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1. ÚVOD 

 

Územní samospráva je určitá forma veřejného vládnutí a veřejné správy. Je realizací práva 

občanů na vlastní samosprávu a práva na spravování určitého území na základě působnosti 

dané ústavou a příslušnými zákony, při současném zajištění ekonomických a sociálních 

podmínek.  

 

Jiţ od 14. století jsou v českých zemích patrny známky samosprávy. Územní samospráva 

vznikala buď přirozeně, tj. v souvislosti s přirozeným osídlováním, kdy obce a města vznikala 

na místech původních sídel či uměle (rozhodnutím), coţ bylo určeno většinou dohodou 

uzavřenou mezi panovníkem a městy, jako vyšší stupeň územní samosprávy zahrnující 

skupiny měst a obcí v oblasti.  

 

V roce 1848 byla obcím Kroměříţskou smlouvou dána samostatnost v záleţitostech váţících 

se čistě k dané obci jako je samostatné rozhodování o obecních věcech, existence místní 

policie, veřejné jednání orgánů obce, atd. O rok později byla říšským provizorním obecním 

zákonem orgánům obcí svěřena dvojí pravomoc (výkonu státní správy) samosprávná 

a přenesená. Obce se tak staly základem územně správních systémů. 

 

V době kdy vznikalo Československo – v roce 1918 – postupně docházelo ke sjednocení typů 

územní samosprávy do tří stupňů dle úrovně, na obec či město, okres, a nejvyšší stupeň země. 

 

Od roku 1945 byly dosavadní pilíře územní samosprávy - obce a města - nahrazeny místními, 

okresními a krajskými národními výbory, kde platila instanční podřízenost a které byly zcela 

samosprávné. Po zrušení zemského zřízení v roce 1949 však bylo i toto samosprávné 

postavení národních výborů zrušeno a tyto se staly orgány státní moci. Došlo ke znárodnění 

jejich majetku a jejich rozpočet byl včleněn do rozpočtu státního.  

 

Další obrat nastal v 90. letech 20. století, kdy se v ČR začaly realizovat velmi podstatné 

změny jak v národní ekonomice, která se z ekonomiky centrálně plánované postupně měnila 

v ekonomiku trţní, tak změny ve struktuře územní samosprávy, kde byly zahájeny kroky 

k rozsáhlé reformě veřejné správy v ČR, která dosud není zcela ukončena. V roce 1990 nová 

ústava a zákon o obcích ustavily obec opět základním územním samosprávným celkem 

(ZÚSC) a o pár let později, v roce 2001, bylo zřízeno 14 krajů jako vyšších územních 
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samosprávných celků (VÚSC). Následovaly také změny v legislativě, aby byly ZÚSC 

a VÚSC vytvořeny podmínky pro jejich fungování.  

 

Ani oblast financování územních rozpočtů se neobešla beze změn. Uţ od vzniku ČSR řešily 

územní samosprávy palčivý problém v podobě nedostatku finančních prostředků. V té době 

byl jejich hlavním zdrojem příjmů obecní majetek, přiráţky ke státním daním, různé obecní 

dávky a poplatky za smíšené veřejné statky - správní a uţivatelské. Tyto příjmy však nebyly 

dostačující na to, aby dokázaly financovat veškeré potřeby veřejného sektoru, proto 

je doplňovaly příděly ze státního rozpočtu. Ani tyto transferové platby však nebyly 

dostačující, coţ vedlo k tomu, ţe se samosprávy stále více zadluţovaly.  

 

V období mezi koncem 2. světové války a rokem 1993 byla situace pro územní rozpočty 

(do roku 1990 pro národní výbory) příznivější, protoţe jejich hlavní příjmy byly tvořeny 

právě dotacemi. Tato situace měla také svou stinnou stránku, a to v podobě značného vlivu 

státu na rozhodování municipálních orgánů, čímţ byla omezena jejich pravomoc ve věcech 

financování potřeb územního celku.  

 

Rok 1993 byl mezníkem v dalším finančním vývoji samospráv. Za cenu sníţení podílu 

peněţních transferů ze státního rozpočtu se role územní samosprávy stále více utuţovala 

a podporovala se její finanční soběstačnost. Zásluhu na tom měly změny v přerozdělovacích 

procesech směřujících ze SR a s tím spojené změny rozpočtového určení daní, které pomohly 

zmírnit rozdíly daňového výnosu mezi jednotlivými obcemi.
1
  

 

V současné době jsou dotace stále důleţitou součástí obecních rozpočtů, pomocným 

elementem v zajišťování rozvoje obcí a veřejného zájmu. 

 

Cílem práce je zhodnocení hospodaření s přijatými dotacemi ve vybrané obci v průběhu let 

2000 aţ 2010. Ve třech částech budou postupně nastíněny obecné principy hospodaření obcí 

v ČR, analyzovány převáţně nenárokové dotační příjmy dané obce v průběhu dekády 

a srovnány přijaté dotace analyzované obce s dalšími dvěmi obdobně velkými obcemi v ČR. 

Pouţitými metodami budou analýza a komparace.  

                                                 
1
 Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy (2004, s. 299) 
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2. PRINCIPY HOSPODAŘENÍ OBCÍ V ČR 

 

Vznik a postavení územní samosprávy, její struktura, organizace a vnitřní členění jejich 

orgánů, její působnost a odpovědnost, vztahy ke státu a ekonomické předpoklady fungování, 

jsou upraveny v právním rámci ČR. 

 

2.1 Platná legislativa v oblasti územních rozpočtů 

 

Základním předpokladem úspěšného fungování kaţdé samosprávy je její samostatnost 

při spravování svých záleţitostí, moţnost hospodařit s vlastním majetkem a také vlastním 

rozpočtem. Postavení, práva a povinnosti obcí jsou zakotveny v Ústavě České republiky 

(hlava sedmá) a v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb. Obec je zde definována jako základní 

územní samosprávné společenství občanů, kteří mají právo na samosprávu. Obec tvoří 

územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má 

vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto 

vztahů vyplývající. 

 

Fungování Krajů, jako vyšších územně samosprávných celků, upravuje zákon 

č. 129/2000 Sb., o krajích. Specifické postavení mezi USC má hlavní město Praha, která 

se řídí zákonem č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.   

 

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

obcí, ve znění pozdějších předpisů, byl obcím bezúplatně převeden majetek bývalých 

národních výborů, neboli majetek, který byl obcím v roce 1949 znárodněn. Kraje nabyly 

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

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

 

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

hospodaření ÚSC. Obsahem je finanční hospodaření obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí 

a regionálních rad regionů soudrţnosti. 
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Dalšími důleţitými pouţívanými předpisy v souvislosti s územní samosprávou jsou: 

 Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích.  

 Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s POÚ a obcí s RP, ve znění pozd. předpisů. 

 Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.  

 Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích.  

 Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách.  

 Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.  

 Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel.  

 Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon.  

 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.  

 Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví.  

 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  

 Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků.  

 Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.  

