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1. ÚVOD 

Jedním z hlavních znaků demokratické společnosti je existence samosprávy, 

která  představuje  řízení daného územního samosprávného celku občany. Obec jako 

územní společenství občanů má právo na samosprávu, právo samostatně rozhodovat  

v mnoha oblastech veřejné správy, a to ve věcech územní samosprávy. Je to typický 

projev demokratizace společnosti. V České republice vykonává obec státní  správu  

a samosprávu prostřednictvím svých orgánů. Členové těchto orgánů jsou zvolenými 

zástupci občanů dané obce. V oblasti samostatné působnosti rozhoduje obec na 

základě určité zákonem upravené pravomoci, samostatně hospodaří se svým 

majetkem a jejím hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro uspokojování potřeb 

občanů, kteří žijí na jejím území.  V oblasti přenesené působnosti zajišťují orgány 

obce výkon státní správy a jsou v této činnosti podřízeny a kontrolovány orgány státní 

správy.  

 

Rozhodující je pro obec jako základní územní samosprávný celek plnění 

samosprávní funkce v rámci své samostatné působnosti. Vedení obce musí pečovat  

o všestranný rozvoj svého území a o naplnění oprávněných potřeb svých občanů.  

K tomu slouží ekonomický základ obce, který tvoří jednak vlastní majetek obce, vlastní 

příjmy získané hospodařením obcí s tímto majetkem, další nedaňové příjmy a příjmy  

z daní, které mohou mít charakter sdílených daní nebo svěřených daní.  

 

Za několikaleté období své praxe  jako vedoucí odboru financí, vnitřních věcí  

a majetkového Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Polanka nad Odrou,  

a současně jako hlavní účetní a správce rozpočtu sleduji z titulu své funkce jak příjmy, 

tak výdaje výše uvedeného městského obvodu. Rozhodla jsem se v rámci své 

bakalářské práce udělat řádnou analýzu finančních zdrojů a výdajů městského 

obvodu zhodnocením rozpočtů za období posledních pěti let. Současně chci v práci 

upozornit na vliv Magistrátu města Ostravy v oblasti hospodaření, neboť Městský 

obvod Polanka nad Odrou je již mnoho let součástí Statutárního města Ostravy. 

 

Cílem práce je na příkladu Městského obvodu Polanka nad Odrou zhodnotit 

přístup k rozpočtu jako nástroji jeho hospodaření a zjistit, zda praktikovaný rozpočtový 

proces odpovídá platným právním předpisům. 
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Pro dosažení cíle práce je použit tento postup:  

•  analýza dostupné literatury a dokumentů, která umožňuje dobrou orientaci  

v teoretických východiscích rozpočtového procesu 

•  analýza údajů a interních dokumentů Statutárního města Ostravy,  městského 

obvodu  Polanka nad Odrou 

•  analýza příjmů a výdajů rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou 

v letech  2006 - 2010 

•  syntéza získaných poznatků 

•  zpracování doporučení.  

 

Práce popisuje obec jako základní územní jednotku státu, její  postavení  

a působnost. Seznamuje s orgány obce a jejich činností a s funkcemi veřejných 

rozpočtů. Přibližuje rozpočtové hospodaření z hlediska obecné charakteristiky, jeho 

obsahu a celého rozpočtového procesu. Dále seznamuje se základními údaji  

Statutárního města Ostravy a městského obvodu Polanka nad Odrou a uvádí 

konkrétní příjmy a výdaje rozpočtu Městského obvodu Polanka nad Odrou v období let 

2006 – 2010, kde charakterizuje strukturu daňových, nedaňových a kapitálových 

příjmů a příjmů z transferů neboli dotací. Popisuje vývoj běžných a kapitálových 

výdajů a také míru zadluženosti. V závěru práce popisuje způsob hledání nových 

možností pro posílení rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou, a to jak 

úsporou nákladů, tak především získáváním nových transferů, na nichž je postaveno 

financování jednotlivých projektů ze strukturálních fondů Evropské unie.  

 

Bakalářská práce vychází z legislativy platné k 31. 12. 2010 a byla dána k vazbě dne 

04. 05. 2011. 
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2. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ OBCÍ 

 

Obec je základní územní jednotkou státu a v právním smyslu je vymezena 

třemi základními znaky, kterými jsou území, občané a působnost.  Obec tedy tvoří 

obyvatelstvo, které společně užívá vymezené katastrální území, a které má právo  

na samosprávu zakotvenou v ústavě.  Občané obce se podílejí na řízení obce 

nepřímo prostřednictvím volených zástupců do zastupitelstva obce nebo přímo 

dobrovolnou činností v komisích, aktivní účasti na veřejných schůzích  nebo se mohou 

k nejdůležitějším otázkám rozvoje obce vyjadřovat v místním referendu.  

O zabezpečování veřejných statků pro občany včetně zabezpečování úkolů, které se 

týkají obce a jejich občanů, rozhodují volené orgány obcí. Územní samospráva 

zabezpečuje řadu úkolů,  nejdůležitější však jsou úkoly ekonomické povahy, tzn. 

zabezpečování různých druhů veřejných statků. Důležitým nástrojem zabezpečování 

těchto úkolů jsou rozpočty jednotlivých článků územní samosprávy, popřípadě další 

mimorozpočtové účelové fondy.1 

 

 

2.1. Obec a její působnost 

 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, který tvoří 

územní celek, vymezený hranicí obce. V právních vztazích vystupuje obec svým 

jménem a nese plnou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Současná právní 

úprava rozlišuje tyto typy obcí: obce, městyse a města, zvláštní postavení pak mají 

statutární města, která se mohou členit na městské obvody nebo městské části. 

Speciální právní úpravu má hlavní město Praha.2 

 

„Hlavním posláním obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též obecný zájem.“ 3 

 

                                                 
1  PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, 1. vyd. Praha: Management Press,  2004. 

375 s. ISBN 80- 7261-086-4. 
2
  Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), systém ASPI 

3
  SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, 2. vyd. Praha: Nakladatelství ASPI, 2009. 464 s. ISBN 978-
80-7357-382-9, str.310 



4 

 

Působnost obce se dělí na samostatnou a přenesenou. Přenesenou 

působností  se rozumí  přenesení výkonu státní správy, které se může uskutečnit 

výhradně formou zákona. Je-li takto pověřena výkonem státní správy obec, jde o její 

přenesenou působnost. Při jejím výkonu se orgány obce řídí při vydávání nařízení 

obce zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usnesením vlády, 

směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných orgánů veřejné 

správy. Podle míry přenesené působnosti se rozlišují tři stupně obcí. Obcí I. stupně je 

každá obec, která vykonává přenesenou působnost v základním rozsahu stanoveným 

zákonem. Obcí II. stupně je obec s pověřeným obecním úřadem, která ve správním 

řízení rozhoduje v prvním stupni. Jsou to například obce s matričním či stavebním 

úřadem. Obcí III. stupně je obec s rozšířenou působností, která vykonává státní 

správu nejen pro svůj správní obvod, ale zpravidla i pro další obce. Na plnění úkolů 

v přenesené působnosti obdrží každá obec ze státního rozpočtu příspěvek na její 

výkon.4 

 

„Samostatná působnost je výrazem práva obce na samosprávu a souhrnným 

označením úkolů svěřených do samosprávy obce. Ty jsou vyjádřeny v zákoně jako 

správa záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud je zákon nesvěřuje 

krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti a také záležitosti, které  

do samostatné působnosti svěří zvláštní zákon“ 5 

 

Pro každou obec jako základní územní samosprávný celek je rozhodující plnění 

samosprávní funkce v rámci tzv. samostatné působnosti, kdy obec: 

 je veřejnoprávní korporací, což znamená, že je společenstvím občanů s trvalým 

pobytem a firem se sídlem na území obce 

 je reprezentantem veřejných zájmů, což představuje zájmy občanů a ostatních 

subjektů daného územního společenství 

 pečuje o všestranný sociálně ekonomický rozvoj svého území a o potřeby 

občanů,  které jsou ve veřejném zájmu, tzn. zabezpečuje veřejné statky 

                                                 
4
 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), systém ASPI 

5
 HENDRYCH,  D. Správní věda, 2. vyd. Praha: Nakladatelství ASPI, 2007. 212 s. ISBN 978-80-735- 

  248-8,  str. 129 
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 zabezpečuje veřejné služby pro své občany, může k tomu zřizovat neziskové 

organizace nebo zabezpečovat tyto služby prostřednictvím veřejné zakázky  

u soukromých firem 

 má právní subjektivitu, tzn. že vystupuje v právních vztazích svým jménem  

a nese právní odpovědnost za důsledky svých rozhodnutí 

 vlastní majetek, se kterým může nakládat, musí však o něj pečovat, udržovat 

ho a ochraňovat ho  před zcizením 

 může být členem dobrovolných svazků obcí 

 musí mít určitou finanční suverenitu, která jí dovoluje být alespoň zčásti 

finančně nezávislá na státu, má právo hospodařit podle vlastního rozpočtu 

 v mezích zákona je nositelem veřejné moci, může vydávat obecně závazné 

vyhlášky 

 schvaluje územní plán obce,  čímž může ovlivnit ekonomický rozvoj daného 

území, 

 schvaluje plán rozvoje obce 

 svými aktivitami může ovlivnit růst ekonomického potenciálu svého území, 

příkladem mohou být investice do technické infrastruktury.6 

 

 

2.2. Orgány obce a jejich činnost 

 

Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad  

a zvláštní orgány obce. Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, 

kteří jsou voleni v komunálních volbách na období čtyř let. Počet členů zastupitelstva 

je stanoven podle velikosti území obce a podle počtu obyvatel obce k prvnímu lednu 

toho roku, ve kterém se konají volby, a pohybuje se v rozmezí 5 až 55 členů. Mandát 

člena zastupitelstva obce vzniká zvolením a každý člen zastupitelstva musí složit  

na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce slib, který potvrdí svým podpisem. 

Funkce člena zastupitelstva obce je funkcí  veřejnou.7 

 

 

                                                 
6 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, 1. vyd. Praha: Management Press,  2004. 

