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Anotace 

Cílem této práce je zhodnotit hospodaření s finančními prostředky obce. Toto bude 

provedeno na základě skladby příjmů, výdajů a majetku. Pro posouzení stavu je nutné 

zvolit správnou metodu a vhodné ukazatele.  Pomocí zvolených kriterií je možné odhalit 

problémy v hospodaření obce a jejich příčiny. Nástrojem tohoto poznání je finanční 

analýza, která umožňuje objevit problémové oblasti. Šetření bude provedeno na malé obci 

v daném časovém období.  

 

Klí čová slova: 

Obec, hospodaření, analýza municipální firmy, rozpočet, příjmy, výdaje. 

 

Summary 

The purpose of this project is to assess the community financial resources.We will 

be looking at the structure of income, costs and assets. Firstly,we have to choose the 

appropriate technique and indicators. By usingthese indicators we will be able to find out 

the issues concerning the finances within the community and their sources. In order to gain 

theunderstanding of financial structure we can use financial analysis whichwill anable us to 

locate the problem areas. 
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1. Úvod 

Nejen ziskově orientované firmy, ale i příspěvkové organizace a územní 

samosprávné celky musí mít úplný přehled o financích. Bez těchto znalostí není možno 

hospodárně řídit žádný ekonomický subjekt. Pokud jsou informace o finančních tocích 

chybné, nebo nesprávně interpretované, může tato skutečnost vést k nekontrolovanému 

zadlužování. Dluhová past nepostihuje jen komerční, ale i municipální firmy. Těmito 

firmami na úrovni územních samosprávných celků jsou obce a kraje. Jejich prvořadým 

posláním je uspokojovat potřeby občanů. Cílem této práce je ověřit možnost aplikovat 

nástroje finanční analýzy, které jsou prvotně určeny pro ziskově orientované firmy, na 

neziskový subjekt, obec. Pomocí zvolených kriterií, která se musí modifikovat pro 

municipální firmu, je možné odhalit problémy v hospodaření obce a jejich příčiny. 

K této práci bylo potřeba vybrat vhodný objekt k zpracování. Hlavními hledisky 

pro výběr je rozloha obce, počet obyvatel, dostupnost a možnost získání ucelených dat ke 

zpracovávanému tématu.  

Prastará obec Levín vyrostla u hradu patřícího kdysi pánům z Michalovič. Zvonice 

na vršku nad obcí se dochovala jako poslední část. Od raného středověku měl Levín 

postavení jako hrnčířská osada s výbornými podmínkami pro tuto činnost. Hrnčířská hlína 

se nacházela přímo u kostela. V Levíně byl doložen cech hrnčířů již od roku 1402. Bylo to 

jediné místo s nepřetržitou výrobou trvající 600 let. Levín byl znám nejen v českých 

zemích, ale i v zahraničí. Zachoval se výraz hrnce, levíňáky. Zásluhou akademického 

malíře Zdislava Hercíka, který po roce 1945 v Levíně žil, tvořil a dělal průzkumy dějin 

levínského hrnčířství, má litoměřické muzeum materiály vývoje výroby během šesti století. 

Místní barokní rotunda svým tvarem připomíná hrnčířský kruh. V údolí pod Levínem 

vznikly v první třetině l9. století klimatické lázně Levíň - Jeleč na území Horní Vysoké. 

Tyto lázně měly čtyři prameny k pitné kúře. Po bitvě r. 1866 se zde léčilo hlavně vojsko. 

Lázně po druhé světové válce upadly v zapomenutí a po úmrtí malíře a keramika Zdislava 

Hercíka skončily i pokusy o obnovení slávy levínského hrnčířství.  

Jako vhodná, pro mou práci, se ukázala obec Levín, která nejlépe splňovala 

podmínky výběru. Za časové období jsem si zvolil tři po sobě jdoucí roky. Jako poslední 

tři účetně uzavřená období byly roky 2007 – 2009, které se staly předmětem této práce. 
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2. Rozpočtový proces a charakteristika vybrané obce a 

její rozpo čet 

2.1 Pojem obec 

Obec je územní společenství občanů, které má právo na samosprávu [8] a 

vyznačuje se třemi základními znaky. Těmito znaky jsou území, občané a samostatná 

působnost obce. Z tohoto vyplývá, že obec je základním územním samosprávným celkem, 

který je vymezen hranicí území obce [9], a že každá část území ČR je součástí území 

některé obce. 

2.2 Charakteristika vybrané obce 

Obec Levín leží v Ústeckém kraji severozápadním směrem od města Litoměřice. 

Obcí s rozšířenou působností jsou Litoměřice. Městečko Levín se rozkládá ve východní 

části Českého středohoří nad údolím Loubního potoka pod vrcholkem Sedla. Katastrální 

výměr obce je 490 ha s průměrnou nadmořskou výškou 438 m n. m. Levín se dělí na dvě 

sídelní časti a k obci patří samosprávně Horní Vysoká, Muckov, Dolní Bukovina, Horní 

Bukovina a Hradec. Dnes má obec Levín 116 trvale žijících obyvatel a 122 obyvatelných 

chalup. 

Rozhodnutím Poslanecké sněmovny z 10. října 2006 získala obec status městys. 

Městys nebo také městečko je typ obcí velikostně a významově stojící mezi městem a 

vsí [9]. 

2.3 Rozpočet obce 

Zásady správného hospodaření obcí vychází z teorie místních financí, kde jsou 

vymezovány různé principy finančního systému územní samosprávy.  

• základním principem je hospodaření podle ročního rozpočtu 

• vytváření mimorozpočtových fondů v omezené míře 

• konzistence finančního systému územní samosprávy s veřejnými financemi 

• určitý stupeň rozhodovací autonomie 
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• administrativní nenáročnosti finančního systému 

• princip transparentnosti hospodaření obce 

• zásada povinného provádění změn v rozpočtu 

• zásada účelovosti prostředků 

Základní dokument pro financování obce je obecní rozpočet a mimorozpočtové 

fondy. Zatímco sestavování obecního rozpočtu a hospodaření podle něho je v průběhu 

rozpočtového období ze zákona povinné, vytváření mimorozpočtových fondů a jejich 

využití je zpravidla zcela v kompetenci územní samosprávy. V ČR je nutno postupovat 

podle zákona o obcích [9] a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů [10].  

Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje 

přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku. 

Rozpočet je chápán jako:  

• bilance příjmů a výdajů podávající informace o vyrovnanosti hospodaření za 

kalendářní rok 

• finanční plán obce, kde jde o přiřazování priorit výdajům na základě plánovaných 

příjmů 

• nástroj k prosazování cílů obecních a regionálních programů 

Při jeho zpracovávání se vychází z rozpočtového výhledu a z rozpisu státního a 

krajského rozpočtu. Rozpočet obce je finanční plán, kterým se řídí financování obce 

v průběhu rozpočtového roku, který je shodný s rokem kalendářním. 

Rozpočet obsahuje příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a 

použití peněžních fondů. Rozpočet se zpracovává na základě rozpočtové skladby a musí 

obsahovat závazné ukazatele, kterými se při hospodaření musí povinně řídit výkonné 

orgány obce, právnické osoby zřízené obcí a příjemci dotací nebo příspěvku z rozpočtu. 

Rozpočtová skladba, vyhláška MF [17], je jednotný systém třídění příjmů a výdajů 

veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z hlediska: 

• odpovědnostního podle správců kapitol, týká se jen státního rozpočtu 

• druhového podle ekonomické podstaty operace 
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• odvětvového, podle činnosti ze které plynou příjmy nebo na kterou se vynakládají 

výdaje, používá se u všech výdajů a u nedaňových a kapitálových příjmů obcí 

• konsolidační třídění výdajů vynakládaných a příjmů vznikajících uvnitř soustavy 

veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů 

Rozpočet se dělí na část příjmovou a výdajovou. Součástí rozpočtu je část 

financování zahrnující peněžní operace, při kterých si obec půjčuje formou bankovního 

úvěru, nebo přijímá návratnou finanční výpomoc od státu. 

Správně sestavený rozpočet tedy představuje základ dobré činnosti jakékoliv obce, 

neboť s výjimkou regulatorní činnosti ovlivňuje rozsah a kvalitu poskytování služeb 

obyvatelům. K jeho tvorbě je tak nutné přistupovat maximálně zodpovědně, aby bylo 

zajištěno, že rozpočet bude reálný na své příjmové straně a zajistí naplnění sledovaných 

cílů na straně výdajové.  

2.3.1 Bilance p říjmů a výdaj ů 

Na první pohled je vnímán rozpočet jako bilance příjmů a výdajů za rozpočtové 

období. Tímto obdobím se rozumí kalendářní rok. Toto bilancování podává informaci o 

vyrovnanosti, případně nevyrovnanosti hospodaření dané složky veřejných rozpočtů. 

Pokud je hodnota příjmů rovna hodnotě výdajů, jedná se o rozpočet vyrovnaný. Většinou 

si nejsou příjmy a výdaje rovny. Pokud příjmy přesáhnou výdaje, jedná se o přebytek. V 

opačném případě, tehdy když výdaje převyšují náklady, jde o schodek rozpočtu. 

Dosažením přebytku zůstávají v majetku obce nepoužité finanční prostředky. Takto 

uspořené prostředky jsou použity ke splácení úvěrů, nebo vytváří finanční rezervy. 

Specifickým případem krytí rozpočtového deficitu je prodej majetku, neboť na straně 

příjmů se objeví výnosy z prodeje. Ve skutečnosti ale tato operace na velikost deficitu vliv 

nemá, neboť se jedná pouze o změnu ve struktuře aktiv. 

2.3.2 Finanční plán 

Druhou možností, jak chápat rozpočet, je pohlížet na něj jako na finanční plán. Jeho 

cílem je tak sladění příjmových možností s výdajovými aktivitami. Obce jsou omezeny ve 

svých výdajích výší prostředků, jimiž disponují. Nutnost sestavit rozpočet omezuje 

představitele místních samospráv v jejich aktivitách a nutí je přiřazovat jim priority. 
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Důležitou roli zde též hraje schopnost uvažovat v delším časovém horizontu než je jeden 

rok, což současná legislativa podporuje svým požadavkem na používání institutu 

rozpočtového výhledu. 