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

 Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  

 

2.2 Druhy obcí v ČR 

Zákon o obcích určuje následující druhy obcí: 

 obce – ty, které nejsou městy, 

 města – obce se svolením předsedy PS Parlamentu ČR; s více jak 3000 obyvateli; 

obce, které statut města získaly před 17. 5. 1954; které byly městem při nabytí 

účinnosti zákona o obcích, 

 městys – obce, které toto označení nesly jiţ před 17. 5. 1954, či toto označení mají 

schváleno předsedou PS Parlamentu ČR, 

 statutární města – 23 měst, kde byl schválen status města a přijetím obecně závazné 

vyhlášky došlo k rozčlenění území města na městské obvody nebo městské části, 

 hlavní město Praha – členěno na městské části.
2
 

                                                 
2 Peková, J.; Pilný, J.; Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru (2008, s. 120) 
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Dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 

s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., dále 

členíme obce dle přenesené působnosti do pěti kategorií: 

 obce, 

 obce s matričním úřadem, 

 obce se stavebním úřadem, 

 obce s pověřeným obecním úřadem – jsou stanoveny zákonem, vykonávají státní 

správu obvykle i pro okolní obce, plní úkoly podle zvláštních zákonů (např. oblast 

dopravy, vodohospodářství, ochrany přírody atd.), 

 obce s rozšířenou působností – mají zákonem dané pravomoci (ve svém správním 

obvodu) k zabezpečování výkonu státní správy nad rámec přenesené působnosti (např. 

všeobecná vnitřní správa, památková péče, sociální zabezpečení atd.) 

 

2.3 Charakteristika obcí 

 

Samosprávné území obce se můţe rozkládat na jednom nebo několika katastrálních územích. 

Z hlediska svého území má kaţdá obec v ČR určeno své místo ve správním obvodu okresu 

a územního obvodu kraje. Toto začlenění je pouze polohové, jinak je obec svou působností 

na kraji nezávislá, suverénní.  

 

Obce charakterizují tři základní znaky: 

1. území, 

2. občané – obyvatelé s trvalým pobytem na území obce, 

3. samospráva veřejných záleţitostí v hranicích obce – působnost.  

 

Obec jako základní územní samosprávný celek (ZÚSC) je veřejnoprávní korporací, proto 

je vybavena určitými znaky, kompetencemi i povinnostmi: 

 

 je společenstvím občanů s trvalým pobytem, kteří se účastní výkonu samosprávy, 

 je reprezentantem veřejných zájmů – občanů a subjektů na svém území, 

 pečuje o všestranný sociálně-ekonomický rozvoj svého území a svých občanů, 

v duchu veřejného zájmu, 
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 je samostatným ekonomickým subjektem – v právních záleţitostech a smluvních 

vztazích má autonomii, vystupuje vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost, 

 zabezpečuje veřejné sluţby pro své občany, 

 můţe zakládat obecní podniky a můţe vkládat svůj majetek do společných podniků 

zakládaných společně s jinými obcemi či soukromými subjekty za účelem poskytování 

trţních a polotrţních statků a můţe delegovat své zástupce do statutárních orgánů 

těchto organizací, 

 má určitou finanční suverenitu vymezenou příslušnými zákony, která ji umoţňuje 

určitou finanční nezávislost na státu, 

 má právo hospodařit podle vlastního rozpočtu a vytvářet mimorozpočtové fondy, 

 v rámci svého postavení jako určitého nositele veřejné moci můţe zřizovat obecní 

policii, 

 má právo i povinnost zvelebovat vlastní obecní majetek – majetek ve společném 

vlastnictví občanů, avšak nedělitelný mezi občany, 

 k dobré praxi patří také spolupráce a rozvoj vztahů s jinými obcemi, krajem, státem 

a dalšími, např. podnikatelskými subjekty.
3
   

 

Obec plní funkce vymezené zákonem o obcích: 

a) Vlastní samosprávnou funkci – v ČR nazývanou „samostatnou působností“. Obce 

tak vykonávají veřejnou správu v záleţitostech náleţejících do jejich kompetencí, 

o kterých mohou samostatně rozhodovat, dle určitých pravomocí upravených 

zákonem. Jde o statky lokálního a regionálního charakteru. 

 

Do samotné působnosti patří zejména spravování záleţitostí, které jsou v zájmu obce 

a občanů ţijících na území dané obce. Jedná se především o hospodaření s vlastním 

majetkem, ochranu veřejného pořádku, vytváření podmínek pro podnikání, vytváření nových 

pracovních míst nebo také o zajištění veřejných sluţeb pro své občany, jako je zdravotní péče, 

vzdělání, kultura, atd. K tomu mohou obce zřizovat neziskové organizace - organizační 

sloţky, či příspěvkové organizace a zakládat obecně prospěšné společnosti. Obec také můţe 

tyto veřejné statky produkovat prostřednictvím soukromoprávních neziskových organizací, 

veřejných zakázek, na základě partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, 

či spoluprácí s jinými obcemi.
4
  

                                                 
3 Peková, J.; Pilný, J.; Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru (2008, s.123) 
4
 Peková, J.; Pilný, J.; Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru (2008, s.124) 
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V rámci samostatné působnosti obec upravuje své záleţitosti obecně závaznými vyhláškami, 

které nejčastěji zasahují do oblasti: správy místních poplatků za svoz komunálního odpadu, 

zákazů konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, udrţování čistoty 

ve městě, pravidel pohybu psů na veřejném prostranství atd. V ČR je výkon samosprávy obce 

ve veřejných záleţitostech uskutečňován rozhodnutím voleného zastupitelstva obce, které 

vlastní realizaci svěří do rukou výkonných orgánů obecního úřadu. Státní orgány a orgány 

krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat jen vyţaduje-li to ochrana zákona, a jen 

způsobem, který stanoví zákon. 

b) Přenesená funkce – neboli „přenesená působnost“, či také „smíšený model“ místní 

správy. V rámci přenosu kompetencí vymezených zákonem o obcích, výkonné orgány 

obcí ve svém správním obvodu, zabezpečují některé úkony státní správy, a tato jejich 

činnost je pod dozorem orgánů státní správy nebo krajských úřadů. Mimo těchto 

čistých veřejných statků, obce současně zajišťují také veřejné statky tzv. nadlokálního 

významu – zabezpečení úkonů státní správy nejen pro své občany, ale také pro občany 

sousedních obcí. V rámci přenesené působnosti obec upravuje veřejné záleţitosti 

nařízeními obce. Tyto musí být v souladu jak se zákony, tak s právními předpisy 

vydávanými na základě zákona, jako jsou např. Nařízení vlády nebo Vyhlášky 

ministerstev.  

2.4 Orgány obce  

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou rada obce, 

starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území 

a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání veřejný zájem.  