375 s. ISBN 80- 7261-086-4. 
7
  Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), systém ASPI 
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2.2.1 Zastupitelstvo obce 

 

Zastupitelstvo obce je kolektivní volený orgán, který může rozhodovat ve všech 

samosprávních záležitostech kromě těch, které patří do rozhodovací pravomoci 

vyššího územního samosprávného celku, kraje. Jednání zastupitelstva obce jsou 

veřejná a pro rozhodnutí, volbu nebo usnesení musí být nadpoloviční většina všech 

jeho členů. V rámci samostatné působnosti rozhoduje a schvaluje  zastupitelstvo obce 

zejména: 

 Program rozvoje územního obvodu obce 

 Rozpočet a závěrečný účet obce 

 Rozpočtová opatření 

 Přijetí úvěru 

 Poskytnutí půjčky 

 Smlouvy o poskytnutí dotace  

 Založení, zřízení nebo zánik neziskových organizací 

 Založení nebo rušení právnických osob, nejčastěji obchodních společností 

 Obecně závazné vyhlášky 

 

V majetkových záležitostech rozhoduje zastupitelstvo zejména o: 

 Nabytí a převodu nemovitostí v majetku obce 

 Bezúplatném převodu movitých věcí a peněz 

 Zřízení věcného břemene 

 Peněžních i nepeněžních vkladech do obchodních společností 

 Bezúplatném postoupení pohledávek 

 Zřízení práva hospodaření s majetkem 

 

Rozhoduje-li zastupitelstvo obce o nemovitostech, musí své záměry předem 

zveřejnit po dobu 15 dní na úřední desce. V mezích zákona může obecní 

zastupitelstvo přenést některé své pravomoci na radu obce. 
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2.2.2 Rada obce 

 

Rada obce je výkonným orgánem. V  přenesené působnosti obce rozhoduje  

na základě zákona,  v rámci samostatné působnosti podléhá obecnímu zastupitelstvu. 

V čele rady obce je starosta, místostarostové a pak další členové rady, kteří jsou 

voleni z  řad členů  zastupitelstva. Počet členů rady obce se  pohybuje v rozmezí  

5 –11 členů, je lichý a nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu členů zastupitelstva.  

Tam, kde počet členů  zastupitelstva je menší než 15, se rada obce nevolí. Jednání 

rady obce jsou neveřejná a mezi nejdůležitější pravomoci rady obce související 

s hospodařením obce patří: 

 Příprava materiálů pro jednání zastupitelstva 

 Zabezpečování plnění usnesení zastupitelstva obce 

 Zabezpečování hospodaření obce prostřednictvím provádění rozpočtových 

opatření 

 Rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce 

 Plnění funkce zakladatele a zřizovatele 

 Ukládání pokut v samostatné působnosti 

  Vydávání nařízení obce v přenesené působnosti 

 

 

2.2.3 Starosta a jeho zástupci 

 

Představitelem obce je starosta, který zastupuje obec navenek. Ze své činnosti 

je odpovědný zastupitelstvu obce a v případě, že není v obci zřízena funkce 

tajemníka, plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele i vůči zaměstnancům obce. 

Ve své funkci setrvává až do doby, než je zvolen nový starosta. Starosta svolává 

zastupitelstvo obce, připravuje, svolává a řídí schůze rady,  odpovídá za objednání  

a provedení auditu hospodaření obce a se souhlasem ředitele krajského úřadu 

jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu. Starostu obce v době jeho 

nepřítomnosti zastupuje místostarosta.8 

 

                                                 
8
  PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, 1. vyd. Praha: Management Press,  2004. 

375 s. ISBN 80-7261-086-4. 
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2.2.4 Obecní úřad 

 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, popřípadě místostarostové, tajemník 

obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního 

úřadu. V čele obecního úřadu stojí starosta. Rada obce může zřídit pro jednotlivé 

úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci 

obce zařazení do obecního úřadu. Obecní úřad vykonává na základě zákonů 

přenesenou působnost a v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo 

zastupitelstvo nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti  

a rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích. 

 

 

2.2.5 Zvláštní orgány obce 

 

Zvláštními orgány obce jsou orgány zastupitelstva obce a rady obce. Mezi 

orgány zastupitelstva obce patří výbory, které jsou zřizovány jako orgány iniciativní  

a kontrolní, a jehož předsedou musí být vždy člen zastupitelstva obce. Výjimku tvoří 

předseda osadního výboru. Počet členů výboru, který se schází podle potřeby, musí 

být lichý. Povinně musí každé zastupitelstvo zřídit finanční a kontrolní výbor, které 

jsou nejméně tříčlenné. Výbory předkládají svá stanoviska zastupitelstvu obce,  

kterému jsou ze své činnosti odpovědny, a plní úkoly, kterými je  zastupitelstvo 

pověřilo. Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise, které 

jsou ze své činnosti odpovědny radě, a pokud jim byl svěřen výkon přenesené 

působnosti, odpovídají na svěřeném úseku starostovi. Pokud byl komisi svěřen výkon 

přenesené působnosti, musí předseda komise složit zkoušky odborné způsobilosti 

v oblasti svěřené přenesené působnosti.9 

 

 

2.3. Funkce veřejného rozpočtu 

 

Podstata a význam veřejného rozpočtu se projevuje v jeho alokační, 

redistribuční a stabilizační funkci. Nejstarší funkcí veřejného rozpočtu je funkce 

                                                 
9
   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, systém ASPI 
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alokační, která zabezpečuje  a financuje pro občany různé veřejné statky. Tato 

alokační funkce  byla  poměrně významným způsobem decentralizována na územní 

samosprávu, což se projevilo v decentralizaci veřejných výdajů, ale i veřejných příjmů, 

na rozpočty  obcí a krajů. 

 

Redistribuční funkce je spojena s nenávratným přerozdělováním části hrubého 

domácího produktu přes veřejné rozpočty, a to především přes státní rozpočet. Tato 

funkce je projevem solidarity, neboť se snaží zmírnit sociální a důchodové nerovnosti 

mezi subjekty ve společnosti.  Redistribuce se zajišťuje nepřímo prostřednictvím 

progresivních důchodových a majetkových daní, vyšším zdaněním některého zboží, 

přímo prostřednictvím adresných transferů, v rámci rozpočtové soustavy  

přes rozpočtové určení daní a  prostřednictvím dotací z vyššího rozpočtu do nižšího. 

Stabilizační funkce je založena na aktivním zasahování státu do fungování 

hospodářského mechanizmu, zejména  prostřednictvím výdajů státního rozpočtu  

na vládní nákupy. Tato funkce je doménou státního rozpočtu.10 

 

 

2.4. Rozpočet  obce 

 

Finanční systém jednotlivých článků územní samosprávy tvoří územní rozpočty 

a mimorozpočtové fondy. Územní rozpočty představují rozpočty obcí a krajů a spolu 

s mimorozpočtovými fondy jsou součástí rozpočtové soustavy.  Rozhodujícím 

nástrojem financování potřeb jednotlivých článků územní samosprávy je rozpočet, 

který je důležitým finančním plánem na rozpočtové období.  Základním principem je 

hospodaření podle ročního rozpočtu, kde se koncentruje hlavní objem finančních 

prostředků.  

 

Rozpočet  obce je základem finančního hospodaření a je možné  

ho charakterizovat jako 

 decentralizovaný peněžní fond 

 bilanci příjmů a výdajů 

                                                 
10

 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3.aktualizované  

    a  rozšířené vydání  Praha: ASPI, 2008, 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
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 důležitý rozpočtový plán, podle kterého se hospodaří 

 nástroj regionální politiky.11 

 

2.4.1 Rozpočet jako decentralizovaný peněžní fond 

 

Územní rozpočet jako decentralizovaný peněžní fond se tvoří, rozděluje  

a používá na principu nenávratnosti, nedobrovolnosti a neekvivalence. Rozhodující 

podíl příjmů a výdajů má charakter nenávratných toků. Statický pohled na územní 

rozpočet ukazuje, v jaké výši by měly do rozpočtu plynout finanční prostředky. 

Vzhledem k tomu, že rozpočet je tokovou veličinou, přicházejí postupně během 

rozpočtového období příjmy na příjmový účet a současně se hradí potřebné výdaje, 

což znamená, že nikdy není na příjmovém a výdajovém účtu  stav finančních 

prostředků ve výši schváleného rozpočtu, neboť v průběhu rozpočtového období se  

z došlých příjmů hradí potřebné výdaje. Během rozpočtového období tak dochází 

k časovému nesouladu mezi vývojem příjmů a výdajů daného územního rozpočtu. 

Vyrovnání tohoto časového nesouladu souvisí s pojetím územního rozpočtu jako 

bilance. 

 

 

2.4.2 Rozpočet jako bilance 

 

Rozpočet je bilancí, která bilancuje příjmy a výdaje za rozpočtové období 

shodné s rozpočtovým obdobím celé soustavy veřejných rozpočtů v dané zemi.  

Hospodaření územní samosprávy s rozpočtovými prostředky můžeme vyjádřit tímto 

vztahem:  

F1 + P – V = F2 

kde F1 - stav peněžních prostředků  v rozpočtu na počátku rozpočtového období,  

P – příjmy, 

V – výdaje, 

F2 - stav peněžních prostředků v rozpočtu na konci rozpočtového období. 

                                                 
11

 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, 1. vyd. Praha: Management Press,  2004. 

375 s. ISBN 80- 7261-086-4. 
 



11 

 

Cílem hospodaření územních samosprávných celků by měl být vyrovnaný nebo 

přebytkový rozpočet. U vyrovnaného rozpočtu se příjmy rovnají výdajům, u rozpočtu 

přebytkového dokonce příjmy převažují nad výdaji. Je-li rozpočet přebytkový, tzn.,  

že po úhradě všech výdajů má ÚSC k dispozici finanční prostředky pro vytvoření 

rezervy,  může být této rezervy použito na počátku nového rozpočtového roku 

k financování potřeb, aniž by  muselo docházet k zadlužování. 

 

 

2.4.3 Rozpočet jako finanční plán 

 

Rozpočet je významným finančním plánem, podle kterého územní 

samosprávné celky hospodaří.  Základem hospodaření je roční rozpočet.  Během 

rozpočtového období však může dojít vlivem  různých faktorů ke změnám skutečného 

plnění schváleného rozpočtu. Proto je možné rozpočet během rozpočtového období 

upravovat.  Při plánování příjmů a výdajů územních rozpočtů se často vedou diskuse 

o tom, zda by se mělo začít plánováním příjmů nebo výdajů. 

 

„Například v ČR se při sestavování návrhu územního rozpočtu zpravidla stále 

postupuje tak, že se na úrovni jednotlivých odborů bere v úvahu vývoj příjmů a výdajů 

v minulých letech, skutečný vývoj příjmů a výdajů od počátku roku do doby, kdy se 

začne pracovat na návrhu rozpočtu, tzn. většinou za tři čtvrtletí běžného roku.  

Na základě zkušeností s vývojem příjmů a výdajů v minulých letech a v běžném roce 

se provede odhad plnění příjmů a výdajů v závěrečné části roku, tzv. očekávání plnění 

rozpočtu do konce roku. Bere se v úvahu vliv předpokládané inflace, vliv případné 

změny daňového určení a vliv uvažovaných změn v potřebách. Na základě tohoto 

odhadu se za všechny odbory provede sumarizace, event. se krátí požadavky 

jednotlivých odborů, a naplánují se příjmy a výdaje rozpočtu na další rok.“12 

 

Kvalita rozpočtu závisí na kvalitě odhadu: 

 příjmů rozpočtu, zejména daňových výnosů 

 výši dotací ze státního rozpočtu a vyšších stupňů územní samosprávy 

                                                 
12

 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, 1. vyd. Praha: Management Press,  2004. 