2.3.3 Nástroj na prosazování cíl ů 

S pojetím rozpočtu jako finančního plánu úzce souvisí i třetí možný pohled na tento 

institut, kterým je chápání rozpočtu jako nástroje na prosazování cílů obecních a 

regionálních politik. Struktura výdajů rozpočtu totiž v podstatě určuje, jaké aktivity budou 

nebo nebudou podporovány. Jen pokud obec prosadí svou podobu rozpočtu, bude moci 

realizovat své představy o komunální politice. 

2.4 Rozpočtový proces 

Obec začíná připravovat rozpočet až po schválení státního a krajského rozpočtu a 

do té doby hospodaří podle rozpočtového provizoria. Rozpočtový proces je cyklus, který 

začíná sestavováním rozpočtu a končí jeho hodnocením a kontrolou. Rozpočtový cyklus se 

dá pro zjednodušení rozdělit na čtyři fáze, jak je znázorněno na obrázku č. 1. 

Obrázek 1: Rozpočtový cyklus, zdroj vlastní 

V jednom kalendářním roce se v rozpočtovém cyklu nacházejí až tři po sobě jdoucí 

rozpočty. Jeden ve fázi přípravy a schvalování, druhý ve fázi plnění a třetí ve fázi kontroly.  

V zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se stanovuje, že rozpočet 

se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen i jako přebytkový, a to v 

Schvalování 

Plnění 

Příprava 

Kontrola 
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případě, že některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech, 

nebo jsou určeny ke splácení úvěrů z předchozích let. Stejně tak může být schválen i jako 

schodkový, pokud je zajištěno vyrovnání chybějících prostředků finančními prostředky z 

minulých let, návratnou finanční výpomocí, úvěrem, nebo prodejem dluhopisů a tato 

skutečnost je smluvně zabezpečena před schválením rozpočtu.  

Rozpočtový proces obce se řídí hlavně zákonem o obcích [9] a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů [10]. Obec si vydává směrnici, která 

podrobněji ošetřuje postupy v jednotlivých fázích rozpočtového procesu.  

Rozpočtový proces nezačíná návrhem rozpočtu a nekončí pouhým schválením 

rozpočtu. Na sestavení návrhu rozpočtu, jeho projednání a schválení navazuje plnění 

rozpočtu a jeho průběžná i následná kontrola. Roční hospodaření územního 

samosprávného celku a svazku obcí je završeno zpracováním závěrečného účtu. Jedná se o 

tedy několik navzájem provázaných kroků, které jsou dány zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů [10]. 

Nejobtížnější etapou rozpočtového procesu je sestavení návrhu rozpočtu. 

Sestavování návrhu rozpočtu je zahájeno obvykle už ve třetím kvartálu roku. V té době 

ještě nejsou známy výsledky hospodaření aktuálního roku, které po započítání koeficientů 

růstu cen, změn daňových indexů mohou sloužit jako podklad pro sestavení rozpočtu na 

rozpočtovaný rok. Zpracovatel tedy vychází z rozpočtového výhledu, kvalifikovaných 

odhadů a volebního programu zastupitelstva. 

Rozpočet musí být schválen před 1. lednem roku, na který se vztahuje, v opačném 

případě nastupuje rozpočtové provizorium. Hospodaření v rozpočtovém provizoriu 

upravuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů [10]. 

Změny rozpočtu je možno provést jen rozpočtovým opatřením, které je vyvoláno 

případnými organizačními změnami, změnami právních předpisů a dalších objektivně 

působících příčin. Změny se evidují v časové posloupnosti. Rozpočtové opatření 

představuje změnu schváleného rozpočtu, nastanou-li tyto případy: 

• přesun prostředků mezi jednotnými položkami příjmů nebo výdajů, přičemž 

celkový objem rozpočtu se nemění 

• zvýšení příjmů, které umožňují zvýšit i výdaje, objem rozpočtu se tak zvyšuje 
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Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření shrnují do 

závěrečného účtu. Závěrečný účet obsahuje údaje o dosažených rozpočtových příjmech a 

výdajích, ale i tvorbu a použití peněžních fondů a další finanční operace, včetně výsledků 

podnikatelské činnosti obce, které se musí před koncem roku promítnout do rozpočtu. 

Vyrovnaný rozpočet obce 

Vyrovnaný rozpočet je stanoven jednoduchou rovnicí, jak je schematicky 

znázorněno na obrázku č. 2. 

Obrázek 2: Vyrovnaný rozpočet, zdroj vlastní 

Sestavování a schvalování rozpočtů územních samosprávních celků upravuje právní 

norma jen dílčím způsobem, proto se nejedná ve všech obcích o identický proces. Zákon o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů [10], ukládá obcím sestavit na dva až pět let 

rozpočtové výhledy. Rozpočtové výhledy obsahují souhrnné základní údaje o příjmech a 

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

potřebách vyplývajících z časově a finančně náročných záměrů obce. Slouží jako podklad 

pro sestavování ročních rozpočtů. 

Příjmy z vlastní činnosti se opět odvozují z jejich plnění v minulých letech, ale také 

z uzavřených smluv. 

Dotace obcím z návrhu státního rozpočtu zveřejňuje MF. Dotační příjmy jsou 

dvojího typu. První typ představují dotace nárokové, které ve své podstatě představují 

povinné platby centrální vlády za služby, které si u obcí objednala. Jde jednak o dotace na 

výkon státní správy, u nichž příspěvek závisí na rozsahu poskytovaných služeb, jednak o 

účelové dotace. U tohoto typu dotací dojde po ukončení rozpočtového období k vyúčtování 

a vrácení nevyčerpané části zpět do státního rozpočtu, jedná se o dotace na místa v 

domovech důchodců nebo místa v ústavech sociální péče, příspěvek na školství nebo 

dotaci na dávky sociální péče. Jedná se o dotace nenárokové. Nenárokové dotace většinou 

financují investiční aktivity obcí. Významné místo zde zaujímají zdroje Evropské unie, 

tedy strukturální fondy.  

PŘÍJMY  VÝDAJE  
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Po sestavení návrhu rozpočtu nastává fáze jeho projednávání a schvalování. Ta je 

většinou několikastupňová. Po sestavení rozpočtu a zapracování veškerých připomínek, je 

rozpočet předán zastupitelstvu. To jediné má právo rozpočet schvalovat. Hospodaření obce 

se vždy řídí schváleným rozpočtem. V některých případech je možné schválený rozpočet 

měnit. K tomu slouží rozpočtová opatření, která schvaluje zastupitelstvo nebo rada obce. 

Důvodem ke změně rozpočtu mohou být organizační změny v hospodářství financovaném 

z rozpočtu. Dalšími důvody jsou změny právních předpisů ovlivňující výši rozpočtových 

příjmů, což jsou změny v daňových zákonech.  

Výsledkem každé úpravy schváleného rozpočtu rozpočtovým opatřením je 

upravený rozpočet, kterým se dále hospodaření obce řídí. Aby bylo možné průběžně 

provádět kontrolu plnění rozpočtu, je nutné neustále během celého roku porovnávat plnění 

příjmů a výdajů rozpočtu se schváleným nebo upraveným rozpočtem. S výsledky těchto 

kontrol se musí seznamovat celé zastupitelstvo.  

 Rozpočtové provizorium 

Pokud se nepodaří rozpočet schválit, dochází k hospodaření obce v rámci 

takzvaného rozpočtového provizoria. V tomto případě probíhá čerpání finančních 

prostředků buď podle skutečnosti z minulého rozpočtového období, nebo podle 

plánovaného rozpočtu. Volba způsobu hospodaření v této specifické situaci je v 

kompetenci zastupitelstva. 
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3. Příjmy a výdaje obce 

3.1 Příjmy 

Příjmy rozpočtu jsou buď vlastní, nebo přijaté, obojí pak kapitálové a běžné. Běžné 

příjmy se dělí na daňové a nedaňové. Celkové schéma struktury příjmů je schematicky 

znázorněno v příloze č. 1. 

3.1.1 Daňové p říjmy 

Daňové příjmy jsou dvojího typu. První typ představuje nárok obce na část výnosů 

celostátně uvalených daní. Tyto daně stát vybírá na centrální úrovni a na základě předem 

stanovených koeficientů posílá obcím příslušnou část. Rozlišujeme zde daně výlučné a 

sdílené. Výlučnou daní je daň, u níž je obec příjemcem stoprocentního výnosu.  

Další daně jsou sdílené. Jsou to DPH, jiné typy daně z příjmů PO a všechny typy 

daně z příjmů FO. U všech těchto daní je zákonem o rozpočtovém určení daní [14] 

stanoven procentuální podíl, který patří obcím jako celku. MF, po dohodě s ČSÚ, každý 

rok zveřejňuje koeficient, podle kterého se vypočítá poměrná část pro každou obec.  

Daňové příjmy rozpočtu upravuje zákon o rozpočtovém určení daní [14]. Podle 

tohoto zákona náleží daňové příjmy obci takto: 

• stoprocentní výnos daně z nemovitostí 

• 3% výnosu ze záloh na daň z podnikání FO, které mají na území obce bydliště, ke 

dni její splatnosti  

• 20,59% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu FO ze závislé činnosti a 

funkčních požitků, z daně z přidané hodnoty, z daně z příjmu FO vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby, z daně z příjmu PO z podnikání a z daně z příjmu PO 

• 20,59% z 60% celostátního výnosu daně z podnikání FO 

• 1,5% celostátního výnosu daně ze závislé činnosti, který se mezi obce rozděluje 

podle poměru počtu zaměstnaných v obci k počtu zaměstnaných v ČR 

• Podíl 20,59% celostních výnosů daní se na jednotlivé obce rozděluje podle poměru 

počtu obyvatel ČR násobeného koeficientem obce.  
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Druhým typem daňových příjmů obce jsou místní poplatky. Místní poplatky 

uvedené v zákoně o místních poplatcích [13] může na svém území zavést každá obec. Jde 

o jedinou povinnou platbu, o jejímž zavedení rozhoduje samotná obec, v rámci omezení 

daných zákonem. 