 

Zastupitelstvo obce je kolektivní volený orgán, který disponuje hlavními rozhodovacími 

pravomocemi ve všech oblastech své samostatné působnosti. Členové zastupitelstva jsou 

zvolení zástupci jednotlivých politických stran obce, popř. nezávislí členové. Svůj mandát 

získávají v komunálních volbách na dobu 4-letého volebního období. Do oblasti pravomoci 

zastupitelů v samostatné působnosti patří zejména schvalování programu rozvoje územního 

obvodu obce, rozpočtu a závěrečného účtu obce, rozpočtových opatření, smluv o poskytnutí 

dotací, emise komunálních obligací, rozhodují o majetkových záleţitostech, atd. Počet členů 
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zastupitelstva se odvíjí od počtu obyvatel obce a velikosti územního obvodu a můţe se tak 

pohybovat v rozsahu 5-ti aţ 55-ti členů.  

 

Výkonným orgánem obce je rada obce, jejíţ členy ze svého středu volí zastupitelé. Radu 

obce tedy tvoří starosta, místostarosta a další členové zastupitelstva. Počet členů rady je lichý, 

můţe mít 5 aţ 11 členů, ale současně nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů 

zastupitelstva. V obcích, kde má zastupitelstvo méně jak 15 členů se rada obce nevolí. Rada 

můţe (v mezích zákona) převzít některé pravomoci zastupitelstva, kterému v samostatné 

působnosti podléhá. Naopak v přenesené působnosti rozhoduje pouze pokud tak stanoví 

zákon. Její jednání jsou neveřejná. 

 

Představitelem obce je starosta, který zastupuje obec navenek a ze své činnosti 

je zodpovědný zastupitelstvu. Starosta plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele, řídí 

zaměstnance obecního úřadu. Mezi jeho pracovní povinnosti patří příprava, svolávání a řízení 

schůze zastupitelstva a rady obce, zajištění povinného auditu hospodaření obce. 

 

Jako iniciativní a kontrolní orgány obce fungují výbory. Podle zákona musí mít obec zřízeny 

nejméně dva výbory, a to finanční pro kontrolu hospodaření s majetkem obce a kontrolní, 

který kontroluje plnění usnesení a dodrţování právních předpisů. Výbor pro národnostní 

menšiny musí být zřízen v případě, ţe zde ţije alespoň 10% občanů jiné neţ české národnosti.  

 

V obci jsou také zřizovány komise, jako iniciativní a poradní orgány rady obce.  

 

Výkonným orgánem, zabezpečujícím administrativně organizační činnosti v samostatné 

i přenesené působnosti je obecní úřad, ve městech městský úřad a ve statutárních městech 

magistrát.  

 

Výkon samosprávy a v přenesené působnosti i výkon státní správy zajišťují zaměstnanci 

obecního úřadu. Celou administrativu obce řídí tajemník, pokud je tato funkce na úřadě 

zřízena, či starosta.  
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2.5 Hospodaření obcí 

V ČR hospodaří stát i kaţdá úroveň a článek územní samosprávy podle svého rozpočtu. 

Mnoţství veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů závisí na sloţitosti vnitřního 

státoprávního uspořádání státu.  

Toto hospodaření platí i pro rozpočty v rámci veřejného sektoru, kde jsou rozpočty 

jednotlivých veřejnoprávních neziskových organizací, skrze rozličné finanční vztahy, 

napojeny na rozpočet „mateřský“, tj. rozpočet svého zřizovatele. Všechny výše zmíněné 

rozpočty a mimorozpočtové fondy jsou součástí rozpočtové soustavy.
5
 

2.5.1 Rozpočtová soustava ČR 

Rozpočtovou soustavu je moţno chápat ze tří pohledů: 

 jako soustavu peněţních fondů,
 
 

 jako soustavu rozpočtových vztahů uvnitř samotné rozpočtové soustavy, 

 jako soustavu orgánů a institucí, které jsou pověřeny obstaráváním, rozdělováním 

a uţitím veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů. 

Z pohledu peněţních fondů rozpočtovou soustavu ČR tvoří: 

a) soustava veřejných rozpočtů 

 státní rozpočet, 

 rozpočty měst, obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí, 

 rozpočty příspěvkových organizací, 

 rozpočty regionálních rad regionů soudrţnosti. 

b) mimorozpočtové fondy 

 státní fondy a privatizační Pozemkový fond, 

 státní pojistné fondy – rozpočty zdravotních pojišťoven,  

 fondy účelové – na úrovni měst, obcí a krajů.
6
 

 

Nejvýznamnější částí rozpočtové soustavy ČR jsou veřejné rozpočty, z nichţ pak zvláště 

státní rozpočet, kterým prochází největší objem finančních prostředků. Mezi tímto ústředním 

                                                 
5
 Peková, J.; Pilný, J.; Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru (2008, s. 196) 

6
 Peková, J.; Pilný, J.; Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru (2008, s. 196-204) 
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rozpočtem, rozpočty niţších vládních úrovní a rozpočty územní samosprávy (z důvodu jejich 

finanční nesoběstačnosti) probíhají přerozdělovací procesy.  

Hospodaření s rozpočtovými prostředky a současně i vazby uvnitř rozpočtové soustavy 

vykládá zákon č. 218/2000 Sb., a zákon č. 250/2000 Sb.
7
  

Tato rozpočtová pravidla upravují také: 

 hospodaření s prostředky státního rozpočtu – tzn. pravidla pro poskytování a uţití 

dotací do ostatních veřejných rozpočtů jako krajů, obcí, PO a mimorozpočtových 

fondů, 

 sankce za porušení rozpočtové kázně, 

 moţné rozpočtové přesuny v rámci rozpočtových opatření. 

2.5.2 Územní rozpočet 

Územní rozpočet představuje bilanci příjmů a výdajů obce, které jsou nutné k zajištění jejích 

potřeb v daném rozpočtovém roce. Jsou zde zachyceny všechny finanční operace, výjimkou 

jsou pouze sdruţené a cizí prostředky a podnikatelská činnost. Tyto jsou evidovány odděleně 

od rozpočtu a hospodářské výsledky se do rozpočtu promítnou aţ na konci kalendářního roku.  

Rozpočet se obvykle sestavuje jako vyrovnaný (P=V), přičemţ hodnocení vyrovnanosti 

se odvíjí pouze od příjmů a výdajů náleţejících do příslušného kalendářního roku. Rozpočet 

můţe být schválen také jako přebytkový, ale jen v tom případě, ţe některé z příjmů daného 

roku se vyuţijí v letech následujících. Pokud obec plánuje pouţít loňský přebytek ke krytí 

výdajů letošního roku, sestavuje pak rozpočet deficitní. V případě dlouhodobě schodkového 

rozpočtu je nutno pouţít rezervy z minulých let, pokud to není moţné, pouţijí se návratné 

finanční prostředky. Ovšem toto opatření můţe vést k zadluţení obce a dalším váţným 

problémům se splácením dluhu a úroků v dalších letech.  

Při sestavování rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu, pomocného nástroje 

pro střednědobé finanční plánování, sestavovaného na 2-5 let, které je sestaveno na základě 

uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a dalších dostupných informací, které jsou 

obci v době schvalování rozpočtu známy. Rozpočet obvykle bývá v průběhu roku upravován 

v souvislosti s přijetím dotací, nebo vznikem neplánovaných výdajů či nedostatečných příjmů. 

