší zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Poruba – v září 2009. Šlo o účelové finanční 

prostředky na obnovu a rekonstrukci bytového fondu ve výši cca 8.000 tis. Kč,  
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po zrušení fondu FORM bylo možno tyto disponibilní zdroje na krytí schodku 

rozpočtu použít bez účelu. 

� Komunikace představitelů vedení porubské radnice s představiteli statutárního 

města Ostravy ohledně prominutí či posunutí splátky za prodané pozemky – 

jednalo se o částku ve výši 16.200 tis. Kč, jejíž splatnost se snažil městský obvod 

Poruba posunout alespoň do doby dalšího prodeje těchto pozemků. Vzhledem 

k tomu, že jednání s představiteli města byla úspěšná a městskému obvodu Poruba 

byla povolena posunutá splatnost této finanční částky do doby prodeje pozemků, 

nejdéle však do 31. 12. 2010, nebylo zapotřebí přijmout razantnější opatření  

ke krácení výdajů rozpočtu. 

Přesná skladba rozpočtu městského obvodu Poruba na rok 2009 upraveného k 30. 9. 2009 

je přílohou č. 3 této práce. 

3.3.2 Již realizovaná opatření a připravovaná opatření  

Jak již bylo výše v textu uvedeno, městský obvod Poruba navrhnul v 2. polovině roku 2009 

zhruba čtyři důležité kroky, které bylo třeba vykonat, aby došlo k co nejrychlejšímu  

a nejefektivnějšímu eliminování dopadu hospodářské krize, zejména na pokles 

rozpočtových příjmů. Tato navrhovaná opatření se podařilo úspěšně splnit a realizovat 

v praxi, tudíž nemuselo dojít kromě krácení položky neinvestičních dotací k dalším 

zásadním a více razantním opatřením, které by výrazně postihlo krácení výdajů rozpočtu 

tak, jak tomu bylo u rozpočtů některých dalších obcí či měst. 

Navrhovaná opatření ovlivnily i vývoj v následujících měsících, neboť negativní dopady 

ekonomické krize budou ještě dlouho doznívat. I nadále bude proto třeba omezit 

výdajovou stránku rozpočtu, případně hledat její alternativní možnosti dokrytí – formou 

dotací, grantů, fondů EU, operačních programů aj. Dále je třeba se aktivně podílet na snaze 

o co nejvyšší naplnění příjmové stránky rozpočtu.  

Jako příklad z praxe lze mimo jiné uvést usnesení Rady městského obvodu Poruba, která 

na svém jednání v srpnu 2009 rozhodla o navýšení regulovaného nájemného v obecních 

bytech z 34,60 na 50 korun za metr čtvereční, tedy o 15,40 korun. Obvod zároveň umožnil 

nájemníkům požádat na rok 2010 o padesátiprocentní slevu z tohoto navýšení. Museli ale 

splnit podmínku, že v posledních dvou letech opakovaně nedlužili za úhradu nájemného. 

[18] K tomuto kroku obvod přistoupil zejména proto, že finanční prostředky vybrané na 

nájemném z obecních bytů zdaleka nepostačují na opravy bytového fondu. Zároveň si však 



35 
 

představitelé obvodu uvědomují složitou situaci občanů, na které doléhají důsledky 

ekonomické krize, proto se rozhodli zvýhodnit všechny řádně platící nájemníky. V roce 

2010 tedy bezproblémoví nájemníci obecních bytů platí měsíčně 42,30 korun za metr 

čtvereční. Plnou výši deregulovaného nájemného 50 korun za metr čtvereční budou hradit 

až od roku 2011.  

3.3.3 Rekapitulace navrhovaného řešení 

Východisko z důsledků světové hospodářské krize je „běh na dlouhou trať“ a zaručený 

recept na úspěch zřejmě neexistuje. Proto by měla být všechna výše popsaná navrhovaná 

řešení loňského roku závazná i pro rozpočtový rok, který právě probíhá. V této 

ekonomicky složité době není sestavování vyrovnaného rozpočtu a jeho naplňování 

snadnou záležitostí.  