Místní poplatky obce: 

• ze psů 

• za lázeňský nebo rekreační pobyt 

• za užívání veřejného prostranství 

• ze vstupného 

• z ubytovací kapacity 

• za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a části obce 

• sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

• ze zhodnocení stavebního pozemku 

Struktura daňových příjmů obce Levín, a její procentuální podíl, je uvedena v 

tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Daňové příjmy  

2007 2008 2009 
Třída 1 - Daňové příjmy v K č 

Rozpočet % Rozpočet % Rozpočet % 

Daň z příjmů FO  ze závislé činnosti 164475 16,26 201395 16,24 182533 15,39 

Daň z příjmů FO ze samo. výděl. činnosti 90416 8,94 22522 1,82 46915 3,96 

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 10359 1,02 17371 1,40 16443 1,39 

Daň z příjmů právnických osob 187968 18,58 296743 23,93 208382 17,57 

Daň z přidané hodnoty 284720 28,15 425217 34,29 417799 35,22 

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 106457 10,53 105195 8,48 107576 9,07 

Poplatek ze psů 2600 0,26 2500 0,20 2550 0,21 

Poplatek z ubytovací kapacity 7080 0,70 9090 0,73 3110 0,26 

Správní poplatky 300 0,03 200 0,02 250 0,02 

Daň z nemovitosti 157069 15,53 159669 12,88 200566 16,91 

Daňové příjmy celkem 1011444 100,00 1239902 100,00 1186124 100,00 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.1.2 Nedaňové p říjmy obce 

Mezi nedaňové příjmy obce patří příjmy z prodeje a pronájmu vlastního majetku a 

z majetkových práv. U příjmů z prodeje vlastního majetku je třeba mít na paměti, že jde o 

příjmy jednorázové, jejichž použití by mělo být omezeno pouze na investiční akce, které 

budou v budoucnu přinášet nějaké výnosy či alespoň užitky obyvatelům.  

Nedaňové příjmy rozpočtu obce tvoří zejména příjmy z vlastní činnosti obce: 

• příjmy z podnikání, podniká-li obec svým jménem 

• pronájem nemovitostí a pozemků 

• odvody zřízených příspěvkových organizací 

• úroky, dividendy a kursové zisky 

• přijaté transakce a vrácené dotace 

• příjmy z prodeje neinvestičního majetku 

• splátky půjček 

Jednotlivé položky nedaňových příjmů obce Levín, a jejich procentuální podíl, jsou 

uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka 2: Nedaňové příjmy 

2007 2008 2009 
Třída 2 - Nedaňové příjmy v K č 

Rozpočet %  Rozpočet %  Rozpočet % 

Pěstební činnost 311673 72,68 91800 40,02 50644 22,23 

Vnitřní obchod 3600 0,84 0 0,00 3152 1,38 

Pohřebnictví 3610 0,84 967 0,42 1320 0,58 

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 0 0,00 0 0,00 1700 0,75 

Činnost místní správy 37583 8,76 14075 6,14 19547 8,58 

Příjmy z pronájmu pozemků 1071 0,25 36163 15,77 29504 12,95 

Bytové hospodářství 65994 15,39 81782 35,66 118926 52,20 

Pronájmy z příjmu ostatních nemovitostí 1800 0,42 1800 0,78 1800 0,79 

Příjmy z úroků 3480 0,81 2779 1,21 1222 0,54 

Nedaňové příjmy celkem 428811 100,00 229366 100,00 227815 100,00 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.1.3 Kapitálové p říjmy 

Příjmy kapitálového rozpočtu jsou tvořeny příjmy z prodeje dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a příjmy z prodeje finančního majetku. Nejdůležitější 

položkou je prodej nemovitostí a to včetně pozemků. Struktura kapitálových příjmů, a její 

procentuální podíl, je uvedena v tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Kapitálové příjmy 

2007 2008 2009 
Třída 3 - Kapitálové příjmy v K č 

Rozpočet %  Rozpočet %  Rozpočet % 

Příjmy z prodeje pozemků 30030 100,00 79468 100,00 114668 100,00 

Kapitálové příjmy celkem 30030 100,00 79468 100,00 114668 100,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.1.4 Dotace 

Přijaté dotace se dělí na běžné a kapitálové, a na účelové a neúčelové. Dotace 

plynou z centrální úrovně, ze státního rozpočtu a ze státních fondů. Další zdroje jsou 

z rozpočtů územní úrovně kraje, z rozpočtu a z fondů statutárních měst, městských obvodů, 

ze zahraničí, jako je fond PHARE, ale také z vlastních fondů. 

Rovněž dotační příjmy jsou dvojího typu. První typ představují dotace nárokové, 

které ve své podstatě představují povinné platby centrální vlády za služby, které si u obcí 

objednala. Jde jednak o dotace na výkon státní správy, u nichž příspěvek závisí na rozsahu 

poskytovaných služeb, jednak o účelové dotace, kde po ukončení rozpočtového období 

dojde k vyúčtování a vrácení nevyčerpané části zpět do státního rozpočtu. 

 Druhý typ představují dotace nenárokové. Jejich získání je vázáno na splnění 

určitých předpokladů a na rozhodnutí centrální nebo jiné autority. Nenárokové dotace 

většinou financují investiční aktivity obcí. V posledních letech roste význam podílu ze 

zdrojů Evropské unie, tedy strukturálních fondů.  

Struktura dotačních příjmů obce Levín po jednotlivých položkách, a její 

procentuální podíl, je uvedena v tabulce č. 4. 
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Tabulka 4: Přijaté dotace 

2007 2008 2009 Třída 4 – Přijaté dotace v Kč 
Neinvestiční přijaté transfery (NPT) Rozpočet %  Rozpočet %  Rozpočet % 

NPT ze státního rozpočtu - volby 0 0,00 23239 5,87 23239 5,87 

NPT ze stát. roz. - výkon státní správy  6958 0,56 7400 1,87 7400 1,87 

Ostatní NPT ze stát. roz. - aktivní pol. zam. 145330 11,79 293623 74,22 293623 74,22 

Ostatní NPT ze stát. rozp. -kulturní památky 150000 12,17 0 0,00 0 0,00 

NPT od krajů – zvonice 680807 55,22 0 0,00 0 0,00 

NPT od krajů - dotace na lesy, czech point 249900 20,27 71337 18,03 71337 18,03 

Přijaté dotace celkem 1232995 100,00 395599 100,00 395599 100,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.1.5 Celkové p říjmy roku 2007 

Celkové příjmy v roce 2007 činily 2 703 280 Kč. Hlavní podíl příjmů v tomto roce 

tvořily přijaté dotace a to 1 232 995 Kč, což bylo 46% ze všech příjmů, jak je vyznačeno v 

grafu č. 1. Tento poměrně vysoký podíl byl z důvodů příjmu dotace 680 807 Kč na 

rekonstrukci zvonice. Druhou nejvýznamnější část příjmů, a to 37% tvořily daňové příjmy. 

Na celkové položce 1 011 444 Kč daňových příjmů se 28% podílela daň z přidané hodnoty 

částkou 284 720 Kč. 

Graf 1:  Struktura příjmů v roce 2007, zdroj vlastní 

3.1.6 Celkové p říjmy roku 2008 

Celkové příjmy v roce 2008 dosáhly hodnoty 2 327 361 Kč. Nejvýznamněji se 

podílely na tvorbě příjmy daňové, a to 54% z celkových příjmů, což je 1 239 902 Kč. 

Tento téměř 23% nárůst objemu daňových příjmů oproti minulému roku vede ke snížení 

37%

16%1%

46% Daňové příjmy 

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Přijaté dotace



 Martin Dvořák : Hospodaření a správa majetku obce 

2010  14  

závislosti obce na financích od státu. Majoritní podíl 34% v těchto financích opět tvoří daň 

z přidané hodnoty. Tato částka se zvýšila o 49%, oproti minulému roku, na hodnotu 

425 217 Kč. I přes tento nárůst daňových příjmů tvořily dotace v tomto roce významnou 

úlohu. Jejich výše 778 625 Kč činí 33%, jak je vidět v grafu č 2. Toto 37% snížení dotací, 

vztaženo k roku 2007, bylo způsobeno tím, že v tomto roce se nepodařilo zajistit žádnou 

dotaci na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje. 

Graf 2: Struktura příjmů v roce 2008, zdroj vlastní 

3.1.7 Celkové p říjmy roku 2009 

Opětovné snížení příjmů v roce 2009 dosáhlo hodnoty 1 924 206 Kč. Při 

sestavování rozpočtu získaly dominantní postavení daňové příjmy. Jejich zastoupení 61%, 

jak je vidět z grafu č. 3, v absolutní hodnotě představuje 1 186 124 Kč. Vztaženo k roku 

2008 se jedná o 4% pokles. Snížení zaznamenala i daň z přidané hodnoty, která se 

zmenšila o necelé 2%, ale i nadále představuje její výše 417 799 Kč hlavní položku, a to 

35% veškerých daňových příjmů.  

Graf 3: Struktur příjmů v roce 2009, zdroj vlastní 
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3.2 Výdaje 

Základním členěním výdajové stránky rozpočtu je rozdělení na výdaje běžné a 

kapitálové. Celkové schéma struktury výdajů je schématicky znázorněno v příloze č. 2. 

3.2.1 Běžné výdaje 

Běžné výdaje tvoří neinvestiční nákupy, neinvestiční transfery, dotace a 

neinvestiční půjčky. Jedná se o každoročně se opakující výdaje, které nemají investiční 

charakter. Do této třídy výdajů jsou zahrnuty výdaje na materiál, na veškeré energie a 

ostatní výdaje potřebné k fungování celé obce. Neinvestiční nákupy tvoří platby za 

provedenou práci, což jsou mzdy a odvody z mezd zaměstnanců obecního úřadu. Největší 

výdajovou položkou rozpočtu obce jsou výdaj na nákup zboží a služeb. Těmito nákupy 

poskytuje obec svým občanům širokou škálu služeb a pečuje o obecní majetek. Ve 

službách jde zejména o výdaje na vzdělání, kulturu, církve, sdělovací prostředky, 

tělovýchovu a sport a zájmovou činnost. Bydlení, územní rozvoj, komunální služby a 

v neposlední řadě ochrana životního prostředí tvoří další podstatnou složku služeb, kterou 

obec poskytuje obyvatelstvu.  