375 s. ISBN 80- 7261-086-4, str.207 
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 budoucích výdajů běžných i kapitálových 

 výdajů na financování nových potřeb 

 vývoje inflace a jejího vlivu na příjmy a výdaje 

 nenadálých změn rozpočtu během roku. 

 

 

2.4.4 Rozpočet jako nástroj regionální politiky 

 

K dalším funkcím územních rozpočtů jako nástroje realizace koncepce 

ekonomického a sociálního rozvoje daného území lze zařadit:  

 stanovení priorit v rámci lokálních veřejných statků  a služeb, které obec 

poskytuje  

 rozdělení zdrojů mezi různé činnosti obce, stanovení úrovně zaměření činností  

obce během rozpočtového období  

 rozhodování v rámci existujících zákonných norem o úrovni zdanění a výši  

poplatků, které se budou vybírat v průběhu následujícího roku  

 poskytování úplných informací o finanční situaci a o plánech obce, které slouží  

jako základ měření efektivnosti operací obce  

 

Z výše uvedených funkcí, které rozpočet plní, vyplývají tři roviny rozpočtu:  

 rozhodovací - rozhodování o tom, čeho chce územní celek dosáhnout. Provádí 

výběr umístění zdrojů mezi jednotlivé výdaje, tj. na různé druhy služeb,  

na investice aj.  

 řídící – jedná se o alokaci zdrojů mezi jednotlivé organizační jednotky obce. 

Tyto jednotky by měly disponovat dostatečnými prostředky na mzdy, vybavení,  

budovy aj. k zajištění požadovaných výstupů. 

 kontrolní – zlegalizování toho, kolik finančních prostředků územní celek získá  

a vydá, a dále stanovení toho, kdo může peníze vydávat, v jaké výši a na jaký  

účel.13 

 

 

                                                 
13

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů, teorie a praxe, 2.aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: Grada Publishing,  2009.  304 s. ISBN 978-80247-2789-9 
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2.5. Rozpočtový proces 

 

Rozpočtový proces můžeme označit za zvláštní druh řízení, který má své 

specifické etapy: sestavování, schvalování, hospodaření s rozpočtovými prostředky, 

kontrolu a hodnocení.  Na úrovni obce představuje rozpočtový proces činnost 

volených i výkonných orgánů obce spojených se všemi jeho etapami.  

 

 

2.5.1 Sestavování rozpočtu  

 

Při vypracování návrhu rozpočtu vychází územní samosprávný celek ze svého 

rozpočtového výhledu a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu, jímž 

státní rozpočet určuje své vztahy k ÚSC. Pokud se územní samosprávný celek podílí 

na realizaci projektu nebo programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, 

musí ve svém návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok  vyčlenit stanovený objem  

finančních prostředků  určených účelově na tyto programy či projekty. Zpracovaný 

návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů  

před jeho projednáváním v zastupitelstvu.  Občané se mohou k návrhu rozpočtu 

vyjádřit písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání zastupitelstva. 

 

Vedle ročního rozpočtu mají obce povinnost sestavovat rozpočtový výhled  

na dobu 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. Rozpočtový 

výhled je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování a sestavuje se  

na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Tento rozpočtový 

výhled, jehož zpracování vyplývá ze zákona, je pak jedním z východisek pro sestavení 

ročního rozpočtu obce. Parametry hospodaření v rozpočtovém výhledu se mění tak, 

jak se v průběhu každého roku hospodaření provádějí rozpočtová opatření.  

 

 

2.5.2 Schvalování rozpočtu 

 

Etapa schvalování rozpočtu se skládá z projednávání návrhu rozpočtu   

a z vlastního schvalování rozpočtu. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li 

přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Při schvalování rozpočtu 
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sestaveného dle rozpočtové skladby se schvaluje jak struktura příjmů a výdajů, tak 

celková výše rozpočtu. Forma, ve které má být rozpočet schválen, stanovena není.  

Po schválení rozpočtu se provádí rozpis rozpočtu, jehož součástí je sdělení 

závazných ukazatelů rozpočtu subjektům, které se jím musí řídit.  

 

Pokud není rozpočet schválen před zahájením rozpočtového roku, musí obec 

hospodařit podle pravidel rozpočtového provizoria. Toto rozpočtové provizorium musí 

schválit zastupitelstvo obce před zahájením příslušného rozpočtového roku a řídit se 

jím až do doby schválení rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.  ÚSC od prvního dne 

příslušného rozpočtového roku musí tedy mít schválen buď rozpočet nebo rozpočtové 

provizorium, jinak hrozí sankce za porušení rozpočtové kázně. 

 

 

2.5.3 Hospodaření podle rozpočtu 

 

V průběhu roku bývá potřebné provádět změny rozpočtu z různých důvodů. 

Tyto změny jsou označovány jako rozpočtová opatření, která vznikají z důvodu 

organizačních změn, změn právních předpisů, změn objektivně působících 

skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu, mezi které můžeme zařadit neplnění příjmů 

případně  nové výdajové potřeby. Rozpočtová opatření je pak potřebné vždy 

uskutečnit, když se mění finanční vztahy k jinému rozpočtu, což se provádí  v případě 

získání dotací ze státního rozpočtu. Tato rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo 

obce, které ale může svěřit pravomoc provádět tato rozpočtová opatření i radě obce.14 

 

 

2.5.4 Kontrola rozpočtu a přezkoumání hospodaření 

 

Během rozpočtového roku hospodaří obec podle schváleného rozpočtu  

a kontroluje  jeho plnění. Obec je povinna pravidelně měsíčně předkládat Ministerstvu 

financí zprávy o svém hospodaření. Je k tomu určen výkaz Fin 2 – 12 M: Výkaz  

pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad  

                                                 
14

 MARKOVÁ, H. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, 1.vydání. Praha: Univerzita 

Karlova,  2008.  152 s. ISBN 978-80-87146-08-89 
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a dobrovolných svazků obcí. Tento výkaz je používán i pro vlastní kontrolu 

hospodaření ÚSC. Mezi orgány obce, které se výrazně podílí na kontrole rozpočtu, 

patří finanční výbory, které kontrolují hospodaření s finančními prostředky obce  

a s jeho majetkem, případně plní další úkoly stanovené zastupitelstvem.  

 

V rámci rozpočtového procesu je zařazena povinnost ÚSC nechat si 

přezkoumat své hospodaření za příslušný rok. Výsledek přezkoumání je pak 

podkladem pro projednávání závěrečného účtu zastupitelstvem. Přezkoumání provádí 

u  obcí a dobrovolných svazků obcí krajský úřad nebo auditor, u krajů a regionálních 

rad regionu soudržnosti ministerstvo financí. 

 

Do konce kalendářního roku se provádí dílčí přezkoumání rozpočtu a po 

skončení kalendářního roku jednorázové přezkoumání za celý předchozí kalendářní 

rok. Přezkoumání hospodaření resp. audit u ÚSC se řídí zákonem č. 420/2004 Sb.  

o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí.  

 

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření ÚSC, a to 

především plnění příjmů a výdajů, finanční operace týkající se tvorby a použití fondů, 

náklady a výnosy z podnikatelské činnosti, peněžní operace týkající se sdružených 

prostředků a cizích zdrojů,  vyúčtování a vypořádání vztahů ke státnímu rozpočtu, 

k rozpočtu krajů, obcí, státním fondům a dalším osobám, hospodaření s majetkem  

ve vlastnictví ÚSC  a státu, zadávání veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků  

a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování 

movitých a nemovitých věcí, zřizování věcných břemen k majetku a vedení účetnictví.   

 

Mezi hlediska provádění přezkoumání patří dodržování povinností stanovených 

zvláštními právními předpisy, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání 

s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci  

a podmínek jejich použití, věcná a formální správnost dokladů o přezkoumávaných 

operacích. 

Výsledek přezkoumání obsahuje konstatování: 

a) že buď nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
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b) nebo byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 

uvedených v odstavci c) 

c) nebo byly zjištěny nedostatky spočívající v: 

 porušení rozpočtové kázně 

 neúplnosti, nesprávnosti, neprůkaznosti účetnictví 

 v pozměňování záznamů nebo dokladů 

 porušení povinností nebo překročení pravomocí 

 neodstranění nedostatků z předcházejícího přezkoumání 

 nevytvoření podmínek pro přezkoumání 

 

Povinnou součástí závěru každé zprávy o výsledku přezkoumání je upozornění 

na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění, a která mohou mít negativní dopad na 

hospodaření ÚSC a  uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu ÚSC a podílu 

zastaveného majetku na celkové výši hodnoty majetku. 
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3. ANALÝZA HOSPODAŘENÍ  MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA N. O. 

 

Území statutárního města Ostravy se člení na 23 městských obvodů s vlastními 

samosprávnými orgány. Statutární město Ostrava je samostatně spravováno 

zastupitelstvem města a jeho dalšími orgány jsou  rada města, primátor,  magistrát  

a zvláštní orgány města, mezi které patří Městská policie,  Povodňová komise obce 

s rozšířenou působností Ostrava,  Komise pro sociálně - právní ochranu dětí  

a Bezpečnostní rada Statutárního města Ostravy. 

 

 

3.1. Město Ostrava 

 

Ostrava jako metropole Moravskoslezského kraje je svojí rozlohou 214 km2  

na třetím místě v České republice a rovněž třetím největším městem podle počtu 

obyvatel. Ke dni 01.01.2011 bylo v tomto městě evidováno celkem 310 464 obyvatel. 

Díky své strategické poloze 10 km jižně od státních hranic s Polskem a 50 km 

západně od hranic se Slovenskem je důležitým dopravním a komunikačním uzlem 

severní Moravy a Slezska.   

 

Město  Ostrava má nové logo v podobě názvu města se třemi vykřičníky, které 

vyjadřují dynamiku, energii a sebevědomí města a jeho obyvatel. Světlemodrá barva 

v základním provedení v názvu OSTRAVA vychází z heraldické tradice a je doplněna 

tmavomodrou barvou pro akcentované vykřičníky. Logo města je netradiční, trochu 

provokativní, a proto zaujme a uvízne v paměti.15 

 

Obr. 3.1 Logo města Ostravy
16

 

                                 

                                                 
15

 Oficiální stránky města Ostravy [cit. 04.03.2011] dostupné na WWW:   

     http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/lang/cs/pid/875  

 
16

 Oficiální stránky města Ostravy [cit. 08.03.2011] dostupné na WWW:   

     http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/o-meste/designmanual/znacka-mesta  

 

http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/lang/cs/pid/875
http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/o-meste/designmanual/znacka-mesta
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3.2. Polanka nad Odrou, městský obvod Statutárního  města Ostravy 

 

Každý městský obvod územně členěného Statutárního města Ostrava je 

samostatně spravován patnáctičlenným zastupitelstvem. Dalšími orgány městského 

obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní 

orgány městského obvodu. 