                                                 
7 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění    

   pozdějších předpisů + Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
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Tato rozpočtová prognóza je z pohledu celé rozpočtové soustavy v některých ohledech 

efektivnější neţ krátkodobé plánování, protoţe pohlíţí na plánování potřeb a zdrojů 

financování z rozsáhlejšího hlediska.  

2.5.3 Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces je sled činností, které jsou v kompetenci orgánů obce, probíhající 

v daných po sobě následujících etapách. Rozpočtový proces je delší neţ samotné rozpočtové 

období, protoţe práce spojené se sestavením rozpočtu začínají zpravidla jiţ několik měsíců 

před počátkem rozpočtového období a končí aţ po jeho ukončení. Strukturní podoba rozpočtu 

není nijak striktně zákonem upravena a neexistuje přesná podoba sestavení rozpočtu. Závazná 

je ale podoba v jaké je rozpočet schválen. 

Rozpočet by měl být sestaven podle jistých zásad, které jej zkvalitňují. Jedná se zejména 

o zásadu reálnosti, pravdivosti, jednotnosti, úplnosti, dlouhodobé vyrovnanosti, efektivnosti 

a hospodárnosti, aj.  

a) návrh rozpočtu 

Jednou z nejobtíţnějších etap rozpočtového procesu je sestavení rozpočtu. Zde velmi záleţí 

na správném posouzení reálnosti naplánovaných příjmů a výdajů. Obvykle je proto rozpočet 

sestavován na základě předcházejícího roku s tím, ţe se do něj promítnou očekávané změny, 

splátky úroků, plánované dotace ze SR, aj.  

Po projednání a schválení návrhu rozpočtu v obecních orgánech je tento návrh zveřejněn 

minimálně 15 dnů vyvěšením na úřední desce, která musí být veřejně přístupná 24 hodin 

denně, popř. jiným místně obvyklým způsobem. Písemně, ve stanovené lhůtě, nebo přímo 

na jednání zastupitelstva se k němu mohou občané vyjádřit. 

b) schválení rozpočtu 

Návrh rozpočtu musí být schválen nadpoloviční většinou zastupitelů obce. Poté se rozpočet 

stává závazným dokumentem pro hospodaření obce pro daný rok.  

Není-li rozpočet schválen před začátkem rozpočtového období, hospodaří obec aţ do jeho 

schválení podle rozpočtového provizoria. Obvykle se tak děje čerpáním jedné dvanáctiny 

rozpočtu minulého roku měsíčně. Tento druh „náhradního“ hospodaření je obcemi velmi 
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často pouţíván a to z toho důvodu, ţe na počátku rozpočtového roku obec nemá přesné 

informace potřebné pro sestavení rozpočtu.  

Po schválení rozpočtu přichází na řadu jeho rozpis na jednotlivé poloţky a paragrafy 

dle rozpočtové skladby.  

c) plnění rozpočtu 

V průběhu roku obce hospodaří podle schváleného rozpočtu a průběţně kontrolují jeho 

plnění. K tomu je určen výkaz Fin 2-12 M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC, RR 

a DSO, který jsou obce povinny měsíčně zpřístupňovat Ministerstvu financí a který slouţí 

také pro jejich vlastní kontrolu.  

Pokud nastane v průběhu roku situace (např. organizačního rázu, nebo v právních předpisech, 

atd.), která vyţaduje provedení změn v rozpočtu, schválí zastupitelstvo nebo rada obce 

tzv. rozpočtové opatření.  

d) kontrola rozpočtu 

Po skončení rozpočtového období se provádí následná kontrola plnění rozpočtu, 

tzv. závěrečný účet obce, sestavený podle podrobné rozpočtové skladby, informující 

o příjmech, výdajích, čerpání fondů, dotací ze SR atd. Závěrečný účet musí být zveřejněn 

na úřední desce, opět minimálně 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu. 

V této návaznosti mají obce povinnost si nechat přezkoumat hospodaření za minulý rok 

krajským úřadem nebo auditorem. 

2.5.4 Rozpočtová skladba 

Peněţní operace veřejných rozpočtů, tj. státního rozpočtu, územních orgánů a státních fondů, 

jsou závazně členěny podle rozpočtové skladby. Takto je zajištěn komplexní přehled o celém 

finančním hospodaření příslušného veřejného rozpočtu.  
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V případě územních rozpočtů (obcí, krajů, DSO, RRRS) se rozpočtová skladba vztahuje 

na všechny finanční operace včetně operací jejich účelových fondů a jimi zřízených 

organizačních sloţek, výjimkou jsou ale operace z podnikatelské činnosti.
8
  

Povinně jsou pouţita hlediska třídění odpovědnostního, druhového, odvětvového 

a konsolidačního. Základním systémem klasifikujícím veškeré transakce veřejných rozpočtů 

je hledisko druhového třídění. Tato klasifikace je čtyřúrovňová, z nichţ nejvyšší úrovně jsou 

třídy označené arabskou číslicí, členěné dále na seskupení poloţek, podseskupení poloţek 

a dále pak na dílčí poloţky.  

Rozpočtová skladba jednotným způsobem klasifikuje peněţní operace veřejných rozpočtů 

a umoţňuje přehledně prezentovat jejich hospodaření.
9
  

Operace prováděné na účtech veřejných rozpočtů jsou podmíněny jejich následnou 

konsolidací, jejímţ smyslem je vyloučit vícenásobné operace s těmi samými prostředky 

v rámci jednotky, za kterou se operace sledují.  

Rozlišujeme několik úrovní konsolidace: 

 na úrovni organizace – zde jsou předmětem konsolidace vzájemné přesuny mezi účty 

fondů organizace, 

 na úrovni kraje – konsolidace se dotýká vzájemných vztahů, např. dotačních, mezi 

kraji a obcemi, 

 na úrovni rozpočtů centrálních – konsolidace vzájemných transferů a půjček mezi 

státním rozpočtem, státními fondy, popř. zdravotními pojišťovnami a Pozemkovým 

fondem, 

 na úrovni celkových veřejných rozpočtů – konsolidace prostředků mezi centrálními 

a územními rozpočty.
10

 

 

Peněţní operace dále členíme na příjmy, výdaje a financování.  

  

 

                                                 
8 Kinšt, J.; Paroubek, J. Rozpočtová skladba v roce 2010 (2009, s. 10) 
9 Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění 
10 Kinšt, J.; Paroubek, J. Rozpočtová skladba v roce 2010 (2009, s. 12) 
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2.5.4.1 Příjmy rozpočtů obcí 

Mezi příjmy řadíme veškeré nenávratně inkasované prostředky pocházející z ekonomiky 

jak domácí tak i zahraniční, veškeré přijaté dary a dotace. Příjmy obecních rozpočtů můţeme 

rozdělit do dvou podskupin, tj. vlastní příjmy a přijaté transfery, a dále pak vlastní příjmy 

rozčlenit na běžné (daňové + nedaňové) a kapitálové. Pouţitím hlediska druhového třídění, 

získáme 4 třídy v oblasti příjmů.
 11

  

a) Třída 1 - daňové příjmy  

zahrnují příjmy jak z daní, tak z poplatků a tvoří rozhodující zdroje pro rozpočet obcí (v ČR 

roce 2009 tvořily 45% příjmů obcí, krajů a DSO)
12

. Daňové příjmy typově dělíme na daně 

svěřené, tj. daně kdy je celý jejich výnos určen pro rozpočet dané obce a daně sdílené, kdy 

se výnos daně podělí mezi rozpočty obcí, krajů a státního rozpočtu.  