Výdaje podle rozpočtové skladby členíme do následujících skupin: 

• v zemědělství a lesním hospodářství  

• v průmyslových a ostatních odvětví hospodářství 

• ve službách poskytovaných obyvatelstvu 

• v sociálních věcech a politice zaměstnanců 

• v bezpečnostní a právní ochraně 

• ve veřejné správě a ve službách 

Běžné výdaje obce Levín, a jejich procentuální podíl, jsou uvedeny v tabulce č. 5. 
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Tabulka 5: Běžné výdaje 

2007 2008 2009 
Třída 5 – Běžné výdaje v Kč 

Rozpočet %  Rozpočet %  Rozpočet % 

Lesy – pěstební činnost 393096 13,09 65484 2,71 41827 2,46 

Vnitřní obchod – obchod 3852 0,13 1996 0,08 18146 1,07 

Místní komunikace – silnice 72370 2,41 84053 3,48 58400 3,44 

Pitná voda - dovoz cisterny 9520 0,32 0 0,00 0 0,00 

Odvádění a čištění odpadních vod 15000 0,50 0 0,00 0 0,00 

Základní škola, mateřské škola 17909 0,60 27366 1,13 35842 2,11 

Knihovna – knihovnická činnost 4862 0,16 5700 0,24 10532 0,62 

Ostatní kultura – kronika 2975 0,10 3442 0,14 1950 0,11 

Zachování a obnova kult. památek 128499 42,79 784330 32,50 0 0,00 

Místní rozhlas – opravy 0 0,00 0 0,00 2261 0,13 

Ostatní záležitosti kultury – kulturní dům 11227 0,37 9484 0,39 10940 0,64 

Zájmová činnost v kultuře – jubilea 4003 0,13 3867 0,16 4515 0,27 

Bytové hospodářství 26890 0,90 16685 0,69 29485 1,73 

Veřejné osvětlení 60634 2,02 66701 2,76 44352 2,61 

Pohřebnictví 1817 0,06 6100 0,25 1129 0,07 

Komunální služby – rozvoz plynu 30943 1,03 37459 1,55 30169 1,77 

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 18825 0,63 16509 0,68 20984 1,23 

Sběr a svoz komunálního odpadu 141658 4,72 154490 6,40 161030 9,47 

Péče o vzhled obce – veřejná zeleň 196129 6,53 309217 12,81 253990 14,94 

Požární ochrana – dobrovolníci 4288 0,14 9212 0,38 16398 0,96 

Zastupitelstvo obce 299248 9,96 373520 15,48 381590 22,45 

Volby ČR 0 0,00 12334 0,51 1939 0,11 

Volby do Evropského parlamentu 0 0,00 0 0,00 11936 0,70 

Činnost místní správy 352597 11,74 403806 16,73 512071 30,12 

Obecné příjmy a výdaje – banka 3612 0,12 6117 0,25 6019 0,35 

Pojištění - veškeré pojištění 14887 0,50 14837 0,61 36162 2,13 

Finanční vypořádání let – přebytek 30994 1,03 570 0,02 7666 0,45 

Ostatní činnost – nezařazená 889 0,03 0 0,00 566 0,03 

Běžné výdaje celkem 3003220 100,00 2413279 100,00 1699899 100,00 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.2 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje mají investiční charakter. Slouží k financování dlouhodobého 

majetku a souvisí i se splácením půjček, které byly na jejich pořízení získány. Kapitálové 

výdaje zahrnují i výdaje na investiční výstavbu, nákup nemovitostí včetně pozemků, 

výdaje na generální opravy a rekonstrukce budov a zařízení, výdaj na nákup akcií a 

finanční vklady do obchodních společností. Jak obec uskutečňovala kapitálové výdaje, a 

jejich procentuální podíl, je patrné z tabulky č. 6.  

Tabulka 6: Kapitálové výdaje 

2007 2008 2009 
Třída 6 – Kapitálové výdaje v Kč 

Rozpočet %  Rozpočet %  Rozpočet % 

Budovy, haly a stavby 0 0 0 0 82110 100,00 

Kapitálové výdaje celkem 0 0 0 0 82110 100,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.3 Celkové výdaje roku 2007 

Celkové výdaje roku 2007 činily 3 003 220 Kč. Jak již bylo patrno v příjmové 

stránce rozpočtu, tak největší investice tohoto roku směřovala do obnovy kulturní památky. 

Oprava zvonice svojí hodnotou 1 284 995 Kč tvořila téměř 43% běžných výdajů, 

respektive celkových výdajů, neboť v tomto roce nebyly realizovány žádné kapitálové 

výdaje, viz graf č. 4. 

Graf 4: Struktura výdajů v roce 2007, zdroj vlastní 
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3.2.4 Celkové výdaje roku 2008 

Celkové výdaje roku 2008 se snížily oproti předcházejícímu roku na hodnotu 

2 413 279 Kč. I v tomto roce činila nejvýznamnější položku obce investice do obnovy 

památek. Jen na rozdíl od předchozího roku prostředky na tuto investici pocházely ze 

státního rozpočtu a svojí výší 250 000 Kč tvořily 32% veškerých výdajů. Ani v tomto roce 

nebyly žádné kapitálové výdaje, jak ukazuje graf č. 5. 

Graf 5: Struktura výdajů v roce 2008, zdroj vlastní 

3.2.5 Celkové výdaje roku 2009 

Celkové výdaje roku 2009 dosáhly hodnoty 1 782 009 Kč. V tomto roce byly 

realizovány kapitálové investice ve výši 82 110 Kč, jenž dosáhly 5% zastoupení v objemu 

veškerých výdajů tak jak je znázorněno v grafu č. 6. 

Graf 6: Struktura výdajů v roce 2009, zdroj vlastní 
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4. Majetek obce 

Hospodaření s majetkem obce patří do její samostatné působnosti. Zákon o 

obcích [9] ukládá obcím za povinnost majetek hospodárně využívat a spravovat. Je to 

jedna z největších odpovědností zastupitelů obcí. Dobré hospodaření obce se odráží 

v rozvoji obce.  

4.1 Majetek obce v základních skupinách  

Hospodaření s majetkem náleží do samostatné působnosti. Zákon výslovně ukládá 

obcím povinnost účelně a hospodárně využívat vlastní majetek v souladu s jeho zájmy a 

úkoly vyplývajícími z vymezené působnosti, dále povinnost pečovat o zachování a rozvoj 

svého majetku a chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. 

V případě nemovitého majetku jde v první řadě o jeho efektivní využití k činnosti 

samotného samosprávného celku, či jím zřizovaných příspěvkových organizací a 

organizačních složek. Obce vedou v souladu se zákonem o účetnictví [12] evidenci svého 

majetku. 

V případě, že majetek je pro obec nepotřebný, přichází v úvahu jeho pronájem či 

výpůjčka, popřípadě prodej nebo i bezúplatný převod jinému subjektu.  

Na rozdíl od nakládání s majetkem státu podle zákona o majetku ČR a jejím 

vystupování v právních vztazích [15] není v případě převodu majetku z vlastnictví obce 

stanovena obligatorní podmínka nepotřebnosti. Přesto je však zcela zjevné, že některé 

povinnosti související s majetkem územních samosprávných celků, které vyplývají ze 

zákona o obcích [9], jsou obdobné s povinnostmi při hospodaření s majetkem státu. 

• Finance - běžný účet, termínovaný účet v bance, akcie, podílové listy. 

• Věci movité - vybavení úřadu, škol a ostatních budov v majetku obce. 

• Věci nemovité - pozemky, pole, lesy, zahrady, stavební parcely, komunikace, 

veřejná prostranství, chodníky, rybníky, skládky komunálního odpadu, budovy, 

obecní úřad, školy, bytové domy, domov důchodců, hrady, hřbitov, sportovní 

zařízení.  

• Infrastruktura  - vodovody, kanalizace, čistírna odpadních vod, veřejné osvětlení, 

rozvody plynu, vedení rozhlasu, kabelová televize. 
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Obce vždy vlastnily majetek. Po roce 1948 přešel majetek obcí do vlastnictví státu 

a tento stav existoval až do roku 1990. Po prvních svobodných volbách projednala a 

schválila Česká národní rada zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do majetku 

obcí [16], tedy vlastně převedení vlastnictví majetku ze státu na obce. Majetek byl zapsán 

do katastru nemovitostí a jeho vlastníky se stali původní majitelé. Takto se tedy obcím 

vrátily movité a nemovité věci. Infrastrukturu získaly obce v rámci „velké privatizace“, 

kdy přešly do majetku obcí vodovody a kanalizace. V oblasti energetiky a plynárenství 

získaly akcie, jejichž počet byl odvozen od počtu obyvatel. V dalších letech pak parlament 

schválil další zákon umožňující obcím získávat od státu další majetek. Jedná se o zákon o 

majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích [15]. Podkladem pro zisk takovéhoto 

majetku je schválený územní plán a strategický plán rozvoje. Obec Levín má poslední 

územní plán z roku 2006. Nadřízeným orgánem, který má pravomoc schvalovat územní 

plán, je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního úřadu. 

Tento dokument je rovněž nezbytný k získání pozemků podle zákona o podmínkách 

převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby [16]. Majetek 

obce se může nadále rozšiřovat a to nákupem od FO nebo PO. 