 

Základní organizační vyhláškou Statutárního města Ostravy je obecně závazná 

vyhláška č. 11/2000 Statut města Ostravy. Tato vyhláška upravuje základní otázky 

města Ostravy jako územně členěného statutárního města, zejména postavení 

občanů, městských obvodů, péči o majetek,  rozpočet, vtahy mezi orgány  a jejich 

působnost. 

 

Polanka nad Odrou byla původně jednou z největších obcí ve Slezsku. V roce 

1976 se stala součástí města Ostravy jako část městského obvodu Ostrava - Poruba, 

počínaje rokem 1991 je Polanka nad Odrou samostatným městským obvodem 

Statutárního města Ostravy. Svou rozlohou  17,3 km2 je druhým největším obvodem 

města Ostravy, k 01.01.2011 měla Polanka nad Odrou  přihlášeno k trvalému pobytu  

4759 obyvatel. 

 

„Jihovýchodní hranicí protéká řeka Odra, která je současně hranicí NPR Polanská 

Niva. Část tohoto území je také začleněno do CHKO Poodří. Mimo krásné přírody 

lužních lesů, množství rybníků, mnohých toků (Polančice, Mlýnka, ...) a náhonů, se 

zde nacházejí čerpací stanice jodobromových vod, které zásobují nedaleké lázně  

v Klimkovicích na Hýlově. Tato oblast je předurčena k rekreačnímu zázemí města 

Ostravy.“17 

 

Na základě zákona o obcích mohou mít obce, městské obvody nebo městské 

části znak a vlajku. Městskému obvodu Polanka nad Odrou byl v roce 1993 udělen  

na základě žádosti znak, jehož popis je součástí listiny o udělení znaku. Znak je 

popsán následovně:  

 

                                                 
17

 Oficiální stránky Městského obvodu Polanka nad Odrou [cit. 04.03.2011] dostupné na WWW: 

 http://www.polanka.cz/o-mestskem-obvodu 
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„ V modrém štítě je anděl ve stříbrném šatě se zlatými vlasy, držící v pravici dvě 

červené růže se zlatými semeníky na jednom zeleném stonku a v levici zlaté váhy.“18 

Obr. 3.2 Znak Městského obvodu Polanka nad Odrou
19

 

 

                                               

 

3.3. Struktura rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou 

 

Základní třídící normou pro peněžní operace veřejných rozpočtů je rozpočtová 

skladba. Podle tohoto předpisu je možno srovnatelně sledovat příjmy, výdaje, salda 

hospodaření a financování hospodaření v soustavě veřejných rozpočtů v České 

republice. Rozpočtová skladba uplatňuje pro finanční operace veřejných rozpočtů čtyři 

základní hlediska třídění: odpovědnostní, druhové, odvětvové a konsolidační. 

 

Odpovědnostní hledisko třídí závazně příjmy a výdaje státního rozpočtu,  

u územních  rozpočtů není povinně uplatňováno. 

 

Druhové hledisko třídí finanční operace na příjmy, výdaje a financování.  

 Třída 1 – daňové příjmy 

 Třída 2 – nedaňové příjmy 

 Třída 3 – kapitálové příjmy 

 Třída 4 – přijaté transfery 

 Třída 5 – běžné výdaje 

 Třída 6 – kapitálové výdaje 

 Třída 8 – financování 

                                                 
18

 Listina o udělení znaku ze dne 24.08.1993.  
19

 Oficiální stránky Městského obvodu Polanka nad Odrou [cit. 08.03.2011] dostupné na WWW:    

    http://www.polanka.cz/  

http://www.polanka.cz/
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Odvětvové hledisko doplňuje a zpřesňuje informaci, kterou nám podává 

hledisko  druhové.  Z tohoto hlediska je  možno poznat, na jaký účel byly použity 

jednotlivé výdaje nebo z jaké oblasti byly inkasovány příjmy.  

 

 Skupina 1 – zemědělství,  lesní hospodářství a rybářství 

 Skupina 2 – průmyslová  a ostatní odvětví hospodářství 

 Skupina 3 – služby pro obyvatelstvo 

 Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti 

 Skupina 5 – bezpečnost státu a požární ochrana 

 Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby 

 

Konsolidační hledisko je spojeno s konsolidací rozpočtu, kdy se nemění jeho 

výsledná bilance, ale jeho objem se na příjmové straně a výdajové straně snižuje  

o částku, která představuje realizované vícenásobné operace mezi rozpočtem, fondy 

a účty. 

 

V rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou lze pozorovat čtyři základní 

skupiny zdrojů:  

 

 daňové příjmy 

 nedaňové příjmy 

 kapitálové příjmy  

 transfery a dotace. 

 

Tyto čtyři kategorie tvoří tzv. nenávratné příjmy, které jsou nejdůležitějším 

zdrojem financování potřeb rozpočtu městského obvodu.  Představují finanční vztahy 

tvorby územního rozpočtu na principu nenávratnosti, neekvivalence  

a nedobrovolnosti. Další skupinu zdrojů mohou tvořit úvěry a půjčky. V tomto případě 

se jedná o příjmy návratné, které jsou spojeny s povinností městského obvodu je  

za určitých smluvních podmínek vrátit. Přehled jednotlivých skupin zdrojů městského 

obvodu Polanka nad Odrou je zaznamenán v příloze č. 2. 
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Graf  3.1 Základní skupiny zdrojů rozpočtu MěOb Polanka nad Odrou v letech  2006 – 2010 v tis. Kč 
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Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů Městského obvodu Polanka nad Odrou 

 

 

3.3.1 Daňové příjmy  

 

Daňové příjmy obcí tvoří rozhodující zdroje hospodaření obcí a zahrnují jednak 

příjmy z daní a jednak příjmy z poplatků. Daňové příjmy mají formu svěřených daní, 

kdy státem stanovená daň je plně svým výnosem určena do rozpočtu příslušné obce, 

a daní sdílených, kdy  je tato daň určitým podílem rozdělena mezi rozpočet obce, 

kraje a státní rozpočet.  Procentní podíly  jednotlivých daňových příjmů stanoví zákon 

č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.  

Rozpočtové určení daní v České republice platné od roku 2008 je uvedeno v příloze 

č.1. 

 

Podle tohoto zákona je obec příjemcem: 

1) daně z nemovitostí, kdy celý výnos je svěřen obci, kde se příslušná nemovitost 

nachází. Tato daň se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb. Pouze  

u této daně může zastupitelstvo obec na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb. 

o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, stanovit obecně závaznou 
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vyhláškou jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5 pro všechny 

nemovitosti na svém území 

2) daně z příjmu právnických osob, kdy právnickou osobou je obec. Tuto daň platí 

obec jako právnická osoba z činností, které jsou zdaňovány. Celý výnos této 

daně je určen do rozpočtu té obce, která ji platí 

3) daně z příjmu fyzických osob z podnikání. Do rozpočtu obce je určeno 30 % 

výnosu této daně  od podnikatelů, kteří mají bydliště na území obce 

4) daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, kdy jednotlivým obcím je daň  

poskytována podle toho, kolik pracovních míst se nachází na území obce. 

Všem obcím v ČR je rozdělováno 1,5 % celostátního výnosu  této daně tak, že 

jednotlivá obec získává z těchto 1,5 % takový podíl, který odpovídá podílu 

počtu zaměstnaných v obci na celkovém počtu zaměstnaných ve státě 

5) daně z příjmu fyzických osob z podnikání, kdy je obcím rozdělováno 21,4 % 

z 60% celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání, jednotlivá 

obec získává podíl z této daně podle  velikostní skupiny, do níž náleží, podle 

skutečného počtu obyvatel a podle rozlohy svého území 

6) daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, kdy je obcím  rozdělováno 

21,4 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti; 

jednotlivá obec získává podíl z této daně podle velikostní skupiny, do níž 

náleží, podle skutečného počtu obyvatel a podle rozlohy svého území 

7) daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby ve výši 

21,4 % z celostátního Hrubého výnosu daně 

8) daně z příjmu právnických osob, kdy je obcím  rozdělováno 21,4 % 

celostátního výnosu této daně 

9) daně z přidané hodnoty ve výši 21,4 % celostátního hrubého výnosu této daně. 

 

 

3.3.1.1 Daň z nemovitostí 

 

Vyhláška č. 11/2000 Statut města Ostravy v článku 9 Rozpočet a finanční 

hospodaření stanoví, že příjmem městského obvodu je pouze 100 % výnos z daně 

z nemovitostí, ostatní daně jsou příjmem Statutárního města Ostravy. 
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Tab. 3.1 Objem inkasované daně z nemovitosti v letech 2006 – 2010 v tis. Kč 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Objem daně z nemovitostí 1 833 1 890 1 901 2 098 3 122 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 

 

 

3.3.1.2 Místní poplatky 

 

Místní poplatky mají povahu obecních daní. Jejich zaplacením nevzniká nárok 

na poskytnutí protislužby. Obce mohou vybírat tyto místní poplatky: 

 Poplatek ze psů 

 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

 Poplatek za užívání veřejného prostranství 

 Poplatek ze vstupného 

 Poplatek z ubytovací kapacity 

 Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 

 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 

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

využívání a odstraňování komunálního odpadu 

 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 

 

Místní poplatky jsou uloženy obecně závaznými vyhláškami, které může 

vydávat pouze  Statutární město Ostrava, nikoliv  městský obvod Polanka nad Odrou. 

Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou je příjemcem těchto 

místních poplatků: poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, 

poplatku ze vstupného a poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. 
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Tab. 3.2 Přehled vybraných místních poplatků v MěOb Polanka nad Odrou v letech 2006–2010 v tis. Kč 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Poplatek ze psů 90 95 95 99 96 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 45 90 48 72 53 

Poplatek ze vstupného 5 0 0 0 0 

Poplatek za výherní hrací přístroj 20 20 20 0 0 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 

 

 

3.3.1.3 Správní poplatky 

 

Správní poplatky jsou poplatky vybírané městským obvodem za správní úkony, 

které obvod vykonává v rámci přenesené působnosti. Jednotlivé úkony, které 

podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, 

který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Úřad městského 

obvodu je příjemcem správních poplatků zejména na úseku matriky a stavebního 

úřadu. 