Obce a kraje se na výnosech daní podílejí v souladu s ustanoveními zákona č. 243/2000 Sb., 

o rozpočtovém určení daní.
 
 

Obcím jsou poskytovány výnosy z daní následujícím způsobem: 

Daň z nemovitostí – daň sloţená z daně z pozemků a daně ze staveb. Patří mezi daně 

svěřené, tedy daně, kdy celý výnos daně je svěřen obci, v níţ se nemovitost nachází. 

Je jedinou daní, u které můţe obec změnou koeficientu alespoň částečně ovlivnit její výši 

a to jak u obytné plochy, tak u stavebních pozemků. 

Daň z příjmů právnických osob, kdy PO je sama obec – tuto daň platí obec jako 

právnická osoba z činností, které jsou zdaňovány. Celý výnos daně se promítne 

do rozpočtu obce, která je plátcem. 

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání – 30% z výnosu této daně od podnikatelů, 

kteří mají bydliště na území obce. Tato daň můţe působit jako motivační prvek pro 

podporu podnikání v obvodu obce. 

                                                 
11 Kinšt, J.; Paroubek, J. Rozpočtová skladba v roce 2010 (2009, s.18) 
12 ARISWeb Přehledy plnění veřejných rozpočtů [on-line]. 2009. [cit.27.1.2011]. Dostupné z www: 

   http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/psp/411Mtab.pl?obdobi=20091200 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/psp/411Mtab.pl?obdobi=20091200


15 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – kaţdé obci v ČR je rozděleno 1,5% 

celostátního výnosu této daně v závislosti na počtu pracovních míst v obci. Podíl, který 

obec z tohoto 1,5% získá, odpovídá podílu počtu zaměstnaných v obci na celkovém počtu 

zaměstnaných ve státě.  

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání – obcím ČR je rozdělováno 21,4% z 60% 

celostátního výnosu daně, dle velikostní skupiny ke které náleţí. Velikostní skupiny jsou 

určeny skutečným počtem obyvatel a rozlohou území obce. 

Dále jsou obcím ČR rozdělovány celostátní výnosy z daní ve výši 21,4%, a to podle 

zařazení do velikostní skupiny. Platí to pro tyto typy daní: 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.  

Daň z příjmů fyzických osob sráţková.  

Daň z příjmů právnických osob. 

Daň z přidané hodnoty. 

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

dle následujících tří kritérií:  

 3% podle výměry obce v závislosti na výměře ČR,  

 3% podle podílu počtu obyvatel obce v závislosti na celkovém počtu obyvatel ČR,  

 94% podle počtu obyvatel upraveného koeficientem.  

Druhy poplatků: 

Místní poplatky – nepříliš velký ale přece jen příjem do obecní pokladny, díky kterému 

jsou financovány některé lokální veřejné statky. U těchto poplatků si obce mohou zvolit 

které z nich (celkem 9 druhů) uplatní na svém území a dále si je vybírají i spravují samy. 

Omezenu mají pouze svou daňovou pravomoc při stanovení sazby poplatku, kdy musí 

jednat podle zákona o místních poplatcích.
13

 Bliţší pravidla výběru poplatků musí být 

určena vyhláškou obce.  

 

                                                 
13 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Druhy místních poplatků – ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného 

prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za povolení vjezdu s motorovým 

vozidlem, za provozovaný výherní hrací stroj, za provoz systému v souvislosti s nakláním 

s komunálním odpadem, za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení 

na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 

Správní poplatky – neboli příjmy z vlastní správní činnosti, které obce vykonávají 

v rámci přenesené působnosti, jako např. ověřování podpisu nebo otisku razítka, vydávání 

stavebních povolení atd.
14

 

Poplatky spojené s ţivotním prostředím – jedná se o poplatky za znečišťování ţivotního 

prostředí jako poplatek za uloţení odpadů, vypouštění odpadních vod apod., Do rozpočtu 

obcí se dostane jen minimální část z nich, a to ta, která má přímou souvislost s územím 

obce. Zbylá, většinová část, je příjmem Státního fondu ţivotního prostředí.  

b) Třída 2 - nedaňové příjmy 

Tyto příjmy jsou nezřídka označované také jako „uţivatelské poplatky“ a jsou získávány 

vlastní hospodářskou činností obce. Na rozdíl od daňových příjmů, na jejichţ výši 

samosprávy nemají příliš velký vliv, záleţí právě u nedaňových příjmů na tom, jak aktivní 

a šikovná obec je a dokáţe, např. poskytnutými sluţbami, zaplnit obecní pokladnu.  

Mezi hlavní nedaňové příjmy patří: 

 příjmy od vlastních neziskových organizací, 

 příjmy z vlastního podnikání, 

 příjmy z pronájmu a prodeje krátkodobého majetku, 

 dary a příspěvky. 

c) Třída 3 - kapitálové příjmy  

Zahrnují především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku – akcie, nemovitosti, atd. 

Rozhodnutí o převodu majetku je plně v kompetenci zastupitelů obce.  

 

                                                 
14 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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d) Třída 4 - dotace 

Jsou významnou částí příjmů rozpočtů obcí, protoţe ty nejsou dostatečně ekonomicky 

soběstačné a pro svou činnost, zvláště pak pokud plní úkoly v rámci přenesené působnosti, 

potřebují dodatečné finanční prostředky. Tyto transfery jsou projevem solidarity a podporou 

pro vykonávání svěřených činností, přenesené na obce státem.  

V současné době jsou obcím přerozdělovány prostředky převáţně ze státního rozpočtu a dále 

pak ze státních fondů, od krajů a z fondů Evropské unie.  

Dotace mohou být nárokové či nenárokové, podle toho, zda jsou obcím přidělovány 

automaticky, nebo zda o ně musí poţádat. Také dotační příjmy patří k příjmům, jejichţ výši 

obce mohou svou aktivitou či pasivitou ovlivňovat. 

2.5.4.2 Výdaje rozpočtů obcí 

Patří sem veškeré návratné platby na běţné i kapitálové účely. Obce mají zodpovědnost 

za financování a zprostředkování veřejných statků pro své obyvatele ale mají také široké pole 

působnosti v pouţití svých finančních prostředků. Omezeny jsou pouze výší rozpočtu 

a 4 základními zákazy dotýkajícími se: 

 poskytování dotací politickým stranám, 

 veřejné podpory (mimo veřejnou podporu malého rozsahu), 

 ručení za fyzické a právnické osoby, 

 stanovení odměn zastupitelů a zaměstnanců úřadu (výše odměn pro starostu 

a zastupitele je určena nařízením vlády).
15

 

Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby dělíme do dvou skupin:
16

 

a) Třída 5 - běžné výdaje  

zahrnují neinvestiční nákupy, transfery a půjčky, a to zejména jako výdaje za zboţí a sluţby 

a náklady na mzdy a pojistné zaměstnanců, neinvestiční transfery charakteru dotací 

a příspěvků poskytnutých mimo rozpočtovou jednotku, a nebo také návratně poskytované 

půjčky jiným subjektům.  