4.2 Rozdělení majetku obce z hlediska jeho využitelnosti 

• kmenový majetek, slouží k výkonu správní činnosti obce 

• majetek v sociální a vzdělávací oblasti, využívaný k sociálním a vzdělávacím 

účelům; školy, školky, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců 

• majetek ve veřejné oblasti, veřejná doprava, likvidace komunálního odpadu, 

veřejné osvětlení, komunikace, veřejná zeleň, hřbitov 

• majetek v zájmové činnosti, využívané částí obyvatelstva, sportoviště, kulturní 

zařízení, kina  

• majetek ostatní, komerční, pro většinu obyvatel obce, který je na rozpočtu obce 

nezávislý, dodávky tepla, vodovody, kanalizace, obecní lesy a rybníky 

• majetek přebytečný, neupotřebitelný, majetek nevyužívaný, ve špatném stavu a 

nepotřebný  

Stav majetku obce v letech 2007 až 2009 je uveden v tabulce č. 7. 
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Tabulka 7: Struktura majetku obce Levín v letech 2007 - 2009 

Majetek obce v Kč 2007 2008 2009 

Dlouhodobý nehmotný majetek 169.446,70 169.446,70 169.446,70 

Dlouhodobý hmotný majetek 2.445.279,97 2.468.698,47 2.609.220,47 

Pozemky a porosty 11.712.982,21 3.668.370,59 3.200.270,85 

Dlouhodobý finanční majetek 618.000,00 618.000,00 618.000,00 

Celkem majetku obce 14.945.708,88 6.924.515,76 6.596.938,02 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Analýza hospoda ření obce 

Hospodaření územně samosprávného celku se povinně přezkoumává. Přezkum 

upravuje zvláštní právní předpis zákon o přezkoumávání hospodaření územně 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí [11]. Za objednání přezkoumání 

odpovídá starosta obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření neobsahuje žádný 

výrok, ale uvádějí se pouze nedostatky. Obec má oproti krajům výhodu práva volby. Může 

volit mezi přezkoumáním krajským úřadem nebo si objedná auditora. Nevyužije-li této 

volby, provede přezkum krajský úřad. Auditora si obec hradí z vlastních prostředků. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu. 

Obdobně jako návrh rozpočtu je nutno i závěrečný účet vhodným způsobem zveřejnit 

nejméně 15 dní před jeho projednáváním, aby občané mohli uplatnit své připomínky. 

Projednání závěrečného účtu se uzavírá usnesením zastupitelstva o souhlase s výhradou 

nebo bez výhrad. 

Daňový příjem rozpočtu obce tvoří zhruba 60 % až 70 % jejich celkových příjmů, 

což by mělo činit její hospodaření relativně nezávislé na podpoře státu. Vlastní příjmy pak 

dosahují až 85 % všech příjmů. 

5.1 Srovnání v čase 

5.1.1 Příjmy a výdaje roku 2007 

Schodek v rozpočtu, příloha č. 3, představoval částku 299 940 Kč. Deficit 

hospodaření byl uhrazen z prostředků let minulých, které byly vytvořeny přebytkovým 

hospodařením, s nímž obec hospodařila v předcházejících obdobích. 

5.1.2 Příjmy a výdaje roku 2008 

Rozpočet tohoto roku byl opět schodkový. Výše deficitu, příloha č. 4, se snížila na 

hodnotu 85 918 Kč. Financování bylo uhrazeno přebytky z let minulých. 
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5.1.3 Příjmy a výdaje roku 2009 

Rozpočet tohoto roku, příloha č. 5, byl přebytkový, saldo činilo 142 197 Kč. Tímto 

si obec vytvořila prostředky pro financování do budoucího období tak, že bude moci 

sestavovat rozpočet s mírným deficitem. 

5.1.4 Příjmy a výdaje 2007 - 2009 

Jak je patrno z jednotlivých závěrečných účtů obce Levín v letech 2007 až 2009 

objem celkových příjmů respektive celkových výdajů během celého sledovaného tříletého 

období každoročně klesal. Tento pokles je zřetelně patrný z grafu č. 7. 

Graf 7: Přehled rozpočtů za období 2007-2009, zdroj vlastní 

Meziroční pokles příjmů činil v letech 2007-2008 13,9%, což představuje snížení o 

375 919 Kč. V letech 2008-2009 činil propad v příjmech 403 155 Kč, což je meziročně 

17,3%. Pokud srovnám pokles příjmu vůči výchozímu roku tak, že za základ pro srovnání 

použiji rok 2007, je patrné, že propad objemu příjmů je již značný. Rok 2009 v tomto 

srovnání zaostal o 28,8%, účetně se jedná o částku 779 074 Kč.  

Přibližně stejně strmou křivku sestupu měly za toto období i výdaje. Meziročně se 

jednalo o 19,6% a 26,2%. Těmto hodnotám odpovídají částky meziročního poklesu 

589 941 Kč (2007-2008) a 631 270 Kč (2008-2009). Při srovnání celého období, tedy roku 

2009, jedná se o 122 1211 Kč, což je pokles o 40,7%, toto srovnání je vůči roku 2007. 

Ačkoliv ve sledovaném období docházelo k poklesu, jak příjmů, tak výdajů, u salda 

rozpočtu byl vývoj naprosto opačný. Za celé sledované období stoupal a to tak, že v roce 
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2009 překonal záporná čísla. Z tohoto vyplývá, že v letech 2007 a 2008 byl rozpočet 

schodkový a v roce 2009 se stal tento účet rozpočtem přebytkovým. Meziročně se jednalo 

v letech 2007-2008 o snížení deficitu o 214 022 Kč . Tato částka představuje snížení 

schodku o 71,3%. V letech 2008-2009 došlo ke změně ze schodkového rozpočtu na 

rozpočet přebytkový. Jedná se o nárůst 228 097 Kč. 

5.2 Finanční analýza 

Analýza rozlišuje na zkoumaném objektu jednotlivé části, odděluje podstatné 

stránky od nepodstatných a tím zjednodušuje celkový pohled. Finanční analýza patří k 

součástem finančního řízení a je metodou hodnocení finančního hospodaření firmy. Místo 

jejího použití je zejména pro ziskově orientované firmy. Využitelnost nástrojů a jejich 

aplikace v tradičních oblastech, kterými jsou [7]: 

• rentabilita  - ukazatel zisku, operační páky 

• likvidita  – okamžité, pohotové, běžné ukazatel pracovního kapitálu a jeho míry 

• tok hotovosti – v absolutní hodnotě, volný tok hotovosti, ukazatele finanční 

rentability, míra oddlužení 

• financování – stabilita finanční nezávislosti, zadluženost vlastního kapitálu, 

zadluženost krátkodobá, návratnost úvěru 

• aktivita  – výkonnost, vázanost a doba obratu ve vztahu k celkovému kapitálu 

• kapitálový trh  – vnitřní hodnota akcií, rendita, doba návratnosti 

Pro použití finanční analýzy k hodnocení obce je nutné tyto postupy modifikovat. 

Obec, jako jeden z ekonomických subjektů zřízených na úrovni územních samosprávných 

celků, uspokojuje potřeby občanů bez ziskového motivu, tedy bez hnacího motoru tržní 

ekonomiky. Jde o takzvané municipální (komunální) firmy. Tento druh firmy ovlivňuje 

zejména cílové zaměření, které předpokládá absenci zisku.  

Hlavním posláním municipální firmy je zajišťovat veřejné produkty. Z tohoto 

pohledu je nutné zkoumat efektivnost ve vztahu k míře uspokojování občanů. 

5.2.1 Ukazatele autarkie (sob ěstačnosti)  

Autarkie odráží míru soběstačnosti municipální firmy.  
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Autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a nákladů 

kde AHV-HČ  je autarkie hlavní činnosti na nákladové výnosové bázi, 
VHČ - výnosy z hlavní činnosti, 
NHČ - náklady z hlavní činnosti 

Autarkie hlavní činnosti na výnosově nákladové bázi odráží míru, v jaké je 

municipální firma soběstačná z hlediska pokrytí svých nákladů hlavní činnosti 

z dosažených výnosů, a to v procentech. Jde o ukazatel1) týkající se pouze hlavní činnosti. 

Ve výnosech jsou zahrnuty neinvestiční dotace, které zpravidla představují nejvýznamnější 

část výnosů. Jsou částí veřejných prostředků, které byly určeny na zajištění municipální 

firmou realizovaných veřejných produktů. V daném ukazateli se odrážejí účetní principy, 

jakými jsou aktuálnost, realizační princip, brutto princip zajišťování hospodářského 

výsledku, a podobně. 

Pozitivně lze hodnotit, pokud je ukazatel roven 100%. V případě menší hodnoty je 

nedostatečné krytí nákladů výnosy a je třeba provést analýzu příčin. V případě větší 

hodnoty záleží hodnocení na tom, čím je tato situace způsobena. Je třeba zvážit, zda by 

nebylo lepší dotační prostředky využít jinde, či zda by výnosy v podobě uživatelských 

poplatků neměly být sníženy. 

Celková autarkie na bázi příjmů a výdajů 

kde ACF  je autarkie(soběstačnost)na příjmově výdajové bázi celkem, 
Py - příjmy, 
Ve - výdaje, 
NIPy - neinvestiční (provozní) příjmy, 
NIVe - neinvestiční (provozní) výdaje 

Autarkie na bázi příjmů a výdajů odbourává vliv účetních principů aplikovaných 

při účtování výnosů a nákladů. Může být konstruován2), jak je naznačeno, bez odlišování 

investičních a neinvestičních, to je provozních příjmů a výdajů. Může být ale rovněž 

vytvořen pouze na bázi neinvestičních příjmů a neinvestičních výdajů, které prezentují 

běžnou, provozní činnost. 

(1)
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Vyrovnanost hospodaření municipální firmy ve smyslu její příjmově výdajové 

soběstačnosti je dána stoprocentním pokrytím výdajů příjmy. Význam tohoto ukazatele2) 

spočívá v jeho schopnosti ukázat, zda byly příjmy generovány v míře dostačující na 

pokrytí výdajů (výsledek ≥1), či nikoliv (výsledek < 1). 