 

Tab. 3.3 Přehled vybraných správních poplatků  v MěOb Polanka n. O. v letech 2006–2010 v tis. Kč 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Správní poplatky 308 170 253 214 203 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 

 

 

3.3.1.4 Ostatní daňové příjmy 

 

Dalším příjmem rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou je výtěžek 

z provozu výherních hracích přístrojů, který nelze zařadit ani mezi místní ani mezi 

správní poplatky. Tento poplatek je stanoven zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích  

a jiných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Výtěžek představuje příjem 

provozovatele výherních hracích přístrojů ze všech provozovaných her, které 

podléhají  vyúčtování za účetní období. Příjem se snižuje o uhrazený správní 
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poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatel, 

které přímo souvisí s provozováním her.20 

 

 

3.3.2 Nedaňové příjmy  

 

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy, které souvisí s hospodářskou nebo 

podnikatelskou činností městského obvodu. Patří mezi ně příjmy z poskytovaných 

služeb,  z pronájmu majetku,  z úroků,  přijaté sankční platby, příjmy z prodeje 

neinvestičního majetku,  přijatá pojistná plnění a další příjmy.  Na rozdíl od daňových 

příjmů může obec u těchto příjmů  ovlivňovat jejich výši.  Městský obvod Polanka nad 

Odrou  vykazuje tyto příjmy: 

 

 Příjmy z vlastní činnosti 

 Odvody příspěvkových organizací 

 Příjmy z pronájmu majetku 

 Přijaté sankční platby a pojistné náhrady 

 Ostatní nedaňové příjmy. 

 

 

3.3.2.1 Příjmy z vlastní činnosti 

 

Příjmy  z  vlastní  činnosti  zahrnují   příjmy  z  poskytování  služeb,  mezi   

které  

můžeme zařadit  příjmy z pronájmu hrobových míst,  rozhlasových relací, příjmy  

za inzerci v Polanském zpravodaji, a  ostatní nedaňové příjmy, kde městský obvod 

eviduje příjmy za věcná břemena. 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách ve znění pozdějších předpisů, systém ASPI 
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3.3.2.2 Odvody příspěvkových organizací 

 

Městský obvod Polanka nad Odrou zřídil mateřskou školu a základní školu jako 

své dvě příspěvkové organizace, kterým nařídil odvod odpisů do svého rozpočtu 

v plné jejich výši. Tyto odvody odpisů obvod eviduje na položkách těchto nedaňových 

příjmů. 

 

 

3.3.2.3 Příjmy z pronájmu majetku 

 

Příjmy z pronájmu vlastního majetku  městského obvodu Polanka nad Odrou 

představují objemově nejvýznamnější položku nedaňových příjmů a zahrnují zejména 

příjmy z pronájmu pozemků, ostatních nemovitostí a jejich částí, tj. bytových  

a nebytových prostor, a příjmy z pronájmu movitých věcí. Výši těchto příjmů může 

obec přímo ovlivnit svým rozhodnutím.  Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

je obec povinna zveřejnit záměr pronajmout svůj nemovitý majetek před rozhodnutím 

v příslušném orgánu obce. Záměr pronájmu se zveřejňuje vyvěšením dokumentu  

po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu. 

 

 

3.3.2.4 Přijaté sankční platby a pojistné náhrady 

 

Na  základě  zákona  č. 200/1990  Sb.  o  přestupcích,  ve znění pozdějších 

předpisů, projednává městský obvod přestupky proti pořádku v územní samosprávě,  

proti majetku, přestupky proti veřejnému pořádku, jakož i přestupky proti občanskému  

soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu  

na pozemních komunikací.  Ve věcech samostatné působnosti obvodu  je ukládání 

pokut dle zákona o předstupcích v působnosti rady. Na položku přijaté pojistné 

náhrady se zařazují příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady  
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3.3.2.5 Ostatní nedaňové příjmy 

 

Mezi ostatní nedaňové příjmy zahrnujeme: 

 Příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků 

 Přijaté neinvestiční dary 

 Příjmy z úroků 

 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. 

 

 

 Graf  3.2 Objem nedaňových příjmů rozpočtu MěOb Polanka n. O. v letech  2006 – 2010 v tis. Kč 

Podíl jednotlivých nedaňových příjmů za období 2006 - 2010
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Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 

 

 

3.3.3 Kapitálové příjmy 

 

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku pořízeného 

z investičních prostředků, mezi které patří příjmy z prodeje pozemků a příjmy 

z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí, a ostatní kapitálové příjmy zahrnující 

přijaté dary a příspěvky na pořízení  dlouhodobého majetku.  
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Tab. 3.4 Přehled kapitálových příjmů v MěOb Polanka nad Odrou v letech 2006 – 2010 v tis. Kč 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Kapitálové příjmy 285 29 1 044 216 317 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 

 

 

3.3.4 Přijaté dotace a transfery 

 

Rozpočet městského obvodu Polanka nad Odrou je příjemcem dotací  

ze státního rozpočtu a z rozpočtu Statutárního města Ostravy. Uvedené dotace jsou 

poskytovány v pravidelných měsíčních, případně čtvrtletních splátkách, 

prostřednictvím Magistrátu města Ostravy.  Můžeme je rozdělit na dotace a transfery 

běžné neboli neinvestiční  a  kapitálové,  čili  investiční. 

 

 

3.3.4.1 Dotace a transfery ze státního rozpočtu 

 

Mezi dotace a transfery ze státního rozpočtu patří: 

 Dotace na výkon státní správy, která je určena na částečné pokrytí výdajů 

spojených s výkonem státní správy svěřené městskému obvodu Polanka nad 

Odrou 

 Dotace na školství, která je poskytována podle počtu žáků evidovaných k datu 

30.09. předchozího roku, na který je dotace poskytována a je určena  

na částečnou úhradu provozních výdajů mateřské a základní školy, zřízené 

Městským obvodem Polanka nad Odrou 

 Dotace na sociální dávky a dávky hmotné nouze, která je poskytována osobám 

s nedostatečnými příjmy 

 Dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně 

prospěšných prací 

 Dotace na volby, které představují neinvestiční prostředky poskytované  

ze státního rozpočtu formou záloh na úhradu výdajů spojených  

se zabezpečením voleb. Vyúčtování těchto prostředků je součástí finančního 

vypořádání se Statutárním městem Ostrava za příslušný kalendářní rok. 
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3.3.4.2 Dotace a transfery z rozpočtu Statutárního města Ostrava 

 

Statutární město Ostrava poskytuje svým městským obvodům níže uvedené 

dotace: 

 Neúčelové neinvestiční dotace jsou poskytovány v objemu finančních 

prostředků, který je vypočten z níže uvedených kritérií městského obvodu  

ke kritériím za celé Statutární město Ostrava: 

a) 50% počtu obyvatel k 30.09. předcházejícího roku 

b) 20% rozlohy místních komunikací 

c) 20% rozlohy zelených ploch 

d) 10% rozlohy městského obvodu 

 Účelová neinvestiční dotace na školství, která je poskytována ve stejné výši 

jako dotace na školství ze státního rozpočtu 

 Účelová neinvestiční dotace na plavecký výcvik žáků základní školy, která byla 

v roce 2006 a 2007 poskytována na úhradu provozních nákladů výcviku,  

od roku 2008 jsou z rozpočtu města hrazeny i mzdové a mimo provozní 

náklady výcviku 

 Účelová dotace na provoz hřbitova, která je poskytována ve výši 100,- Kč  

na jedno hrobové místo 

 Účelové investiční dotace na financování investičních akcí. 

 

 

3.3.5 Běžné výdaje  

 

Z běžných výdajů se financují běžné, pravidelně se opakující potřeby lokálního 

a regionálního veřejného sektoru v příslušném rozpočtovém období, o kterých se 

hovoří jako o neinvestičních nebo provozních výdajích. Jsou určeny na nákup 

materiálu, vody, paliv, energií, služeb, oprav a udržování majetku, výplaty sociálních 

dávek, platy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva apod. Obce zabezpečují 

statky a služby z hlediska vlastních potřeb, ale i veřejné statky dané rozsahem 

delegování pravomocí v rámci decentralizace veřejného sektoru. Obecně  platí,  

že rozsah výdajů ovlivňuje  rozpočtové omezení ze strany příjmů. Objem běžných 

výdajů po konsolidaci Statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka  



30 

 

nad Odrou v členění dle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby v letech 2006 – 

2010 je uveden v příloze č.3. 

 

 

Graf 3.3 Přehled objemově největších běžných výdajů členěných  podle položek rozpočtové skladby 

v MěOb Polanka nad Odrou v letech 2006 – 2010 v tis. Kč 
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Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 

 

V případě městského obvodu Polanka nad Odrou je nejdůležitějším úkolem 

zajistit financování údržby komunikací a chodníků, veřejně prospěšných zařízení jako 

je mateřská a základní škola,  provoz hřbitova, údržbu veřejné zeleně a provoz úřadu.  

 

 

Tab. 3.5 Celkový  přehled  běžných  výdajů  po  konsolidaci  v  MěOb  Polanka  nad  Odrou  v  letech 

2006 – 2010 v tis. Kč 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžné výdaje 21 389 17 415 20 415 27 576 24 588 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 
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3.3.6 Kapitálové výdaje 

 

Kapitálové výdaje jsou určeny na financování dlouhodobých investičních potřeb 

městského obvodu Polanka nad Odrou. Vzhledem k vysoké výši běžných výdajů je 

schopen městský obvod financovat rozsáhlé investiční akce jedině za pomoci 

poskytovaných investičních dotací z rozpočtu Statutárního města Ostravy, z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu nebo jiných zdrojů. Přehled 

kapitálových výdajů Statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka  

nad Odrou v členění dle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby v letech  

2006 – 2010 je uveden v příloze č.3. 

 

Tab. 3.6 Přehled kapitálových výdajů v MěOb Polanka nad Odrou v letech 2006 – 2010 v tis. Kč 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Kapitálové výdaje  3 762 14 081 13 161 1 974 16 631 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 
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4. ZHODNOCENÍ  HOSPODAŘENÍ  MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA N. O. 

 

Městský obvod Polanka nad Odrou stejně jako všechny územní samosprávné 

celky a svazky obcí sestavuje na základě zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdější předpisů, po skončení kalendářního 

roku závěrečný účet, ve kterém jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů  

a výdajů v plném členění dle platné rozpočtové skladby, údaje o hospodaření 

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

Součástí závěrečného účtu je dále hospodaření zřízených příspěvkových organizací, 

vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí,  státním 

fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob, včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření.   

 

Na základě zjištěných údajů ze závěrečných účtů Statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Polanka nad Odrou sledovaného období roku 2006 až roku 2010 

bylo zjištěno, že městský obvod Polanka nad Odrou vykazoval   přebytky svého 

hospodaření. Přehled hospodaření v oblasti příjmů, výdajů a financování znázorňuje 

níže uvedená tabulka. 