Rozpočet městského obvodu Poruba počítal na rok 2010 s příjmy i výdaji ve výši zhruba 

318 milionů korun. Přestože sestavování rozpočtu ovlivnila ekonomická krize, plánované 

investiční akce nejsou ohroženy. Patří mezi ně především zateplení a modernizace 

devatenácti budov škol a školek, rekonstrukce ulic a náměstí či postupná výměna oken  

v obecních bytech. [18] Při tvorbě rozpočtu bylo nutné počítat s tím, že v roce 2010 

doznívají důsledky ekonomické krize a také s výpadkem neúčelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy (částka byla o více než šest milionů korun nižší než při 

schvalování rozpočtu na rok 2009). Poruba také obdržela investiční transfery z městského 

rozpočtu ve výši 72 milionů korun, z čehož je 22 milionů určeno na rekonstrukce ulic  

a stejná částka na modernizaci budov mateřských a základních škol. Obvod má také  

k dispozici účelově nespecifikované kapitálové prostředky ve výši 28 milionů korun, které 

může čerpat z rozpočtu města v průběhu roku 2010 na základě konkrétních požadavků.  

„Náš rozpočet je závislý na rozpočtu města. Plánované investiční akce nejsou v žádném 

případě ohroženy,“ konstatoval porubský starosta Ing. Lumír Palyza s tím, že 

nejvýznamnější investiční akce Poruby v její novodobé historii byly započaty v březnu 

2010. [18] Devatenáct budov základních a mateřských škol projde letos opravou za 270 

milionů korun. Čeká je zateplení, výměna oken a vylepšení regulace topení. Prostředky 

získala Poruba z Operačního programu Životní prostředí a na dofinancování jsou zajištěny 

peníze v městském rozpočtu. Nutnost výměny oken a zateplení několik desítek let starých 

budov vyplynula z energetického auditu. Plánovanými úpravami by se mohly snížit 

provozní náklady objektů zhruba o šest milionů korun ročně. To do budoucna umožní 

získat pro obvod finance na další investiční akce.  
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Závěr 

Problematika veřejných rozpočtů v ČR obecně v době ekonomické krize je tématem, které 

se dotýká každého občana této země, kdy stojí o to mít ucelenější představu  

o hospodářském vývoji společnosti. V období současných celospolečenských změn 

vyvolaných v naší společnosti je taktéž důležité hledání míry ekonomické soběstačnosti 

obcí a úpravy legislativních norem, které se uplatňují při hospodaření státu a vytváření 

veřejných rozpočtů územně samosprávných celků. Problematika veřejných rozpočtů řeší 

příjmové a výdajové položky rozpočtu jako celek. Rozpočet obce tím, že je hlavním 

nástrojem finančního hospodaření obce, musí vyjadřovat všechny finanční vztahy, které 

má obec navenek, ale také dovnitř svého účetnictví. Má zajišťovat samosprávné postavení 

obce a tím chránit její suverenitu před nepříznivými zásahy státu a má dát dostatečný 

prostor umožnit na komunální úrovni řešení situací, které mohou nastat. Avšak v současné 

době se územně samosprávné celky potýkají s dopady a důsledky ekonomické krize, které 

přinášejí i změny v legislativě, vedoucí k jejich eliminaci. Taktéž se v této době projevila 

potřebnost dotací jak od státu, tak i od různých fondů Evropské unie, avšak v této oblasti 

vyvstává jen omezená možnost rozvojového plánování, jelikož dotace jsou nenárokové  

a jsou nestabilním příjmem, na který se nelze do budoucna spolehnout. Příjmy, které náleží 

obci ze zákona, postačují pouze na zajištění nejnutnějších chodů infrastruktury obce, 

jakým je např. provoz škol, zajištění sociálních služeb obyvatel, údržba bytového fondu, 

veřejné zeleně, komunikací apod. Pro zajištění dalšího rozvoje a rozšiřování investičních 

akcí, vedoucích ke zvýšení celkové životní úrovně, budou obce nuceny uvolnit všechny 

dostupné rozpočtové rezervy, zajistit mimorozpočtové příjmy a přistoupit k dalšímu 

snižování kapitálových i běžných výdajů. 