Při hodnotě výrazně nad 100% by bylo vhodné uvažovat o řízení CF směrem 

k vyššímu zhodnocení dočasně volných výnosů a nákladů. Pod hodnotou 100% je třeba 

zkoumat příčiny s cílem odstranit dlouhodobě existující absenci autarkie pokrytí výdajů 

příjmy a opět posoudit vztah k výnosově nákladové autarkii. 

Míra p říjmů z neinvestiční dotace na celkových provozních příjmech 

kde ANID je míra příjmů z neinvestiční dotace na neinvestičních příjmech, 
NID - neinvestiční dotace, 
NIPy - neinvestiční příjmy 

Ukazatel míry pokrytí celkových provozních příjmů provozní dotací3) je 

významným indikátorem podílu rozpočtových prostředků na financování produkce 

municipální firmy. 

Zbytek příjmů do 100% představují takzvané uživatelské poplatky, respektive 

nahodilé příjmy a příjmy z doplňkové činnosti. 

Představuje součást hodnocení struktury příjmů, jejíž analýza je důležitá zejména 

v období změn přístupu k zajištění financování produkce veřejných produktů, které patří 

do působnosti municipální firmy. 

5.2.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita jako způsob hodnocení efektivnosti patří k tradičním oblastem finanční 

analýzy u soukromých ziskových firem. U municipálních firem však představuje 

oprávněně jeden z nejdiskutovanějších problémů. 

(3)

y
NID      100

NIP

NID
A ×=
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Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 

kde rNDČ je rentabilita nákladů doplňkové činnosti, 
HVDČ - hospodářský výsledek doplňkové činnosti, 
NDČ - náklady doplňkové činnosti 

Nákladová rentabilita představuje nejpřísnější ukazatel efektivnosti. Poměřuje tzv. 

užitný efekt v podobě zisku, který je odrazem uznané užitelnosti produktu pro spotřebitele 

po stránce kvantity, kvantity i ceny, s prostředky (vstupy), které byly na jeho produkci 

vynaloženy. Po vynásobení 100 vychází výsledek v procentech4). Cílem je maximalizace 

nákladové rentability. Doplňková činnost je zřizovatelem municipální firmě povolena ve 

zřizovací nebo zakládací listině jedině za předpokladu její ziskovosti. Prostředky z ní 

získané mají jednak podporovat činnost hlavní, jednak mají sloužit k posílení hmotné 

zainteresovanost pracovníků municipální firmy. Pokud by výsledek inklinoval k záporné 

hodnotě, je nutné přijmout opatření ke zvrácení tohoto trendu, jinak by municipální firma 

měla od své doplňkové činnosti upustit. 

Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti 

Pokud je hospodářský výsledek hlavní činnosti roven nule, ukazatel nelze 
kvantifikovat! 
kde Z“ je míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti, 
ziskDČ   - hospodářský výsledek z doplňkové činnosti implicitně v kladné hodnotě, 
ztrátaHČ - hospodářský výsledek z hlavní činnosti implicitně v záporné hodnotě 

Ukazatel zachycuje procentuální míru5), v jaké je ziskem z doplňkové činnosti 

pokrývaná ztráta z hlavní činnosti, to je v jaké míře je funkce doplňkové činnosti 

naplánovaná. Má smysl jej samozřejmě počítat pouze při realizaci doplňkové činnosti a 

pokud je ztráta z hlavní činnosti. V takovém případě má ale významnou argumentační 

hodnotu a při rozhodování o rozvoji strategii municipální firmy. 

CF – rentabilita provozních příjmů doplňkové činnosti 

kde rCF-DC je cash flow rentabilita provozních příjmů doplňkové činnosti, 

(4)

DČ

DČ
NDČ      100

N

HV
r ×=

(5)

HČ

DČ      100
ztráta
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Z" ×=

(6)
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CFDČ -tok hotovosti z doplňkové činnosti (zjednodušený), 
NIPyDČ  - neinvestiční (provozní) příjmy z doplňkové činnosti, 
HVDČ - hospodářský výsledek z doplňkové činnosti, 
ODČ - odpisy dlouhodobého majetku využívaného pro doplňkovou činnost, 
∆RDČ - přírůstek rezerv z doplňkové činnosti (rozdíl mezi vytvořenými a 
zaúčtovanými rezervami v období) 

Jde o ukazatel finanční rentability provozních příjmů6), který hodnotí oblast 

doplňkové činnosti municipální firmy z hlediska míry, v jaké tyto příjmy generují 

hotovostní toky, měřené v jejich zjednodušené formě. Cílem je maximalizace ukazatele. 

Hlavní úskalí tohoto ukazatele spočívá v kombinaci aktuálně pojatého CF proti neaktuálně 

pojatým příjmům, což se může projevit negativně u hodnocení municipální firmy 

s vysokou mírou pohledávek. 

Haléřový ukazatel nákladovosti výnosů doplňkové činnosti ve vztahu k ψψψψ  

kde HUN je haléřový ukazatel nákladovosti, 
NDČ - náklady na doplňkovou činnost, 
VDČ - výnosy z doplňkové činnosti, 
ψ - lomový faktor = 0,6180339 

Výpočet haléřového ukazatele nákladovosti7) a jeho porovnání se zlomkovým 

ukazatelem ψ má smysl zejména u doplňkové činnosti. Ta má být realizována jedině jako 

zisková. Přitom čím větší ziskovost, tím efektivní doplňková činnost. 

Variátor celkových nákladů 

kde varN je variátor nákladový, 
Nt+1 - náklady celkem v období t+1, 
Nt - náklady celkem v období t, 
Vt+1 - výnosy celkem v období t+1, 
Vt - výnosy celkem v období t 

Ukazatel zachycuje relaci mezi dynamikou vývoje celkových nákladů (relativní 

přírůstek nákladů v čitateli složeného zlomku) a dynamikou vývoje celkových výnosů 

(relativní přírůstek výnosů ve jmenovateli složeného zlomku). Hodnota variátoru8) vyšší 

min.ψHUN

V

N
HUN )7(
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než jedna znamená vyšší dynamiku nárůstu nákladů, typické pro inflační ekonomiku, kdy 

ceny veřejných produktů nereagují dostatečně rychle na vývoj nákladů. V takovém případě 

je třeba počítat s nutností získání větších neinvestičních dotací anebo s navýšením 

uživatelského poplatku. V opačném případě, hodnota variátoru je menší než jedna, je 

možno zajistit vyšší rozsah produkce, nebo snížit nároky na dotace, anebo výši 

uživatelského poplatku. 

Rendita  

kde D jsou dividendy, 
VK - vlastní kapitál 

Rendita sice představuje při hodnocení oblasti rentability okrajový ukazatel9), avšak 

pokud firma vlastní nějaké majetkové cenné papíry, například získané darem, pak by mělo 

být posuzováno, zda kapitál, který daný druh majetku kryje, je náležitě zhodnocován. 

5.2.3 Ukazatele likvidity 

V praxi nejčastěji hodnocenými ukazateli municipálních firem, které jsou zdánlivě 

prosty záludnosti, jsou ukazatele likvidity, okamžité, pohotové a běžné. Každý z ukazatelů 

bude municipální firma akceptovat, záleží na tom, v jaké míře se u ní vyskytují zásoby a 

pohledávky.  

Okamžitá likvidita  

kde LI je okamžitá likvidita, 
Pe - peníze a jejich ekvivalenty (tj. vč. termínovaných vkladů a v krátké době 
obchodovatelných cenných papíru), 
KZv - krátkodobé závazky 

Všechny ukazatele likvidity patří mezi poměrové ukazatele stanovených hodnot, 

ukazují tedy stav pouze k hodnocenému okamžiku. Někdy bývá uváděna hodnota okamžité 

likvidity 10) pro zdravou firmu soukromého ziskového sektoru kolem hodnoty 0,2 to 

znamená, že peníze by měli představovat 1/5 hodnoty závazků. U municipálních firem 

)9(

n
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i
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D
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bývá tato hodnota zejména koncem roku zpravidla vyšší, což svědčí o spotřebě řízení míry 

zhodnocování volných peněžních prostředků. 

Pohotová likvidita 

kdeLII  je rychlá likvidita, 
Pe - peníze a jejich ekvivalenty (tj. vč. termínovaných vkladů a v krátké době 
obchodovatelných cenných papíru), 
Po - pohledávky, a to krátkodobé, 
KZv - krátkodobé závazky 

Pohotová (rychlá) likvidita, někdy se hovoří o rychlém testu finančního zdraví. 

Ukazatel11) by se měl pohybovat kolem hodnoty 1, která prezentuje vyrovnanost mezi 

krátkodobými pohledávkami a krátkodobými závazky. 

Pracovní kapitál, resp. čistý pracovní kapitál 

kde PK je pracovní kapitál(čistý pracovní kapitál), 
OA - oběžná aktiva, 
KZv - krátkodobé závazky 

Pracovní kapitál, přesněji řečeno čistý pracovní kapitál12), představuje prostředky, 

které má municipální firma k dispozici pro svou běžnou provozní činnost. Jde o jakýsi 

manipulační prostor managementu, který na jedné straně zohledňuje využitelný krátkodobý 

majetek, na druhé straně jeho hodnotu snižuje o prostředky představující výši závazků, jež 

je nutno uhradit. 

5.2.4 Ukazatelé aktivity 

Obrat kapitálu  

kde V jsou výnosy celkem, 
K - kapitál,celková pasiva 

Ukazuje, kolikrát se vrátí vložený kapitál do fungování municipální firmy pomocí 

stanoveného ocenění její produkce. Cílem je maximalizace ukazatele13). 

)11(
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Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

kde FA je hodnota fixních aktiv v zůstatkové ceně, 
V - výnosy celkem 

Poměr fixních aktiv na celkových výnosech odráží míru vázanosti fixních aktiv na 

jednotce výnosů, a to v zůstatkových cenách. Ukazatel14) vázanosti fixních aktiv na 

výnosech v zůstatkových cenách upozorňuje na míru náročnosti daného oboru na 

dlouhodobý majetek. Při stanovení hodnoty by snížení ukazatele pod tuto hodnotu 

představovalo ohrožení municipální firmy z nedostatku saturace potřebným dlouhodobým 

majetkem. 