 

 

Tab. 4.1 Přehled hospodaření MěOb Polanka nad Odrou v letech 2006 – 2010 v tis. Kč 

Třída Název Rok 2006  Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 
1 Daňové příjmy 2 312 2 277 2 235 2 497 3 476 

2 Nedaňové příjmy 3 091 3 577 4 076 4 478 5 915 

3 Kapitálové příjmy 285 29 1 044 216 317 

4 Přijaté transfery 48 611 63 923 67 667 59 273 70 615 

Příjmy před konsolidací 54 299 69 806 75 122 66 464 80 323 

Příjmy celkem po konsolidaci 24 917 33 814 35 407 31 221 38 871 

5 Běžné výdaje 50 771 53 408 60 130 62 818 66 040 

6 Kapitálové výdaje 3 762 14 081 13 161 1 974 16 631 

Výdaje před konsolidací 54 532 67 489 73 291 64 793 82 671 

Výdaje celkem po konsolidaci 25 150 31 496 33 576 29 550 41 219 

Saldo příjmy – výdaje -233 2 317 1 831 1 671 - 2 348 

8 Financování  4 520 3 707 5 964 7 598 10 243 

Výsledek hospodaření 4 287 6 024 7 795 9 269 7 895 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů městského obvodu Polanka nad Odrou 
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4.1. Hodnocení  příjmů 

 

Celkové příjmy městského obvodu Polanka nad Odrou tvoří příjmy daňové,  

nedaňové a kapitálové a dále přijaté dotace neboli transfery. Obecně platí,  

že rozhodující zdroj hospodaření obcí tvoří daňové příjmy. V České republice dosahují 

tyto příjmy podíl až 57% na celkových příjmech obcí. Vzhledem k tomu, že Polanka 

nad Odrou je jedním z 23 městských obvodů Statutárního města Ostravy, plyne  

do jejího rozpočtu z daňových příjmů dle statutu města Ostravy pouze daň 

z nemovitostí a následně příjmy z místních a správních poplatků. Ostatní sdílené daně 

jsou příjmem Statutárního města Ostravy, které pak následně poskytuje svým 

městským obvodům neúčelové neinvestiční dotace dle stanovených kritérií, ve kterých 

je zohledňován počet obyvatel a rozlohy městského obvodu, místních komunikací  

a zelených ploch. A právě proto tvoří daňové příjmy městského obvodu pouze 8% 

z jeho celkových příjmů. Podíl jednotlivých daňových příjmů na celkových daňových 

příjmech městského obvodu ve sledovaném období znázorňuje graf. 

 

 

Graf 4.1 Podíl jednotlivých daňových příjmů na celkovém objemu daňových příjmů v MěOb Polanka nad 

Odrou v letech 2006 – 2010 v % 
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Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 
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 Možnosti zvýšení daňových příjmů v rozpočtu městského obvodu Polanka  

nad Odrou jsou velice omezené. Zvážíme-li možné zvýšení místních poplatků  

na základě  nově vydaných obecně závazných vyhlášek upravující jejich výši, musíme 

si položit otázku, zda by touto úpravou skutečně došlo ke zvýšení daňových příjmů, 

nebo naopak k jejich snížení z důvodu sníženého počtu poplatníků. Rovněž  

u správních poplatků je velmi obtížné ovlivňovat jejich podíl na daňových příjmech, 

protože za jednotlivé úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vybírány příjmy  

dle sazebníku poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb. o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a jejichž výše je tímto zákonem pevně 

stanovena  

a městským obvodem neovlivnitelná.  

 

Rostoucí tendenci u daňových příjmů zejména v roce 2010 můžeme pozorovat 

u daně z nemovitostí. Je to způsobeno tím, že od 01.01.2010 došlo ke zrušení 

osvobození od této daně u novostaveb rodinných domků na dobu 15 let od kolaudace 

a byly zvýšeny sazby  daně ze staveb.  

 

Dalším zdrojem rozpočtu městského obvodu jsou nedaňové příjmy. Tyto příjmy 

jsou zastoupeny  především  příjmy z pronájmu vlastního majetku a příjmy 

z poskytování služeb. Z pronájmu majetku plynou do rozpočtu městského obvodu 

příjmy z pronájmu bytů, pozemků, nebytových prostor Zdravotního střediska, 

Sportovní haly, Dělnického domu a Společenského domu na Janové. U služeb se 

jedná o příjmy za služby u  bytů a nebytových prostor, příjmy ze vstupného 

v prostorách místního kina, za rozhlasové relace, inzerci v Polanském zpravodaji  

a příjmy za služby poskytované na místním hřbitově. Ve sledovaném období roku 

2006 – 2010 vykazují tyto příjmy rostoucí tendenci, což zobrazuje níže uvedený graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Graf 4.2 Vývoj objemově nejvýznamnějších položek nedaňových příjmů v MěOb Polanka nad Odrou 

v letech 2006 – 2010 v tis. Kč 
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Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 

 

 

 Nedaňové příjmy řadíme mezi příjmy, jejichž výši může městský obvod přímo 

ovlivňovat. Podíl těchto příjmů na celkovém objemu příjmů rozpočtu městského 

obvodu v letech 2006 – 2010 činí přibližně 13%. Kromě příjmů ze služeb a pronájmu 

majetku vykazuje městský obvod mezi těmito příjmy i příjmy za odvody zřízených 

příspěvkových organizací, přijaté sankční platby a pojistná plnění,  příjmy z věcných 

břemen, z úroků, příjmy z finančního vypořádání, z prodeje drobného dlouhodobého 

majetku a přijaté neinvestiční dary. Podíl jednotlivých nedaňových příjmů na celkovém 

objemu těchto příjmů znázorňuje následující tabulka. 
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Tab. 4.2 Podíl jednotlivých nedaňových  příjmů v rozpočtu MěOb Polanka nad Odrou na celkovém objemu 

nedaňových příjmů v letech 2006 – 2010 v % 

Nedaňový příjem Pol. Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

Příjmy ze služeb 2111 13 % 12 % 15 % 14 % 12 % 

Příjmy z věcných břemen 2119 2 %  0 % 4 % 6 % 27 % 

Odbody příspěvkových org. 2122 10 %  8 % 7 % 11 % 8 % 

Příjmy z pronájmů pozemků 2131 1 % 2 % 2 % 4 % 3 % 

Příjmy z pronájmu nemovitostí 2132 58 % 59 % 57 % 51 % 42 % 

Příjmy z úroků 2141 6 % 7 % 8 % 5 % 2 % 

Sankční platby 2212 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Přijaté vratky transferů – FV 2229 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Přijaté neinvestiční dary 2321 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 

Příjmy z prodeje DDHM 2310 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Přijatá pojistná plnění 2322 2 % 0 % 0 % 1 % 2 % 

Přijaté nekapitálové náhrady 2324 3 % 6 % 4 % 4% 3 % 

Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2329 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 

Splátky půjčených prostředků 2460 4 % 2 % 1 % 0 % 0 % 

Celkem  100% 100% 100% 100% 100% 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 

 

 Z tabulky je zřejmé, že nejvyšší podíl na nedaňových příjmech představují 

příjmy z pronájmu nemovitostí (53%), poskytování služeb (13%) a nařízené odvody 

zřízených příspěvkových organizací (9%). V roce 2010 se k těmto příjmům zařadil  

i příjem u věcného břemene (27%), kdy městský obvod  Polanka nad Odrou uzavřel 

smlouvu na zřízení  věcného břemene k pozemkům z důvodu vybudování plynofikace. 

 

Dalším zdrojem rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou jsou 

kapitálové příjmy, jejichž podíl na celkových příjmech je zanedbatelný. Za sledované 

pětileté období se podílí tyto příjmy na celkovém objemu příjmů pouze jedním 

procentem. Je to způsobeno tím, že kapitálové příjmy tvoří především příjmy z prodeje 

pozemků určených k výstavbě rodinných domků, a těch má městský obvod v dnešní 

době jen nepatrné množství. Většinu pozemků ve vlastnictví městského obvodu totiž 

tvoří ostatní plochy a komunikace, orná půda, vodní plochy a zastavěné plochy  

a nádvoří. Je tedy zřejmé, že v oblasti kapitálových příjmů je pravděpodobnost 

zvýšení podílu těchto příjmů na celkových příjmech rozpočtu městského obvodu velmi 

malá.  

 

Nejvýznamnější příjmovou položku rozpočtu městského obvodu Polanka  

nad Odrou tvoří transfery z rozpočtu Statutárního města Ostravy,  ze státního 

rozpočtu,  případně z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tyto příjmy jsou hlavním 
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zdrojem rozpočtu a za sledované období dosáhly v průměru 78 % z celkových příjmů. 

Výši jednotlivých transferů ve  sledovaném období znázorňuje tabulka. 

 

Tab. 4.3 Výše jednotlivých transferů v rozpočtu MěOb Polanka nad Odrou  v letech 2006 – 2010 v tis. Kč 

    
   

 

 

 

 

 

 

   Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 

 

 

4.2. Hodnocení  výdajů 

 

Výdajovou stránku rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou tvoří běžné 

a kapitálové výdaje. Vzhledem k tomu, že rozsah výdajů ovlivňuje  rozpočtové 

omezení ze strany příjmů, postupuje městský obvod při sestavování rozpočtu tak, aby 

v prvé řadě zajistil provoz úřadu, údržbu místních komunikací, chodníků a veřejné 

zeleně, provoz mateřské a základní školy, údržbu bytových a nebytových prostor    

a v neposlední řadě provoz místního hřbitova. Teprve po pokrytí těchto výdajů je 

možné vyčlenit finanční prostředky na  sport, kulturu, investiční akce a další aktivity.  

 

Podle odvětvového třídění výdajů dle rozpočtové skladby je vývoj běžných 

výdajů za sledované období různorodý. Nejvyšších hodnot dosáhly tyto výdaje v roce 

2009 (27,5 mil. Kč), naopak nejnižší hodnoty byly zaznamenány v roce 2007 (17,4 

mil.Kč). Znatelný pokles běžných výdajů za sledované období vykazují pouze sociální 

dávky, kdy došlo vlivem změny zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v  hmotné nouzi,  

ve znění pozdějších předpisů, ke zpřísnění podmínek  okruhu společně posuzovaných 

osob. Současně bylo úřadům odebráno vyplácení příspěvku při péči o osobu blízkou  

a příspěvku na kompenzační pomůcky. Vzhledem k těmto skutečnostem poklesly 

výdaje na sociální dávky o více než 4 200 tis. Kč.   