                                                 
15 Tománek, P. Hospodaření krajů a obcí, skripta EkF VŠB-TUO (2009, s.80) 
16 Kinšt, J.; Paroubek, J. Rozpočtová skladba v roce 2010 (2009, s.21) 
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b) Třída 6 - Kapitálové výdaje 

zahrnují investiční nákupy, transfery a půjčky, převáţně ve formě pořízení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, investičních transferů, příspěvků nebo půjčených 

prostředků, např. podnikatelským subjektům.  

2.5.4.3 Třída 8 - financování  

tato třída zahrnuje peněţní operace ve smyslu přírůstků termínovaných závazků a jejich 

následné splácení nebo, za účelem optimalizace likvidity, zhodnocení vlastních volných 

peněţních prostředků (např. nákupem akcií za účelem jejich pozdějšího výhodnějšího 

prodeje), či změna stavu peněţních prostředků na BÚ obce.
17

  

2.5.5 Dotační moţnosti obcí 

Vedle daňových příjmů, které tvoří největší část obecních příjmů, jsou dotace pro obce 

druhým nejvýznamnějším zdrojem financování. Přerozdělovací proces směřuje tyto dotace 

k obecním rozpočtům především: 

 ze státního rozpočtu, tj. skrze příslušná ministerstva nebo z kapitoly všeobecná 

pokladní správa, 

 ze státních účelových fondů, 

 z rozpočtů vyšších stupňů územní samosprávy, 

 ze strukturálních fondů EU (prostřednictvím příslušných ministerstev).  

Tyto nenávratné peněţní transfery jsou poskytovány účelově nebo neúčelově a jsou 

vyuţívány pro finanční krytí výdajů uskutečněných v samostatné působnosti nebo jako 

kompenzace za výkon správy v přenesené působnosti, která bývá často realizována transferem 

prostředků přes rozpočty krajů a obcí dalším subjektům (např. do oblasti sociální péče, 

na financování platů ve školství atd.). 

V ČR se více neţ 40% HDP nenávratným způsobem přerozděluje. Největší část v těchto 

výdajích zaujímají běţné výdaje, resp. právě transfery.  

 

                                                 
17 Kinšt, J.; Paroubek, J. Rozpočtová skladba v roce 2010 (2009, s.24) 
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Ze státního rozpočtu tak plynou tyto finance nejčastěji na: 

 vládní nákupy – nákup zboţí a sluţeb k zajištění veřejných statků, 

 transfery – k financování běţných i kapitálových potřeb veřejnoprávních neziskových 

organizací, státem zřízených pro zajištění veřejných statků (OSS, PO…), 

 transfery obyvatelstvu – sociální transfery, starobní důchody atd., 

 dotace na výrobu – některých výrobků pro domácnosti, 

 dotace na krytí ztráty státních podniků, 

 dotace do mimorozpočtových fondů – např. do rozpočtů zdravotních pojišťoven 

za tzv. státní pojištěnce - důchodce, studenty atd., 

 dotace do rozpočtů územní samosprávy – převáţně do rozpočtů obcí a krajů, jako 

projev solidarity a současně na činnosti vykonávané územní samosprávou pro stát 

v přenesené působnosti.
18

 

Pro rozpočet územní samosprávy to znamená příjem prostředků převáţně v podobě 

nenávratných dotací, které mohou být běžné - neinvestiční, pouţitelné na financování 

provozních potřeb nebo kapitálové - jednorázové, investiční, pouţitelné na zajištění veřejných 

statků.
 
 

Tyto dotace jsou v ČR pouze účelové, tzn. jsou vţdy poskytovány na určitý účel. Nesprávně 

pouţitá či nedočerpaná dotace se zpravidla vrací zpět do rozpočtu poskytovatele. Pokud jsou 

poskytnuty na financování běţných potřeb, dochází k omezení pravomoci příjemce dotace 

v oblasti financování podle hesla: „Kdo financuje - může také kontrolovat“. Toto je také 

hlavním důvodem, proč jsou tyto druhy dotací postupně omezovány.  

Pokud na situaci pohlédneme z jiného úhlu, bude se tato kontrola ze strany státu jevit jako 

přínos, a to v souvislosti se zajištěním určitého standardu poskytování státem 

upřednostněných veřejných statků na celém území ČR.  

Aby byla výše poskytnuté účelové dotace na běţný provoz přiměřená, jsou pouţívány předem 

vybrané způsoby určení alokace - např. přepočet na jednotku (na 1 ţáka). Podkladem bývají 

údaje z účetnictví.
19

 

 

                                                 
18 Peková, J.; Pilný, J.; Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru (2008, s. 258) 
19 Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy (2004, s. 291) 
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Dalším rozlišením dotací je hledisko nároku: 

a) pokud obce dotace dostávají pravidelně a automaticky - aniţ by o ně musely ţádat, při 

splnění stanovených kritérií, nazýváme takové dotace  dotacemi nárokovými. Mají 

povahu mandatorních výdajů a lze sem zatřídit např. příspěvek na školství, dotace 

na výkon státní správy, na sociální péči apod.,  

b) pokud o dotaci musí obec (na základě stanovených pravidel) poţádat a současně splnit 

určitá kritéria, hovoříme o nenárokových dotacích. Většinou se jedná o dotace 

v podobě dotačních programů v kompetenci ministerstev, státních a evropských fondů, 

atd. V tomto případě je však celková suma dotačních prostředků pro jednotlivé 

programy omezena, a proto hrozí, ţe pokud nebude projekt dostatečně kvalitní, ţádost 

nebude kladně vyřízena.  

Většina nárokových dotací je určena a schválena zákonem o státním rozpočtu a je obcím 

poskytována v rámci souhrnného dotačního vztahu. K takto poskytnutým dotacím od roku 

2008 patří: 

 příspěvek na školství, který je poskytován obcím, které zřizují MŠ a ZŠ. 

Příspěvek je poskytován pouze těm obcím, které jsou zřizovateli škol, a to podle 

počtu ţáků ve výši 1 320 Kč na jednoho ţáka včetně ţáků, kteří do školy dochází 

z okolních obcí,  

 dotace na výkon státní správy je přidělována obcím z důvodu nutnosti 

zabezpečit určitý rozsah státní správy i v těch nejmenších obcích, a právě pokud 

je obec menšího rozsahu, úkony státní správy pro ni zajišťuje jiná obec. 

Kritériem k přidělení dotace je rozsah svěřených činností a počet obyvatel, 

a to včetně obyvatel obce, pro kterou je výkon st. správy zajišťován, 

 dotace na vybraná zdravotnická zařízení jsou poskytovány obcím na jedno 

místo v jimi zřízených zařízeních, např. v jeslích, 

 dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů 

na obce, je dotace přidělena těm obcím, které v souvislosti s ukončením činnosti 

okresních úřadů převzaly od 1. 1. 2003 jejich zřizovatelské funkce. Poskytovány 

jsou podle rozsahu těchto činností.  