Doba obratu pohledávek 

kde V jsou celkové výnosy za rok (V/360 - jednodenní výnosy), 
∅Po - průměrná hodnota pohledávek 

Ukazatel se doporučuje využít u municipálních firem s vysokou hodnotou 

pohledávek, a to zejména k zjišťování vývoje jejich relativní úrovně ve vztahu 

k výnosům15). Místo standardní hodnoty je možné vytvořit si vlastní hodnotící kritérium. 

Poměr dob obratu krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků 

kde ∅Po je průměrná hodnota krátkodobých pohledávek, 
∅Zv - průměrná hodnota krátkodobých závazků 
PV - provozní výnosy celkem (za rok) 
PN - provozní náklady celkem (za rok) 

Ukazatel zjišťující míru souladu mezi dobou splatnosti pohledávek a dobou 

splatnosti závazků, a to ve vazbě na provozní výnosy a provozní náklady16). 
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Rychlost obratu zásob 

kde N jsou celkové náklady za rok, 
Zs - průměrná hodnota zásob 

Rychlost obratu zásob udává výkonnostní aktivitu municipální firmy v oblasti 

zásob a nákladů. Ukazuje, kolik nákladů se váže na průměrnou hodnotu zásob, tedy 

kolikrát náklady převyšují, obrátí se v zásobách. Ukazatel17) se doporučuje využít u 

municipálních firem s vysokou hodnotou zásob, a to zejména ke zjišťování vývoje jejich 

relativní úrovně ve vztahu k nákladům. Cílem je maximalizace ukazatele. 

5.2.5 Ukazatel financování 

Je nutné již předem odlišovat provozní, neinvestiční financování od investičního, 

což souvisí s úzkou provázaností rozpočtu a účetnictví  

Míra finan ční nezávislosti (stability) 

kde VK je vlastní kapitál, 
K - celkový kapitál 

Ukazatel stability je stavovým okamžikovým indikátorem18). U příspěvkových 

organizací zpravidla nabývá relativně vysokých hodnot nad 70%. Při hodnocení tohoto 

ukazatele jsou výrazné oborové odlišnosti. Hodnotě pod 50% je už třeba u municipálních 

firem věnovat pozornost, hodnota pod 30 % může být označena za výraz její nestability. 

Míra v ěřitelského rizika 

kde K je stav kapitálu, 
CK - stav cizího kapitálu 

 Ukazatel věřitelského rizika hodnotí míru účasti cizího kapitálu na finančních 

zdrojích19). 
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Míra oddlužování 

kde CF je vygenerovaný tok hotovosti období, 
CK - stav (resp. průměrný stav) cizího kapitálu, 
CKú - úročený cizí kapitál, tj. zpravidla bankovní úvěry, 
HV - hospodářský výsledek celkem, 
O - odpisy dlouhodobého majetku celkem, 
∆R - přírůstek rezerv (z doplňkové činnosti), tj. rozdíl mezi vytvořenými a 
zúčtovanými rezervami v období 

Ukazatel míry oddlužování představuje obraz schopnosti firmy vytvořit prostředky 

na splacení dluhu20). 

Síla finanční páky(míra zadluženosti vlastního kapitálu) 

kde FFL je síla finanční páky, 
CK - cizí kapitál 
VK - vlastní kapitál 

Je významným indikátorem, který ukazuje, v jaké míře municipální firma využívá 

ve svém finančním řízení, takzvanou finanční páku. Síla finanční páky21) představuje míru 

zadluženosti vlastního kapitálu. 

5.2.6 Ukazatele investi čního rozvoje (útlumu) 

Municipální firma se pohybuje v podmínkách, v nichž nefungují pravidla tržního 

mechanismu, rozhodování o zabezpečování veřejných produktů je subjektivním 

rozhodovacím procesem v rámci veřejné volby. 

Koeficient opotřebení dlouhodobého majetku 

kde ΣPC je souhrn pořizovacích (vstupních) cen dlouhodobého majetku, 
ΣZC - souhrn zůstatkových cen dlouhodobého majetku 

Koeficient opotřebení investičního majetku22) udává, v jaké míře je investiční 

majetek firmy opotřebováván. Je zřejmé, že čím větší hodnota, tím větší tlaky na získání 
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minimálně restitučních investic v případě, že se jedná o stále potřebný investiční majetek, 

že dochází k inovačním či strukturálním změnám produkce. Hodnota ukazatele je 

ovlivněna zvoleným způsobem odepisování dlouhodobého majetku. 

Míra investičního rozvoje 

kde IB je investice brutto, 
O - odpisy, 
ΣO- oprávky 

Obraz o potřebě investičních zdrojů dokresluje ukazatel míry rozvoje, který jako 

poměr všech plánovaných investic a odpisů ukazuje, v jaké míře je municipální firma 

schopna během jednoho roku obnovit, resp. rozšířit svůj investiční majetek z odpisů23). 

5.2.7 Ukazatele produktivity 

Pokud bude prováděna finanční analýza municipální firmy s cílem žádoucího 

ovlivňování její (zejména ekonomické) efektivnosti, pak je nutno vzít v úvahu všechny 

zvláštnosti týkající se jí jak samotné, tak produkce, kterou zajišťuje. Ukazatele 

produktivity jsou výrazem produkční schopnosti a výkonnosti ve vazbě na tvorbu 

bohatství, v daném případě práce, nebo kapitálu.  

Produktivita práce měřená pomocí přidané hodnoty 

kde PP je produktivita práce, 
PH - přidaná hodnota, 
∅L - průměrný počet pracovníků 

Produktivita práce počítaná z přidané hodnoty udává, kolik peněžních jednotek 

vytvořené přidané hodnoty připadá na pracovníka municipální firmy24). Pro přesnější 

vyjádření lze využít ukazatel průměrného přepočteného počtu pracovníků, který 

zohledňuje velikost pracovního úvazku jednotlivých pracovníků. Ukazatel produktivity 

práce lze rozložit na činitele, z nichž první charakterizuje složku životní úrovně, to je 

průměrnou mzdu pracovníků, druhý pak zachycuje množství vytvořené přidané hodnoty 

z jednotky vynaložených osobních nákladů. 
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Míra zhodnocení celkového kapitálu pomocí přidané hodnoty 

kde rK
∗ je míra zhodnocení celkového kapitálu počítaná pomocí přidané hodnoty, 

PH - přidaná hodnota (účetní), 
∅K - celkový kapitál (průměrná hodnota) 

Jde o relaci tokového kumulativního ukazatele PH a stavového ukazatele K, je třeba 

vycházet v zájmu odstranění možné okamžikové odchylky, při výpočtu25) z průměrných 

hodnot kapitálu během roku, minimálně z 1/12 součtu počátečního a konečného stavu 

pasiv. Cílem je maximalizace hodnoty. 

5.3 Analýza obce Levín 

Městys Levín neprovozuje nad rámec její hlavní činnosti žádnou vedlejší ziskovou 

činnost, která by mohla do rozpočtu přinést případný zisk. Výkaz zisků a ztrát v průběhu 

celého sledovaného období vykazuje nulové hodnoty. Z výše uvedených důvodů nelze 

některé ukazatele vyhodnotit. Jedná se zejména o tokové ukazatele, které předpokládají 

vznik zisku, popřípadě ztráty. 

Míra finan ční nezávislosti  

Během celého období vykazuje tento parametr18) velmi vysokou hodnotu, což 

ukazuje na značnou finanční nezávislost. Ukazatel financování poukazuje na značnou 

stabilitu. Hodnoty míry finanční nezávislosti jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

Tabulka 8: Míra finanční nezávislosti MFN 

(18)     100
K

VK
MFN ×=  rok 2007 rok 2008 rok 2009 

VK    [Kč] vlastní kapitál 15168631,97 7070385,28 6771915,67 

K       [Kč] celkový kapitál 15220941,97 7134198,98 6876786,36 

MFN [%] 99,66 99,10 98,47 

Zdroj: vlastní zpracování 

(25)
K      100

K
PH

r ×
∅

=∗
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Okamžitá likvidita  

Hodnota okamžité likvidity10) je poměrně odlišná od doporučené hodnoty, která by 

měla být LI = 0,2. Hodnoty LI, tak jak jsou vypočteny v tabulce č. 9, se blíží nule a ukazují 

na možnost ztráty platební schopnosti. Tento ukazatel může být ovlivněn tou skutečností, 

že se jedná o hodnocení stavu v daném okamžiku, tedy ke konci finančního období a 

neodráží okamžitou likviditu, tak jak se skutečně vyvíjí během celého kalendářního roku. 

Tabulka 9: Okamžitá likvidita LI 

)10(
I KZv

Pe
L =  rok 2007 rok 2008 rok 2009 

Pe    [Kč] peníze, ekvivalenty 690,00 410,00 0 

KZv [Kč] krátkodobé závazky 52310,00 63813,70 104870,69 

L I 0.0132 0,0064 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita11), která má rozšířenou hodnotu čitatele o objem pohledávek, 

vypovídá o likviditě v krátkém období. Doporučená hodnota tohoto stavového ukazatele je 

LII = 1. Tabulka č. 10 ukazuje vývoj pohotové likvidity v jednotlivých letech. Pouze v roce 

2009 se hodnota ukazatele poněkud odlišuje od doporučené hodnoty. Tato odchylka 

ukazuje na zvýšení krátkodobých závazků v tomto roce. 

Tabulka 10: Pohotová likvidita LII 

)11(
II KZv

PoPe
L

+=  rok 2007 rok 2008 rok 2009 

Pe    [Kč] peníze, ekvivalenty 690,00 410,00 0 

Po    [Kč] pohledávky  41979,00 60278,00 71501,00 

KZv [Kč] krátkodobé závazky 52310,00 63813,70 104870,69 

L II  0,8157 0,9510 0,6818 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pracovní kapitál  

Čistý pracovní kapitál12) představuje prostředky, které má obec k dispozici. Jedná 

se o peněžní prostředky pro běžnou provozní činnost. Z tabulky č. 11 je patrné, že vývoj 

těchto prostředků nevykazuje žádné výrazné odchylky mezi jednotlivými roky. 