  

Poskytovatel Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

Státní rozpočet  
-  neinvestiční transfer 

 
5 988 

 
3 147 

 
2 230 

 
2 282 

 
3 416 

Statutární město Ostrava 
- neinvestiční transfer 
- investiční transfer 

 
12 632 

549 

 
13 483 
11 301 

 
15 659 
9 193 

 
21 748 

0 

 
14 934 
10 813 

Moravskoslezský kraj 
- neinvestiční transfer 

 
60 

 
0 

 
870 

 
0 

 
0 

Celkem 19 229 27 931 27 952 24 030 29 163 
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Rostoucí tendenci u běžných výdajů mají výdaje spojené se zajištěním provozu 

veřejně prospěšných zařízení, nebytových prostor, místního rozhlasu a údržby veřejné 

zeleně, kde došlo v roce 2009 k nárůstu výdajů o výdaje na údržbu doprovodné 

zeleně kolem místních komunikací včetně začlenění mzdových nákladů pracovníků 

zajišťující tuto údržbu. V  roce 2010 vykazuje veřejná zeleň výdaje ve výši 3 940 tis. 

Kč, které zahrnují běžné výdaje na její údržbu, zvýšené výdaje za kácení stromů  

a následnou povinnou výsadbu a neinvestiční výdaje spojené s rekonstrukcí parku  

u kostela v celkové hodnotě 1 597 tis. Kč. 

 

Největší rozdíly u běžných výdajů v jednotlivých letech lze pozorovat u místních 

komunikací, chodníků, mateřské a základní školy. Je to způsobeno tím, že u těchto 

paragrafů se provádějí opravy dle závažnosti nebo podle toho, na co se podaří získat 

neinvestiční dotace ze Statutárního města Ostravy. Mezi nejvýznamnější neinvestiční 

výdaje na opravy a údržbu v jednotlivých letech lze zařadit: 

 

 Rok 2006 

 Opravy u bytového hospodářství    665 tis. Kč 

 Opravy místních komunikací     508 tis. Kč 

 

 Rok 2007 

 Oprava budovy úřadu     418 tis. Kč 

 Opravy u místních komunikací    144 tis. Kč 

 

 Rok 2008 

 Opravy chodníků            2 145 tis. Kč 

 Oprava požární zbrojnice     153 tis. Kč 

 Opravy místních komunikací    174 tis. Kč 

 

 Rok 2009 

 Opravy chodníků             6 618 tis. Kč 

 Opravy místních komunikací           2 878 tis. Kč 

 Oprava budovy mateřské školy    222 tis. Kč 

 Oprava požární zbrojnice     207 tis. Kč 
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 Rok 2010 

 Opravy chodníků              768 tis. Kč 

 Opravy nebytových prostor    186 tis. Kč 

 Opravy v budově základní školy    138 tis. Kč 

 

Tabulka výsledku hospodaření městského obvodu Polanka nad Odrou zahrnuje 

kromě běžných výdajů i výdaje kapitálové, které jsou určeny na financování 

dlouhodobých investičních potřeb. Městský obvodu financuje investiční akce ze svého 

přebytku hospodaření, případně získáváním účelových dotací ze Statutárního města 

Ostrava nebo Moravskoslezského kraje. 

 

Graf 4.3 Kapitálové výdaje rozpočtu Městského obvodu Polanka nad Odrou v letech 2006 – 2010 dle zdrojů 

financování v tis. Kč 
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   Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 

 

 Mezi nejvýznamnější investiční akce uskutečněné ve sledovaném období patří 

rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ ve výši 1 612 064,50 Kč (rok 2006), výstavba 

chodníku podél ulice 1. května v délce přibližně 0,75 km v celkové výši 9 845 953,- Kč 

(rok 2007 a 2008), rekonstrukce školní jídelny MŠ ve výši 3 311 665,48 Kč (rok 2008), 

výstavba cyklotrasy ve výši 5 975 103,36 Kč (rok 2008), výstavba autobusové 

zastávky na Janové ve výši 3 110 276,56 Kč (rok 2008), rekonstrukce Frankovy kaple 

ve výši 6 121 239,73 Kč (rok 2010) a rekonstrukce parku u kostela ve výši  

3 492 752,- Kč  (rok 2010). 
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Obr. 4.1 Frankova kaple po rekonstrukci v roce 2010 

 

                                                  Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

4.3. Zadluženost městského obvodu 

 

V roce 2000  byla městskému  obvodu  poskytnuta z Ministerstva pro místní 

rozvoj   

návratná  finanční výpomoc na opravu a modernizaci bytového fondu ve výši 2 150 tis. 

Kč. Současně byl zřízen samostatný účet Fondu rozvoje bydlení, ze kterého bylo 

v souladu s metodikou rozdělování použito 80 % finančních prostředků pro městský 

obvod na bytovou výstavbu a zbývající prostředky byly určeny pro individuální bytovou 

výstavbu.  Každoročně městský obvod ze svého přebytku hospodaření převáděl  

na účet fondu částku ve výši 172 tis. Kč. Všechny úvěry poskytnuté občanům byly 

splaceny v roce 2009. V měsíci květnu roku 2010 byla půjčka ve výši 2 150 tis. Kč 

vrácena prostřednictvím Statutárního města Ostravy příslušnému ministerstvu, 

samostatný účet Fondu rozvoje bydlení byl zrušen a zbylé finanční prostředky 

zapojeny do rozpočtu městského obvodu pro rok 2010. Ukazatele dluhové služby  

ke dni 31.12.2010 znázorňuje níže uvedená tabulka. 
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Tab. 4.4  Výpočet ukazatele dluhové služby MěOb Polanka nad Odrou  ke dni 31.12.2010 v tis. Kč 

Číslo 

řádku 

Název 

položky 

Odkaz na rozpočtovou skladbu Stav k 31.12.2010 

v tis. Kč 

1 Daňové příjmy (po konsolidaci) Třída 1 3 476 

2 Nedaňové příjmy (po konsolidaci) Třída 2 5 915 

3 Přijaté dotace – finanční vztah Položka 4112 + 4212 2 172  

4 Dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 11 563 

5 Úroky Položka 5141 0 

6 Splátky jistin a dluhopisů Položky 8xx2 a 8xx4 2 150 

7 Splátky leasingu Položka 5178 0 

8 Dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 2 150 

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0,19 

 Ukazatel dluhové služby v %  19 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů městského obvodu Polanka nad Odrou 

 

 

Dluhová služba vyjadřuje objem prostředků zaplacených ÚSC v daném roce 

v souvislosti s úhradou dluhu. Hodnota ukazatele dluhové služby slouží ke zjištění, 

zda hospodaření ÚSC má zdravé základy a zda se v budoucnu neobjeví problémy 

s jeho zadlužeností. Pro hodnotu tohoto ukazatele je jako únosná velikost dluhové 

služby používána hranice do 30 %.  V případě městského obvodu Polanka nad Odrou 

lze konstatovat, že ukazatel dluhové služby za rok 2010 se nachází v dobré míře 

únosnosti nehledě na skutečnost, že v letech  2006 – 2009 byl tento ukazatel  roven 

nule.  
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5. ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční hospodaření Statutárního 

města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou, případně navrhnout možnosti 

zlepšení jeho hospodaření. První kapitola bakalářské práce vysvětluje obecné pojmy, 

jako je obec a její působnost, orgány obce, funkce veřejného rozpočtu, rozpočet  

a rozpočtový proces. Následující kapitola zahrnuje analýzu hospodaření jednotlivých 

příjmů a výdajů rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka  

nad Odrou a předposlední kapitola se zabývá hodnocením hospodaření uvedeného 

obvodu včetně jeho zadluženosti. Poslední kapitola je závěr. 

 

 Bylo zjištěno, že základem hospodaření městského obvodu je rozpočet, který 

schvaluje zastupitelstvo na daný rozpočtový rok. Na jedné straně je rozpočet tvořen 

příjmy, jejichž výši nemůže městský obvod žádnými prostředky ovlivnit a na druhé 

straně existují v rozpočtu vlastní příjmy, které může svým rozhodnutím ovlivnit  

do značné míry. Jedná se především o příjmy z pronájmu bytů, nebytových prostor  

a pozemků. Vzhledem k tomu, že je Polanka nad Odrou jedním z 23 městských 

obvodů Statutárního města Ostravy, mají u něho rozhodující úlohu v oblasti příjmů 

neinvestiční transfery a dotace jak ze Statutárního města Ostravy, tak ze státního 

rozpočtu. 

 

 U daňových příjmů je možné jejich výši ovlivnit pouze u daní, které jsou přímo 

spojeny s územím městského obvodu. Jedná se o daň z nemovitostí, kdy by bylo 

možné rozsáhlejší výstavbou rodinných domů a nových společností zvýšit její objem. 

Toto zvýšení daňových příjmů je velmi pravděpodobné, neboť katastrální území 

Polanka nad Odrou je velmi vyhledávanou lokalitou pro rodinnou zástavbu.  I když 

může zastupitelstvo obce stanovit na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitostí jeden místní koeficient pro všechny nemovitosti na svém území, 

vzhledem k tomu, že městský obvod je součástí Statutárního města Ostravy, 

stanovuje tenko koeficient OZV zastupitelstvo města a městský obvod nemůže jeho 

výši ovlivnit. Mezi daňové příjmy dále patří místní poplatky, kde by zvýšení příjmů 

znamenalo vydat nové obecně závazné vyhlášky, ve kterých by se zvýšily sazby 

těchto poplatků.  Zde však vyvstává otázka, zda by tímto zvýšením sazeb skutečně 



43 

 

došlo ke zvýšení daňových příjmů, nebo naopak k jejich snížení, z důvodu nižšího 

počtu poplatníků. 

 U nedaňových příjmů se nabízí hned několik možností, jak zvýšit jejich objem: 

 Získáním finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie  

na vybudování sportovně společenského centra v bývalém areálu Dělnického 

domu, který byl bezúplatně předán městskému obvodu v roce 2009, a na který 

se podařilo v roce 2010 získat finanční prostředky na zpracování projektové 

dokumentace. 

 U Společenského domu na Janové, který patří do vlastnictví městského 

obvodu, je jeho využití jen omezené. Zajištěním jeho vnitřního vybavení by 

zcela určitě došlo ke zvýšení příjmů za pronájem tohoto objektu z důvodu 

konání vyššího počtu rodinných oslav či společenských akcí. 

 

Kromě zajišťování příjmů do rozpočtu městského obvodu je neméně důležité 

sledování výše jeho výdajů. Městský obvod Polanka nad Odrou by měl stejně jako 

ostatní územní samosprávné celky dbát na zvýšenou obezřetnost při hospodaření  

se svěřenými veřejnými prostředky a přispívat ke zkvalitnění života občanů městského 

obvodu a k uspokojování jejich potřeb. Vzhledem k tomu, že výdaje investičního 

charakteru zajišťuje městský obvod především formou získáváním účelových dotací 

ze Statutárního města Ostravy nebo popřípadě z přebytku svého hospodaření, nabízí 

se možnost omezení výdajových položek pouze v oblasti běžných výdajů.   