Zjednodušeně řečeno - je nezbytné optimalizovat a někdy také minimalizovat veškeré 

možné výdaje a šetřit ve všech resortech. Prioritou při tvorbě rozpočtu by však měl být 

požadavek, aby se úsporná opatření co nejméně dotkla kvality života nás, občanů.  
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Rozpočet příjmů 

Druh příjmu tis. Kč 

Tř. 1 – Daňové příjmy  

Poplatek ze psů 2 200 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 200 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 10 000 

Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů 5 000 

Správní poplatky 12 300 

Daň z nemovitostí 9 100 

Tř. 2 – Nedaňové příjmy  

Doprava 345 

Školství, vzdělávání 2 000 

Tělovýchova, zájmová činnost, centra volného času 200 

Bytové hospodářství včetně nebytových prostor – příjmy z pronájmu 95 000 

Komunální služby a územní rozvoj 5 800 

Činnost místní správy 1 000 

Úroky z vkladů na bankovních účtech 2 300 

Splátky půjček do fondu oprav, modernizace a rekonstrukce byt. fondu 840 

Splátky půjček do sociálního fondu 17 

Tř. 3 – Kapitálové příjmy  

Prodej dlouhodobého hmotného majetku 10 000 

Tř. 4 – Přijaté transfery  

a) ze státního rozpočtu  

na školství 10 086 

na výkon státní správy 10 821 

z úřadu práce v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost (SR+EU) 1 000 

b) z rozpočtu Statutárního města Ostrava  

neúčelový transfer 122 218 

na školství 10 086 

na opravu a údržbu místních komunikací, školských zařízení 5 797 

na plavecký výcvik žáků základních škol 1 192 

na investice 79 724 
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Příjmy úhrnem 407 226 

Rozpočet financování 

Tř. 8 - Financování tis. Kč 

Splátka úvěru (na rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou) -3 125 

Splátka přechodné finanční výpomoci SMO -16 200 

Prostředky základního běžného účtu – výsledek hospodaření minulých let 5 458 

Zapojení fondu životního prostředí 2 395 

Financování úhrnem -11 472 

Zdroje rozpočtu celkem 395 754 

Rozpočet kapitálových výdajů 
Projektové dokumentace staveb 1 000 

Nabytí pozemku p. č. 378, k. ú. Poruba 150 

Dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná 39 839 

Cyklistické stezky 381 

Dopravní napojení V Zahradách 2 866 

Rekonstrukce místní komunikace V Zahradách 816 

Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Alšova 715 

Rekonstrukce místní komunikace ul. Budovatelská 24 807 

Výstavba parkovišť ul. M. Majerové 4 300 

Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Kopeckého 6 000 

Kapitálové výdaje úhrnem 80 874 

Rozpočet běžných výdajů 
Věcné výdaje tis. Kč 

Kultura 1 192 

Záležitosti sdělovacích prostředků 1 500 

Tělovýchovná činnost, sportovní zařízení v majetku obce 760 

Školství 10 345 

Centra volného času 1 280 

Sociální péče bez výplaty sociálních dávek 305 

Ochrana obyvatelstva a požární ochrana 90 

Vnitřní obchod 122 
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Komunální služby včetně nebytového hospodářství 1 045 

Veřejné osvětlení 500 

Pohřebnictví 250 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 806 

Bytové hospodářství včetně nebytových prostor v obytných domech 63 540 

Odpadové hospodářství 5 005 

Silnice a záležitosti pozemních komunikací 28 625 

Prevence znečišťování vody 100 

Monitoring půdy a podzemní vody 150 

Zastupitelstva obcí 700 

Činnost místní správy 23 070 

Pojištění funkčně nespecifikované a ostatní finanční výdaje 1 400 

Výdaje na platy a povinné odvody včetně náhrad mezd v době nemoci  

3612 – Bytové hospodářství 3 375 

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pracovní čety) 5 234 

4359 – Ostatní služby v oblasti sociální péče (kluby důchodců) 216 

5212 – Ochrana obyvatelstva (civilní ochrana) 144 

6112 – Zastupitelstva obcí 9 300 

6171 – Místní správa 75 115 

Běžné výdaje úhrnem 244 169 

Příspěvky příspěvkovým organizacím a transfery cizím subjektům 
Organizace (subjekt)  