Dalšími dotacemi jsou např. příspěvky na volby či na jiné, státem preferované činnosti.  
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Nezanedbatelné mnoţství finančních prostředků je obcím poskytováno také z kapitoly 

všeobecná pokladní správa (VPS), spravované ministerstvem financí. Mohou to být dotační 

tituly v oblasti např. obnovy základních škol (materiálně technické základny) nebo akcí pro 

ochranu vod. Z této kapitoly je moţné vyplácet také mimořádné dotace (neplánované) 

v souvislosti s pouţitím rezerv SR při mimořádných událostech nebo při změnách státního 

rozpočtu. Z kapitoly VPS mohou být obcím poskytnuty také návratné finanční výpomoci. 

Dle rozpočtových pravidel se pouţívají tři způsoby převodu dotací do rozpočtů ÚSC. Jedná 

se o finanční vztahy: 

 mezi státním rozpočtem a ÚSC nebo státním fondem a ÚSC – finanční vztah řeší 

dotace i návratné finanční výpomoci, 

 zprostředkované finanční vztahy - poskytované územním rozpočtům ze SR přes 

rozpočty krajů, 

 vztahy programového financování – finanční prostředky od správců programů 

do územních rozpočtů na financování investic. Jde o kapitálové dotace.
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Peková, J.; Pilný, J.; Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru (2008, s. 262) 
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3. ANALÝZA PŘIJATÝCH DOTACÍ OBCE V OBDOBÍ 2000-2010 

V této části je pozornost zaměřena na hospodaření obce Červená Voda v souvislosti 

s vyuţitím finančních prostředků získaných z dotací za období 2000 - 2010. 

3.1 Představení obce Červená Voda 

Červená Voda leţí na severovýchodním okraji Pardubického kraje nedaleko hranic s Polskem. 

První písemná zmínka o existenci obce pochází z roku 1481. Historicky náleţela Červená 

Voda k Moravě. Do roku 1848 byla součástí malého panství šilperského (dnes Štíty). Po roce 

1945 byla z velké části nově osídlena. V roce 1960 byla obec administrativně převedena 

do Čech k okresu Ústí nad Orlicí a od vzniku krajů, v roce 2000, je součástí Pardubického 

kraje. V současnosti má Červená Voda 3154 obyvatel a rozlohu přes 47 km
2
.
21

 

Obec jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou vznikla nabytím účinnosti 

zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990. Mimo samostatné působnosti 

vykonává rovněţ státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony - přenesenou 

působnost. Obec je samostatně spravována patnáctičlenným zastupitelstvem obce. Dalšími 

orgány obce jsou pětičlenná rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgán obce - 

přestupková komise.
22

  

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci obecního úřadu. OÚ je dále 

členěn na dva odbory a oddělení:  

 Hospodářskoprávní odbor - sociální péče, přestupky, bytové záležitosti, účetní, 

evidence obyvatel, hřbitovní agenda, kultura, pokladna, poplatky, správa majetku, 

 Odbor stavební úřad,  

 Oddělení obecního technika - PO, odpadové hospodářství, technické zabezpečení. 

Obec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací: 

 Základní škola a mateřská škola Červená Voda, 

 Domov důchodců sv. Zdislavy. 

                                                 
21 ARISweb Prezentace údajů ÚSC [on-line]. 2011. [cit.27.1.2011]. Dostupné z www: 

    http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=278637&volba_vyber=1&ic=&nao=červená%20voda  
22 Obec Červená Voda [on-line]. 2011. [cit.27.1.2011]. Dostupné z www: 

    http://www.cervenavoda.cz/hlavni-strana   

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=278637&volba_vyber=1&ic=&nao=červená%20voda
http://www.cervenavoda.cz/hlavni-strana
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a organizační sloţky:  

 Obecní knihovna Červená Voda. 

Obec je členem: 

Sdruţení obcí Orlicko – vznik patrně nejstaršího sdružení obcí v ČR je datován roku 1992, 

původně pod názvem Sdružení obcí a měst ORLICE. Roku 1998 první regionální strategický 

rozvojový plán definoval pro Orlicko tři hlavní směry rozvoje území - rozvoj cestovního ruchu 

jako rozvojové priority území, udržitelný rozvoj venkovského prostoru a dopravní obslužnost. 

Turistická oblast Kralický Sněţník – podporující a nabízející různé akce a turistické vyžití 

v oblasti spřátelených obcí kolem Kralického Sněžníku. 

Obec je také součástí mikroregionu obcí s Králíky, Dolní Moravou, Lichkovem a Mladkovem.  

3.2 Hospodaření obce Červená Voda 

Za sledované období jedenácti let nebyl rozpočet ani jednou sestavován jako vyrovnaný. 

V letech 2000, 2001, 2002, 2006, 2008 a 2009 byl schválen jako schodkový a v letech 2003, 

2004, 2005, 2007 a 2010 jako přebytkový. Schválené rozpočty pak byly během roku formou 

rozpočtových změn upravovány. Konečné hospodaření obce vystihuje graf 3.1. 

Graf 3.1 
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      Zdroj: ARIS web, vlastní zpracování 
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Graf 3.2 představuje vývoj příjmů obce Červená Voda za více jak desetiletí. Pozvolný, 

ale pravidelný růst daňových příjmů obce je nejvíce patrný u daně z příjmů právnických osob 

a daně z přidané hodnoty a také u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Co se 

týká nedaňových příjmů, oběma směry se pohybovala převáţně poloţka 2111 – příjmy 

z poskytování sluţeb a výrobků a poloţka 2132 – příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí. 

Kapitálové příjmy, ve většině případů, rostly zejména díky příjmům z prodeje majetku 

a ostatního majetku či akcií. V případě dotací obec nejvyšší částky vyinkasovala ze státního 

rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, ze všeobecné pokladní správy a jako ostatní 

investiční transfery. 

 Graf 3.2 
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 Zdroj: ARIS web, vlastní zpracování 

Sledovanou skupinou výdajů rozpočtů územních samospráv jsou výdaje na zabezpečení 

veřejných statků, lokálních i regionálních: 

 běţné (neinvestiční) zahrnující především platy zaměstnanců, nákupy energií, platby 

daní, dotace neziskovým organizacím apod., 

 kapitálové (investiční) coţ jsou především výdaje v podobě investičních nákupů, 

investičních transferů organizacím nebo nákupů majetkových podílů a akcií.  

V roce 2001 je z grafu 3.3, u obce Červená Voda, patrný nárůst kapitálových výdajů, coţ bylo 

zapříčiněno převáţně rekonstrukcí ČOV a kanalizace. Také v roce 2008 a 2009 jsou 

kapitálové výdaje vysoké a to z důvodu výstavby objektu D v Domově důchodců 
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sv. Zdislavy. Podobně na zvýšení běţných výdajů obce v letech 2003 – 2004 měly přímý vliv 

zvýšené ceny energií, mzdových tarifů a neinvestiční transfery adresované svým 

příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Červená Voda a Domova důchodců sv. Zdislavy. 