Dle provedených analýz je možno snížit tyto výdaje především u veřejné zeleně, kde 

došlo ve sledovaném období k nejvyššímu zvýšení, případně u výdajů spojených se 

zimní údržbou chodníků.  Nákupem kvalitní zahradní techniky by bylo možno snížit 

uvedené výdaje za tyto služby, které byly dosud zajišťované externími dodavateli,  

za předpokladu zabezpečení těchto služeb vlastními zaměstnanci údržby.  

  

I když může městský obvod ze svého rozpočtu financovat téměř cokoliv, 

prioritou jsou mandatorní výdaje a výdaje na nezbytné opravy a údržbu. Výše 

ostatních vynaložených finančních prostředků je omezena velikostí rozpočtu. Bohužel 

městský obvod nemá na rozsáhlé projekty finanční potenciál, proto je jeho jedinou 

možností využívat finanční podporu ze Statutárního města Ostravy, 

Moravskoslezského kraje nebo prostředky ze Strukturálních fondů EU. 
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Závěrem lze konstatovat, že hospodaření Statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Polanka nad Odrou ve sledovaném období let 2006 – 2010  

se vyvíjí velmi uspokojivě.  Městský obvod sestavuje rozpočet na příslušný rozpočtový 

rok na základě předpokládaných příjmů, které nejsou nadhodnoceny, a na základě 

předpokládaných výdajů, které nejsou naopak podhodnoceny. Rovněž výše ukazatele 

dluhové služby se nachází v dobré míře únosnosti. Z těchto důvodu lze kladně 

zhodnotit přístup k rozpočtu jako nástroji hospodaření městského obvodu  

a konstatovat, že praktikovaný rozpočtový proces odpovídá platným právním 

předpisům, což naplňuje základní cíl této bakalářské práce. 
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užít (§ 35 odst. 3);  

 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě  

archivována v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o 

bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO;  

 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

V Ostravě dne 30.04.2011 
 
 
 

                   Leona Kalužová 
 
 
Havlíčkova 886/8 
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou 
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Příloha č. 1                                Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od 1.1.2008 (bez SFDI, poplatků a pokut) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

Daň z příjmů fyzických osob 
 ze závislé činnosti  

(celostátní výnos) 

 

DPH 
(celostátní výnos) 

8,92% - kraje 
1) 21,4 % – obce 

2) 69,68 % - SR 
3) 

Daň z příjmů právnických osob 
 z daně placené obcemi a kraji 

100% - daně placené kraji 100% - daně placené obcí 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 

(celostátní výnos) 

Daň z příjmů fyzických osob  

ze samostatně výdělečné činnosti 

(z podnikání) 

30% - obce 
(dle bydliště podnikatele) 

10% - SR 
3)

 

68,18 % - SR 3)
 

Daň z příjmů právnických osob 
(bez daně placené obcemi a kraji) 

1) 
Každý kraj se na procentní části 

celostátního hrubého výnosu daně 

podílí procentem stanoveným v 

příloze č. 1 zákona č. 243/2000 

Sb., o RUD, v platném znění 

2) 
Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 

1. kritéria výměry katastrálních území obce 

2. prostého počtu obyvatel v obci 

3. násobků postupných přechodů 

8,92% - kraje 
1)

 21,4 % – obce 
2)

 

8,92% - kraje 
1)

 21,4 % – obce 
2)

 69,68 % - SR 
3)

 

8,92% - kraje 
1)

 21,4 % – obce 
2)

 69,68 % - SR 
3)

 

60% celostátní 

výnos 

8,92% - kraje 
1)

 21,4 % – obce 
2)

 69,68 % - SR 
3)

 

100% - obce 
4)

 Daň z nemovitostí 

3) 
Příjmy 

státního 

rozpočtu 

4)
 Výnos daně z nemovitostí; příjemcem je 

ta obec, na jejímž území se nemovitost 

nachází. 
5)

 Daňové příjmy jsou rozdělovány na 

základě počtu zaměstnanců s místem 

výkonu práce v obci. 

1,5% – obce 
5) 

 

Vysvětlivky: 



 

 

Příloha č. 2 

Příjmy městského obvodu Polanka n.O. za období 2006 - 2010 po konsolidaci v tis. Kč 

 

pol. název 2006 2007 2008 2009 2010 

1341 poplatek ze psů 90 95 95 99 96 

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 45 90 48 
72 53 

1344 poplatek ze vstupného 5 0 0 
0 0 

1347 poplatek za VHP 20 20 20 
0 2 

1351 odvod výtěžku z VHP 11 12 18 14 0 

1361 správní poplatky 308 170 253 
214 203 

1511 daň z nemovitosti 1 833 1 890 1 901 
2 098 3 122 

  daňové příjmy celkem 2 312 2 277 2 335 2 497 3 476 

2111 příjmy z poskytování služeb 417 416 607 638 703 

2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 53 3 168 287 1 590 

2122 odvody příspěvkových organizací 302 301 300 481 481 

2131 příjmy z pronájmu pozemků 26 80 91 183 194 

2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 1 787 2 111 2 335 2 289 2 499 

2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 5 5 5 3 0 

2141 příjmy z úroků 174 242 328 208 120 

2210 přijaté sankční platby 31 7 3 9 12 

2229 ostatní přijaté vratky transferů 0 49 1 0   

2310 příjmy z prodeje krátkodobého majetku a DDHM 0 22 0 0 4 

2321 přijaté neinvestiční dary 0 0 0 162 0 

2322 přijaté pojistné náhrady 62 12 0 52 136 

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 201 177 157 172 

2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 39 59 18 1 4 

2460 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 115 69 43 8 0 

  nedaňové příjmy celkem 3 091 3 577 4 076 4 478 5 915 

3111 příjmy z prodeje pozemků 285 29 1 043 211 317 

3113 příjmy z prodeje ostatního DHM 0 0 1 5 0 

  kapitálové příjmy celkem 285 29 1 044 216 317 

4111 neinvestiční přijaté transfery z VPS SR * 0 208 175 220 296 

4112 neinvestiční  přijaté transfery ze SR v rámci SDV** 5 923 1 239 1 274 1 357 2 172 

4116 ostatní neinv. přijaté transfery ze SR  65 1 700 782 705 948 

4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 12 632 13 483 15 658 21 748 14 934 

4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 59 0 0 0 0 

4221 investiční přijaté transfery od obcí  550 11 301 9 193 0 10 813 

4222 investiční přijaté transfery od krajů 0 0 870 0 0 

  přijaté transfery a převody 19 229 27 931 27 952 24 030 29 163 

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 24 917 33 814 35 407 31 221 38 871 

 

* všeobecná pokladní správa státního rozpočtu 

** dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 



 

 

Příloha č. 3 

Běžné výdaje městského obvodu Polanka n.O. za období 2006 - 2010 po konsolidaci v tis. Kč 

 

§ název 2006 2007 2008 2009 2010 

2212 silnice 1 266 427 584 3 253 1 340 

2219 ostatní záležitosti  MK 80 56 2 288 6 670 93 

2229 dopravní značení 34 41 47 16 27 

2310 pitná voda 22 0 0 0 0 

2321 odvádění odpadních vod 98 213 18 92 11 

3111 mateřská škola 802 863 2 107 1 606 1 343 

3113 základní škola 2 770 3 030 3 147 3 162 4 888 

3313 kino 370 399 207 159 169 

3314 knihovna 12 12 12 12 12 

3315 muzea a galerie 3 0 0 0 0 

3319 záležitosti kultury 11 14 167 185 142 

3322 kulturní památky 3 3 3 0 3 

3326 kulturní hodnoty 1 4 2 1 2 

3330 činnost registrovaných církví 0 0 75 0 0 

3341 místní rozhlas 11 23 48 29 103 

3349 sdělovací prostředky 82 98 87 72 125 

3399 aktiv pro občanské záležitosti 45 50 50 57 49 

3419 tělovýchovná činnost 176 190 194 250 250 

3421 využití volného času dětí a mládeže 21 26 13 21 20 

3429 ostatní zájmová činnost 5 10 11 28 16 

3543 pomoc zdravotně postiženým 4 2 1 2 0 

3612 bytové hospodářství 973 335 379 405 485 

3613 nebytové hospodářství 1 417 1 485 1 564 1 839 2 170 

3632 pohřebnictví 586 418 438 524 737 

3639 komunální služby 0 0 0 130 191 

3742 chráněné části přírody 3 3 3 3 3 

3745 veřejná zeleň 445 307 618 1 369 3 940 

4174-4182 sociální dávky 4 866 1 706 714 631 637 

4314 pečovatelská služba 78 0 0 0 0 

4318 kluby důchodců 12 0 0 0 0 

4319 kluby důchodců zdravotně postižených 6 0 0 0 0 

4329 sociální péče 0 158 175 175 173 

4359 ostatní služby v oblasti soc.péče 0 18 18 18 13 

5269 opatření pro krizové stavy (povodně) 0 0 0 0 93 

5299 civilní připravenost pro krizové stavy 0 0 0 0 30 

5311 bezpečnost a veřejný pořádek 40 40 40 3 0 

5512 požární ochrana 68 84 253 290 110 

6112 místní zastupitelské orgány 817 918 959 1 044 1 277 

6114 volby do Parlamentu ČR 75 0 0 0 120 

6115 volby do zastupitelstev ÚSC 131 0 106 0 134 

6117 volby do Evropského parlamentu 0 0 0 121 0 

6171 činnost místní správy 5 829 6 305 5 993 5 253 5 488 

6310 obecné příjmy a výdaje 15 15 14 14 16 

6320 pojištění 121 162 80 90 48 

6399 ostatní finanční operace (DPH) 0 0 0 52 330 

6402 finanční vypořádání 91 0 0 0 0 

 
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 

 
21 389 

 
17 415 

 
20 415 

 
27 576 

 
24 588 



 

 

Příloha č. 4 

Kapitálové  výdaje MěOb Polanka n.O. za období 2006 - 2010 po konsolidaci v tis. Kč 

 

§ název 2006 2007 2008 2009 2010 

2212 silnice 1 485 137 56 0 0 

2219 ostatní záležitosti  MK 166 13 078 6 171 86 308 

2321 odvádění odpadních vod 200 654 1 455 1 568 2 876 

3111 mateřská škola 0 61 5 304 0 132 

3113 základní škola 1 612 95 0 0 862 

3326 obnova místního kulturního povědomí 0 0 175 0 0 

3341 rozhlas a televize 0 0 0 148 0 

3429 ostatní zájmová činnost a rekreace 0 0 0 0 1 998 

3612 bytové hospodářství 0 0 0 0 77 

3613 nebytové hospodářství 299 0 0 97 0 

3632 pohřebnictví 0 0 0 0 6 027 

3639 komunální služby 0 0 0 75 894 

3745 veřejná zeleň 0 56 0 0 3 457 

 
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 

 
3 762 

 
14 081 

 
13 161 

 
1 974 

 
16 631 

 

 

 