Neinvestiční příspěvky: tis. Kč 

Příspěvkové organizace zřízené městským obvodem Poruba  

Kulturní centrum Poruba, Opavská 1118 3 900 

Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny 1812 14 000 

Mateřské školy  

MŠ Čs. exilu. 670 1 200 

MŠ Dvorní 763 1 700 

MŠ Dětská 920 1 150 

MŠ Nezvalovo nám. 856 2 000 

MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082 1 750 
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MŠ Sokolovská 1168 1 750 

MŠ Ukrajinská 1530-1 1 100 

MŠ J. Šoupala 1611 1 950 

MŠ O. Synka 1834 2 150 

MŠ Makovského 4429 1 350 

Základní školy  

ZŠ Komenského 668 3 100 

ZŠ Porubská 832 2 800 

ZŠ Porubská 831 2 900 

ZŠ Dětská 915 3 000 

ZŠ Ĺ. Štúra 1085 2 400 

ZŠ K. Pokorného 1382 3 200 

ZŠ Bulharská 1532 2 450 

ZŠ Ukrajinská 1533 2 600 

ZŠ J. Šoupala 1609 2 750 

ZŠ I. Sekaniny 1804 3 250 

ZŠ A. Hrdličky 1638 3 000 

ZŠ J. Valčíka 4411 2 550 

Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem 68 000 

Transfery cizím subjektům:  

Technický dvůr Ostrava-Svinov 300 

SOS dětské vesničky 1 

Granty v kompetenci komise pro výchovu, vzdělávání, kulturu a volný čas  500 

Účelové transfery v kompetenci sociální komise 300 

Transfery a příspěvky ostatní 300 

Středisko pracovní rehabilitace 160 

ZŠ pro sluchově postižené, Spartakovců 1153 50 

HK VOKD Poruba 300 

TJ Sokol Poruba 300 

TJ VOKD 200 

Atletika Poruba 200 

Nadace na pomoc zvířatům 100 

Ostatní subjekty celkem 2 711  
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OBJEDNÁVKA                  
*OV05X004SHHN* 

                                                                                                                            
OV05X006SBHN 

Statutární město Ostrava 
Městský obvod Poruba 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba                      Tel.: 599 480 111, Fax: 599 480 212 

IČ: 00845451                 DIČ: CZ00845451 

Zadavatel:                                                               Dodavatel:   
Statutární město Ostrava                                        Firma XY                             
Městský obvod Poruba                           
Zastoupený starostou: Ing. Lumírem Palyzou                                                                                                                          
Oprávněn k podpisu:  vedoucí odboru     
 

Naše značka           Vyřizuje/linka             Ostrava – Poruba dne                                                                 
POR   ……/2010                                                          ……………………/ 599 480 …                                     15.03.2010                                                       

 

Objednávka č.           
 
Předmět objednávky:           
 
 
Termín realizace:   
Místo realizace:               
Kontaktní osoba:                  
Předpokládaná cena bez DPH:              DPH:                          vč. DPH: 
      
Platba bude hrazena fakturou. Fakturu nám zašlete ve dvojím vyhotovení včetně příloh 
(dodací list). Faktura bude proplacena do čtrnácti dnů od doručení objednavateli. 
Vzájemné vztahy vyplývající z této objednávky se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodního zákoníku. 
 