Tabulka 11: Pracovní kapitál PK 

(12)     KZvOAPK −=  rok 2007 rok 2008 rok 2009 

OA   [Kč] oběžná aktiva 275233,09 209683,22 279848,34 

KZv [Kč] krátkodobé závazky 52310,00 63813,70 104870,69 

PK  [Kč] 222923,09 145869,52 174977,65 

Zdroj: vlastní zpracování 

Míra v ěřitelského rizika 

Ukazatel věřitelského rizika19) hodnotí míru účasti cizího kapitálu na finančních 

zdrojích. Jak je patrné z tabulky č. 12, je míra cizího kapitálu velice nízká. Převládá zde 

vlastní kapitál, protože platí vztah 1
K

CK
K

VK =+ . 

Tabulka 12: Míra věřitelského rizika MVR 

)19(

K
CK

MVR =  rok 2007 rok 2008 rok 2009 

CK   [Kč] cizí kapitál 52310 63813,70 104870,69 

K      [Kč] kapitál 15220941,97 7134198,98 6876786,36 

MVR 0,00343 0,0089 0,0152 

Zdroj: vlastní zpracování 

Síla finanční páky 

Síla finanční páky představuje míru zadlužení vlastního kapitálu, zvětšenou o 1, což 

vyplývá ze vztahu21), který je uveden v tabulce č. 13. Protože ukazatel věřitelského 

rizika19), viz tabulka č. 12, ukázal, že míra cizího kapitálu je zanedbatelná, dá se 

předpokládat, že síla finanční páky působí kladně a vylepšuje hospodaření firmy. 
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Tabulka 13: Síla finanční páky FFL 

)21(
FL VK

CK
1F +=  rok 2007 rok 2008 rok 2009 

CK   [Kč] cizí kapitál 52310 63813,70 104870,69 

VK   [Kč] vlastní kapitál 15168631,97 7070385,28 6771915,67 

FFL 1,0034 1,0090 1,0155 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6. Závěr 

Ve své práci jsem zhodnotil stav využívání příjmových a výdajových složek 

rozpočtu. Většina občanů chápe rozpočet obce jako jednoduchou problematiku. Pro 

efektivnost je však důležité propojení všech přístupů a nástrojů včetně zákonů.  

Finanční situaci je nutno sledovat celým komplexem ukazatelů a na jejich hodnoty 

pohlížet v časovém vývoji a v souvislostech tak, aby výsledek hodnocení zobrazoval 

celkovou ekonomickou situaci obce a umožňoval vytipovat příčiny dané situace.  

Obec lze hodnotit jako finančně zdravou, pokud je její stav ve všech oblastech, 

zadluženost, likvidita, rentabilita a aktivita, bezproblémový a ukazatele dosahují 

přijatelných hodnot. Kromě jediného ukazatele, a to okamžité likvidity, byla ostatní kritéria 

shledána jako dobrá. Co se týče pohledávky obce, je na velmi dobré úrovni, protože obec 

žádné významné zadlužení nemá. Obec zvolila dobrou finanční politiku a zažádala si na 

Ústeckém kraji o přidělení dotací na zemědělství a na opravy kulturních památek, které jí 

byly přiznány. 

 Praktická část práce prokázala, že finanční analýza dává velké množství informací 

pro posouzení finanční situace v obci, upozorňuje na problémové oblasti v hospodaření a 

vede k zamyšlení nad jejich příčinami, i když její výsledky nelze považovat bez výjimky 

za dogma. Na situaci a vývoj obce totiž působí i faktory, které obec svou činností není 

schopna ovlivnit a nelze je vždy zachytit do výpočtů. Do této skupiny vlivů patří výkyvy 

v hospodářském cyklu. Počasí a v jeho důsledku například povodně, mrazy, sněhové 

kalamity, polomy, nebo přemnožení zvěře, také mohou negativně zasáhnout do výsledků 

hospodaření obce a v důsledku způsobit nedodržení předem schváleného rozpočtu. 

Jak ukazuje celková situace je u takto malé obce s danými finančními prostředky 

velice náročné sestavit vyrovnaný rozpočet a nadále během roku dodržovat jeho přesné 

plnění. Možnosti obce jsou velmi omezené, a proto si obec žádá o dotace ze státního 

rozpočtu ČR či úřadu ústeckého kraje nebo z fondů PHARE, které používá na obnovu 

kulturních památek, sanaci skal či v zemědělství na odstraňování škod. Pokud by tyto 

dotace nezískala, nebyla by schopna z vlastních financí takovéto investiční akce realizovat. 
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Příloha č.1: Základní schéma druhové struktury příjmů 

 

PŘÍJMY 

Běžné 

Kapitálové 

Vlastní 

příjmy 

• Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 

• Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 

• Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů 

• Vnitřní daně ze zboží a služeb 

• Daně a poplatky z vybraných činností 

• Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 

• Majetkové daně 

• Pojistné SZ a zdravotní 

• Ostatní daňové příjmy 

• Příjmy z vlastní činnosti, odvody zřízených 
organizací, příjmy z organizací 

• Úroky dividendy, kursovné 

• Přijaté sankce a vratky 

• Příjmy z prodeje neinvestičního prodeje 

• Od rozpočtů centrální úrovně 

• Od rozpočtů územní úrovně 

• Z vlastních fondů 

• Přijaté splátky půjček 

• Od rozpočtů centrální úrovně 

• Od rozpočtů územní úrovně 

• Z vlastních fondů 

• Ze zahraničí 

Přijaté 

dotace 

Kapitálové 

Běžné 

Daňové 

Nedaňové 



  

 

Příloha č.2: Základní schéma druhové struktury výdajů 

 

 

VÝDAJE 

Běžné 

Kapitálové 

Neinvestiční 

výdaje 

Neinvestiční 

transfery 

Neinvestiční 

půjčky 

• Platby za provedenou práci 

• Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 

• Nákup zboží a služeb 

• Úroky kursové a ztráty 

• Poskytované zálohy a výdaje související 
s neinvestičními výdaji 

• Neinvestiční transfery podnikům a obecně 
prospěšným organizacím 

• Neinvestiční transfery a některé další platby 

• Neinvestiční transfery vlastním fondům 

• Neinvestiční transfery obyvatelstvu 

• Neinvestiční transfery do zahraničí 

• Stejné členění jako neinvestiční transfery 

Investiční 

výdaje 

Investiční 

transfery 

Investiční 

půjčky 

• Stejné členění jako neinvestiční transfery 

• Stejné členění jako neinvestiční transfery 

• Investiční nákupy 

• Nákup akcií a majetkových podílů 



  

 

Příloha č.3:  Závěrečný účet obce Levín za rok 2007 

 

 

hodnoty v Kč 

 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění k 31.12 
% pln ění 
k uprav. 
rozpočtu 

Třída 1 - Daňové příjmy 1011000 444 1011444 1011444 100 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 430000 -1189 428811 428811 100 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 30000 30 30030 30030 100 

Třída 4 - Přijaté dotace 1233500 -505 1232995 1232995 100 

Příjmy celkem 2704500 -1220 2703280 2703280 100 

Třída 5 - Běžné výdaje 3011000 -7780 3003220 3003220 100 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 0 0 0 0 100 

Výdaje celkem 3011000 -7780 3003220 3003220 100 

Saldo: Příjmy - Výdaje -306500 6560 -299940 -299940 100 

Třída 8 - Financování          

Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0  

Splátky úvěrů 0 0 0 0  

Fond rezerv 0 0 0 0  

Fond sociální 0 0 0 0  

Prostředky minulých let 306500 -6738 299940 299940 100 

Financování celkem 306500 -6738 299940 299940 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



  

 

Příloha č.4: Závěrečný účet obce Levín za rok 2008 

 

 

hodnoty v Kč 

 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění k 31.12 
% pln ění 
k uprav. 
rozpočtu 

Třída 1 - Daňové příjmy 1257000 -17098 1239902 1239902 100 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 232000 -2634 229366 229366 100 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 79000 468 79468 79468 100 

Třída 4 - Přijaté dotace 770200 8425 778625 778625 100 

Příjmy celkem 2338200 -10839 2327361 2327361 100 

Třída 5 - Běžné výdaje 2421000 -7721 2413279 2413279 100 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 0 0 0 0 100 

Výdaje celkem 2421000 -7721 2413279 2413279 100 

Saldo: Příjmy - Výdaje -82800 -3118 -85918 -85918 100 

Třída 8 - Financování          

Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0  

Splátky úvěrů 0 0 0 0  

Fond rezerv 0 0 0 0  

Fond sociální 0 0 0 0  

Prostředky minulých let 82800 3118 85918 85918 100 

Financování celkem 82800 3118 85918 85918 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



  

 

Příloha č.5: Závěrečný účet obce Levín za rok 2009 

 

 

hodnoty v Kč 

 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění k 31.12 
% pln ění 
k uprav. 
rozpočtu 

Třída 1 - Daňové příjmy 1191500 -5376 1186124 1186124 100 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 230000 -2185 227815 227815 100 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 115000 -332 114668 114668 100 

Třída 4 - Přijaté dotace 394737 862 395599 395599 100 

Příjmy celkem 1931237 -7031 1924206 1924206 100 

Třída 5 - Běžné výdaje 1717300 -17401 1699899 1699899 100 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 82000 110 82110 82110 100 

Výdaje celkem 1799300 -17291 1782009 1782009 100 

Saldo: Příjmy - Výdaje 131937 10260 142197 142197 100 

Třída 8 - Financování          

Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0  

Splátky úvěrů 0 0 0 0  

Fond rezerv 0 0 0 0  

Fond sociální 0 0 0 0  

Prostředky minulých let 0 -10260 -142197 -142197 100 

Financování celkem -131937 -10260 -142197 -142197 100 

Zdroj: vlastní zpracování 



  

 

Příloha č.6: Obsah přílohy č. 7 
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Rozpočet roku 2007   1 
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Rozvaha roku 2008 32 
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Rok 2009 42 
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