 

…............................... 
vedoucí odboru 
 
Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
           

             podpis        datum 

 
Schválil příkazce operace:  
dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.     ………………………  ……………… 
  
Schválil správce rozpočtu: 
dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.     ……………………….  ……………… 
příp. vyjádření: 
 
      individuální příslib            limitovaný 
příslib 
                              (   )                       (    ) 
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ORJ 4072 - ODD.  ŠKOLSTVÍ, KULTURY  A  VOLNÉHO  ČASU 
Čerpání rozpočtu běžných výdajů za měsíc 12/2009 (v tis. Kč) 

3111 ORJ 4072 - Předškolní zařízení 
Schválený 
rozpočet  
v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet 
 v tis. Kč 

Skutečnost 
k 

31.12.2009        
v tis. Kč 

% 
plnění 
k UR 

5139 nákup materiálu 0 25 25 98,58 

5164 nájemné 580 587 587 99,95 

5169 nákup ostatních služeb 1 360 1 245 1 245 100,03 

5171 opravy a udržování 10 0 0   

5137 DDHM    ÚZ 1030 0 249 249 99,84 

5139 materiál   ÚZ 1030 0 5 6 110,00 

5169 nákup ostatních služeb  - ÚZ 1030 0 64 64 99,38 

CELKEM    1 950 2 175 2 174 99,97 

Z toho ÚZ 1030  0 318 318 99,91 

Pozn.: ÚZ 1030 - projekt "Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro budoucí generace".  

 

3113 ORJ 4072 - Základní školy 
Schválený 
rozpočet 
 v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet  
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 

31.12.2009        
v tis. Kč 

% pln ění 
k UR 

5169 nákup ostatních služeb 2 2 0 0,00 

5169 ÚZ 91 plavecký výcvik 1 192 51 0 0,00 

5194 Věcné dary 6 6 0 0,00 

CELKEM    1 200 59 0 0,00 
      

3119 
ORJ 4072 - Ostaní záležitosti 

předškolní výchovy a základního 
vzdělávání 

Schválený 
rozpočet 
 v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet  
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 

31.12.2009        
v tis. Kč 

% pln ění 
k UR 

5164 nájemné 5 5 4 78,00 

5169 nákup ostatních služeb 10 4 2 47,93 

5175 pohoštění 5 5 1 28,82 

5194 věcné dary 5 11 10 93,70 

5901 neinvestiční rozpočtová rezerva  0 0 0   

CELKEM    25 25 18 70,26 
      

3311 
ORJ 4072 - Divadelní činnost 

(divadelní přehlídky, představení) 

Schválený 
rozpočet  
v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet 
 v tis. Kč 

Skutečnost 
k 

31.12.2009        
v tis. Kč 

% pln ění 
k UR 

5139 nákup materiálu 5 2 0 1,80 

5169 nákup ostatních služeb 50 34 33 96,25 

5175 občerstvení 0 2 2 78,05 

CELKEM    55 38 34 90,32 
 

3319 
ORJ 4072 - Ostatní záležitosti kultury 

(kulturní akce) 

Schválený 
rozpočet 
v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet  
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 

31.12.2009        
v tis. Kč 

% 
plnění k 

UR 

5137 DDHM 0 34 37 107,65 

5139 nákup materiálu 25 8 8 94,33 
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5154 elektrická energie 0 0 0   

5164 nájemné 5 3 3 109,08 

5169 nákup ostatních služeb 70 83 86 103,58 

5171 opravy a udržování 0 1 1 99,00 

5175 pohoštění 10 14 14 96,64 

5192 OSA (Ochranný svaz autorský) 5 1 1 77,80 

5194 věcné dary 20 4 4 100,15 

CELKEM    135 148 153 103,25 
 

3399 
ORJ 4072 - Ostatní záležitosti kultury 

(společenské akce, ples, poutě) 

Schválený 
rozpočet 
 v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet 
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 

31.12.2009        
v tis. Kč 

% pln ění 
k UR 

5139 nákup materiálu 20 0 0   

5154 elektrická energie 5 5 2 33,12 

5164 nájemné 10 10 6 61,93 

5169 nákup ostatních služeb 385 265 264 99,72 

5175 pohoštění 20 5 5 93,67 

5192 OSA 20 5 4 78,32 

5194 věcné dary 40 15 14 95,76 

CELKEM    500 305 295 96,82 
 

3412 
ORJ 4072 - Sportovní zařízení v 
majetku obce (skatepark, hřiště) 

Schválený 
rozpočet  
v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet 
 v tis. Kč 

Skutečnost 
k 

31.12.2009        
v tis. Kč 

% pln ění 
k UR 

5137 DDHM 20 2 2 95,20 

5139 nákup materiálu 40 1 1 121,20 

5164 nájemné 20 32 32 100,41 

5169 nákup ostatních služeb 300 156 156 100,10 

5171 opravy a udržování 100 46 46 99,50 

CELKEM    480 237 237 100,07 
 

3419 
ORJ 4072 - Ostatní tělovýchovná 
činnost (pořádání sportovních akcí) 

Schválený 
rozpočet 
 v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet 
 v tis. Kč 

Skutečnost 
k 

31.12.2009        
v tis. Kč 

% pln ění 
k UR 

5139 nákup materiálu 10 3 3 96,20 

5151 studená voda  0 2 1 74,90 

5154 elektrická energie 5 1 1 135,70 

5164 nájemné 30 13 13 97,83 

5169 nákup ostatních služeb 130 287 287 99,90 

5175 pohoštění 10 7 7 106,99 

5192 OSA 5 1 0 40,90 

5194 věcné dary 30 2 2 75,25 

5492 dary obyvatelstvu 20 14 14 98,57 

CELKEM    240 330 328 99,51 

3429 ORJ 4072 - Ostatní zájmová činnost 
(centra volného času) 

Schválený 
rozpočet v 

tis. Kč 

Upravený 
rozpočet  
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 

31.12.2009        
v tis. Kč 

% 
plnění k 

UR 
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5137 DDHM 50 58 58 99,58 

5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 10 6 58,00 

5139 nákup materiálu 50 76 76 99,83 

5156 pohonné hmoty a maziva 0 1 1 91,40 

5162 služby telekomunikací 205 134 133 99,02 

5167 služby školení a vzdělávání 5 4 0 0,00 

5169 nákup ostatních služeb 100 109 109 100,20 

5171 opravy a udržování 130 173 173 99,78 

5175 pohoštění   1 1 98,80 

5194 věcné dary   4 4 104,23 

5137 DDHM         ÚZ 7401 0 117 117 99,66 

5139 nákup materiálu     ÚZ 7401 0 20 21 103,99 

5169 nákup ostatních služeb     ÚZ 7401 0 0 0   

5171 opravy a udržování           ÚZ 7401 0 43 43 99,07 

CELKEM    550 750 740 98,67 
Z toho ÚZ 7401 - prevence kriminality 0 180 180 100,00 

 

CELKEM   B ĚŽNÉ   VÝDAJE 5 135 4 067 3 980 97,86 
 

Kapitálové výdaje ke dni 31. 10. 2009 
 

3111 
ORJ 4072 - Předškolní zařízení                   

ÚZ 1030 

Schválený 
rozpočet 
 v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet 
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 

31.12.2009      
v tis. Kč 

% 
plnění 
k UR 

6121 minihřiště - MŠ nám. B. Němcové 664 0 96 96 100,00 

6122 prolézačka - MŠ J. Šoupala 1611 0 50 50 100,00 

CELKEM    0 146 146 100,00 
 

3111 ORJ 4072 - Předškolní zařízení                   
Schválený 
rozpočet 
 v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet 
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 

31.12.2009        
v tis. Kč 

% 
plnění 
k UR 

6122 prolézačky do veřejných zahrad MŠ 0 150 150 100,20 

CELKEM    0 150 150 100,20 
      

3429 
ORJ 4072 - Ostatní zájmová činnost 

(centra volného času) 

Schválený 
rozpočet 
 v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet 
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 

31.12.2009        
v tis. Kč 

% 
plnění 
k UR 

6122 lezecká stěna CVČ Vietnamská 0 175 174 99,20 

CELKEM    0 175 174 99,20 
      

3119 
ORJ 4072 - Ostaní záležitosti 

předškolní výchovy a základního 
vzdělávání 

Schválený 
rozpočet 
 v tis. Kč 

Upravený 
rozpočet 
v tis. Kč 

Skutečnost 
k 

31.12.2009        
v tis. Kč 

% 
plnění 
k UR 

6111 internetový portál - rodina, děti 0 100 70 70,21 

CELKEM    0 100 70 70,21 

CELKEM   KAPITÁLOVÉ   VÝDAJE 0 571 540 94,59 
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Rozpočet příjmů 
Druh příjmu tis. Kč 

Tř. 1 – Daňové příjmy  

Poplatek ze psů 2 200 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 200 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 10 000 

Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů 6 238 

Správní poplatky 12 300 

Daň z nemovitostí 9 100 

Tř. 2 – Nedaňové příjmy  

Doprava 345 

Školství, vzdělávání 2 268 

Tělovýchova, zájmová činnost, centra volného času 200 

Bytové hospodářství včetně nebytových prostor – příjmy z pronájmu 95 000 

Komunální služby a územní rozvoj 5 812 

Činnost místní správy 1 000 

Úroky z vkladů na bankovních účtech 2 300 

Splátky půjček do fondu oprav 940 

Splátky půjček do sociálního fondu 17 

Tř. 3 – Kapitálové příjmy  

Prodej dlouhodobého majetku – bytový fond 1 102 

Prodej dlouhodobého majetku – ostatní nemovitosti 8 898 

Tř. 4 – Přijaté transfery  

c) z veřejných rozpočtů ústřední úrovně -  státní rozpočet  

na školství 10 330 

na výkon státní správy 10 821 

z úřadu práce v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 000 

na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi 53 500 

na sociálně právní ochranu dětí 6 594 

na volby do Evropského parlamentu 1 040 

na výměnu oken MŠ Skautská, MŠ Větrná 7 887 

d) z veřejných rozpočtů územní úrovně – rozpočet MSK  

pro MŠ O. Synka – projekt „Dobrodružství s Filipem“ 32 
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pro MŠ Čs. exilu – projekt „Jak nemít doma malého tyrana“  75 

pro Centrum sociálních služeb – projekt „Implementace standardů 

a supervizní setkávání“ 

54 

pro ZŠ Ukrajinská – projekt „Otevřme autistům cestu k lidem…“ 708 

e) z veřejných rozpočtů územní úrovně -  rozpočet SMO  

neinvestiční transfer neúčelový 116 107 

neinvestiční transfer účelový:  

na školství 10 086 

na opravu a údržbu místních komunikací, školských zařízení 17 233 

na vybavení interiérů Domu s pečovatelskou službou ul. Průběžná 2 624 

na plavecký výcvik žáků základních škol 1 192 

na prevenci kriminality mládeže 180 

pro ZŠ J. Šoupala na mezinárodní fotbalový turnaj 100 

finanční vypořádání r. 2008 s vyšším rozpočtem 2 109 

investiční transfery 120 312 

Příjmy úhrnem 529 984 

Rozpočet kapitálových výdajů 
Projektové dokumentace staveb 1 000 

Nabytí pozemku p. č. 378, k. ú. Poruba 150 

Osobní automobil, 2. část kupní ceny 186 

Klimatizační jednotky do správních budov ÚMOb Poruba 590 

Výpočetní technika, programové vybavení 356 

Rekonstrukce správních budov 1 323 

Dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná 37 215 

Rekonstrukce bytového domu V. Vacka 1672 včetně zateplení 3 356 

Cyklistické stezky 381 

Dopravní napojení V Zahradách 2 905 

Rekonstrukce místní komunikace V Zahradách 816 

Rekonstrukce místní komunikace ul. Budovatelská 17 234 

Výstavba parkovišť ul. M. Majerové 4 300 

Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Kopeckého 6 000 

Cyklistické stezky Poruba – Krásné Pole – Velká Polom 3 171 
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Stavební úpravy místní komunikace ul. Nálepkova včetně parkoviště 4 430 

Parkoviště ul. Mongolská 1 470 

Terénní úpravy K. Šmidkeho 3 020 

Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Urxova 6 836 

Rekonstrukce zpevněných ploch ul. G. Klimenta 323 

Stavební úpravy na Hlavní třídě 1 600 

Rekonstrukce veřejného osvětlení a kácení zeleně ul. Urxova 1 129 

ZŠ Porubská 831, 832 – výměna oken a dveří v průčelí objektů 14 100 

MŠ J. Skupy – stavební úpravy 1 060 

Multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská, p. č. 991 14 361 

Kapitálové výdaje úhrnem 127 312 

Rozpočet běžných výdajů 
Věcné výdaje tis. Kč 

Vnitřní obchod – tržiště, informační centra 122 

Doprava – silnice a ostatní záležitosti pozemních komunikací 39 592 

Prevence znečišťování vody, monitoring půdy, protipovodňová ochrana 371 

Školství 22 544 

Kultura 1 192 

Záležitosti sdělovacích prostředků 1 500 

Sportovní zařízení v majetku obce, centra volného času  2 946 

Bytové hospodářství včetně nebytových prostor v obytných domech 62 675 

Nebytové prostory ostatní 945 

Veřejné osvětlení 500 

Komunální služby včetně pohřebnictví 440 

Odpadové hospodářství 4 502 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 833 

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 53 500 

Sociální záležitosti – sociálně právní ochrana dětí, kluby důchodců… 1 311 

Civilní ochrana, požární ochrana 90 

Zastupitelstva obcí 700 

Volby do Evropského parlamentu 475 

Činnost místní správy 25 796 
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Výdaje na platy a povinné odvody   

Bytové hospodářství 3 375 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pracovní čety) 5 246 

Sociálně právní ochrana dětí 5 598 

Ostatní služby v oblasti sociální péče (kluby důchodců) 216 

Ochrana obyvatelstva (civilní ochrana) 144 

Zastupitelstva obcí 9 300 

Volby do Evropského parlamentu 565 

Činnost místní správy 74 425 

Běžné výdaje úhrnem 336 653 

Příspěvky příspěvkovým organizacím a transfery cizím subjektům 
Organizace (subjekt)  

Neinvestiční příspěvky: tis. Kč 

Příspěvkové organizace zřízené městským obvodem Poruba  

Kulturní centrum Poruba, Opavská 1118 4 159 

Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny 1812 17 963 

Mateřské školy  

MŠ Čs. exilu. 670 1 387 

MŠ Dvorní 763 1 705 

MŠ Dětská 920 1 176 

MŠ Nezvalovo nám. 856 2 000 

MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082 1 763 

MŠ Sokolovská 1168 1 775 

MŠ Ukrajinská 1530-1 1 110 

MŠ J. Šoupala 1611 2 352 

MŠ O. Synka 1834 2 291 

MŠ Makovského 4429 1 350 

Základní školy  

ZŠ Komenského 668 3 168 

ZŠ Porubská 832 3 214 

ZŠ Porubská 831 3 080 

ZŠ Dětská 915 3 062 
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ZŠ Ĺ. Štúra 1085 2 458 

ZŠ K. Pokorného 1382 3 266 

ZŠ Bulharská 1532 2 573 

ZŠ Ukrajinská 1533 3 344 

ZŠ J. Šoupala 1609 2 901 

ZŠ I. Sekaniny 1804 3 297 

ZŠ A. Hrdličky 1638 3 140 

ZŠ J. Valčíka 4411 2 572 

Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem 75 106 

Transfery cizím subjektům:  

Technický dvůr Ostrava-Svinov 300 

SOS dětské vesničky 1 

Granty v kompetenci komise pro výchovu, vzdělávání, kulturu a volný čas  500 

Účelové transfery v kompetenci sociální komise 300 

Transfery a příspěvky ostatní 385 

Středisko pracovní rehabilitace 160 

ZŠ pro sluchově postižené, Spartakovců 1153 50 

HK VOKD Poruba 365 

TJ Sokol Poruba 375 

TJ VOKD 240 

Atletika Poruba 300 

Nadace na pomoc zvířatům 100 

Občanské sdružení Dogma 80 

Divadelní společnost Jitřenka 50 

Pionýrská skupina J. A. Komenského 25 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka 50 

SKSB Ostrava 50 

Šerm Ostrava 50 

ZO ČSOP ALCES a Onyx 105 

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí a školy při MŠ Žilinská 54 

Družstvo Envirack 70 

Eko-info centrum 70 

Ostatní subjekty celkem 3 680 
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