Graf 3.3  
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3.2.1 Členění transferových příjmů dle rozpočtové skladby 

Obec v tomto jedenáctiletém období pravidelně přijímala dotační prostředky ze tří zdrojů 

a to ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu Pardubického kraje. Podle druhového 

třídění rozpočtové skladby pak lze upřesnit, jak velká částka a ze kterého zdroje byla obci 

alokována. Ve třídě 4 rozlišujeme různé druhy transferových příjmů.  

Třída 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY
23

 zahrnuje transferové příjmy od jiných veřejných 

rozpočtů nebo ze zahraničí. Seskupení 41 a 42 určuje pouţití dotace. Poloţkou 41 rozumíme 

přijaté transfery, které nejsou určeny k pořízení dlouhodobého majetku (mimo drobného 

majetku), naopak pokud je přijatá dotace určena na pořízení dlouhodobého majetku, pouţije 

se seskupení 42 (opět vyjma drobného majetku). V případě, kdy dotace není takto vymezena, 

je pouţita poloţka seskupení, která podrobněji vypovídá o konečném pouţití dotace.  

 

                                                 
23 Kinšt, J.; Paroubek, J. Rozpočtová skladba v roce 2010 (2009, s. 84) 
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Přehled seskupení třídy 4, její podseskupení a nejpouţívanějších poloţek 

Seskupení 41 – neinvestiční přijaté transfery zahrnuje: 

Podseskupení 411 - neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně. 

O zařazení dotace ze SR do poloţky rozhoduje její umístění v kapitole při rozpočtování. Tuto 

kapitolu určíme podle prvních dvou číslic účelového znaku dotace, která jsou shodná s druhou 

a třetí číslicí čísla kapitoly.  

 4111 – neinvestiční přijaté transfery z kapitoly 398-VPS státního rozpočtu. Nepatří 

sem dotace přijaté územními orgány v rámci souhrnného finančního vztahu ze SR, ani 

dotace od ministerstev či úřadů práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, 

 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze SR (obcím a krajům) v rámci souhrnného 

dotačního vztahu, dle zákona o státním rozpočtu, 

 4113 – neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů, např. ze SFŢP, SFRB aj., 

 4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, které nepatří do poloţek 4111 

a 4112, zahrnuje také dotace přijaté od orgánů státní správy a ÚP v rámci aktivní 

politiky zaměstnanosti. 

Podseskupení 412 – neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně.  

 4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí, peněţní dary nebo příspěvky 

od jiných obcí na úhradu provozních nákladů (např. pokud děti z jiných obcí 

navštěvují místní školku),  

 4122 – neinvestiční přijaté transfery z rozpočtů krajů, příp. ze SR s tím, ţe kraj 

rozhodne o dalším přerozdělení této dotace obcím, 

 4129 – ostatní neinvestiční transfery přijaté z rozpočtů územní úrovně, např. 

od dobrovolných svazků obci. 

Podseskupení 413 – převody z vlastních peněžních fondů, tj. převody mezi vlastními 

bankovními účty.  

 4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti,  

 4132 – převody z ostatních vlastních fondů (převody nepodléhající rozpočtové 

skladbě, např. z fondu cizích prostředků, 

 4133 – převody z vlastních rezervních fondů (zřiz. podle zák.č. 250/2000 Sb. § 8), 
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 4134 – převody z rozpočtových účtů a pouţívá se k zatřídění různých druhů 

finančních operací, např. převod z ZBÚ do jednotlivých fondů, nebo pro přijetí financí 

z výdajových účtů OS státu na zvláštní příjmové účty, na financování reprodukce 

majetku atd., 

 4139 – ostatní převody z vlastních fondů.  

Toto podseskupení je specifické tím, ţe obce (také kraje) poloţky 4133, 4134 a 4139 na své 

úrovni konsolidují. 

Podseskupení 415 – neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí, 

Podseskupení 416 – neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv. 

Seskupení 42 – investiční přijaté transfery zahrnuje: 

Podseskupení 421 – investiční přijaté transferů od veřejných rozpočtů ústřední úrovně. 

Podobně jako u neinvestičních přijatých transferů o zařazení dotace ze SR do poloţky 

rozhoduje její umístění v kapitole při rozpočtování. Tuto kapitolu určíme podle prvních dvou 

číslic účelového znaku dotace, která jsou shodná s druhou a třetí číslicí čísla kapitoly.  

 4211 – investiční přijaté transfery z kapitoly 398-VPS státního rozpočtu; nezahrnuje 

dotace přijaté v rámci souhrnného finančního vztahu a dotace ze státní správy, 

 4213 – investiční přijaté dotace ze státních fondů, 

 4216 – ostatní investiční přijaté transfery ze SR a od orgánů státní správy. 

Podseskupení 422 – investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně. 

 4221 – investiční přijaté transfery od obcí a účelové investiční peněţní dary od jiných 

obcí, 

 4222 – investiční přijaté transfery od krajů, příp. ze SR s podmínkou, ţe kraj rozhodne 

o dalším přerozdělení této dotace obcím, 

 4223 – investiční přijaté transfery od regionálních rad. 

Podseskupení 423 – investiční přijaté transfery ze zahraničí.  

Podseskupení 424 – investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv.  
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Transfery přijaté obcí celkem za období 2000 – 2010 podle poloţek rozpočtové skladby 

zobrazuje graf 3.4.  
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     Zdroj: ARIS web, vlastní zpracování 

Obci byly v daných letech pravidelně alokovány nárokové dotace ze státního rozpočtu v rámci 

souhrnného dotačního vztahu, dále nenárokové dotace z rozpočtu krajů, popř. obcí, státních 

fondů a státního rozpočtu. Za zmínku stojí sumy, které se během jedenáctiletého období 

otiskly do poloţky 4112 (73 167,41 tis. Kč), poloţky 4122 (41 287 tis. Kč), 4211 (57 800 tis. 

Kč), 4213 (28 943,21 tis. Kč), 4216 (102 533,60 tis. Kč) a 4222 (28 388,00 tis. Kč). 

Pravidelně aktivní byla také poloţka 4131 (19 574,52 tis. Kč) v souvislosti s převody 

z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. 

 

3.2.2 Dotační příjmy obce Červená Voda v období 2000 – 2010 

V průběhu sledovaného období se obci při získávání dotačních prostředků pro realizaci svých 

projektů různě dařilo. Nejlépe si obec vedla v roce 2003, kdy se jí podařilo do svého rozpočtu 

začlenit více jak 54 mil. Kč, coţ je celých 61,73 % celkových příjmů v tomto roce. Naopak 

nejniţší částky vyinkasovala v roce 2000, tj. cca 12 mil. Kč. Právě přijaté dotace měly po celé 

sledované období zásadní vliv na velikost celkových příjmů obce – viz graf 3.5.   
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Z pohledu vývoje a objemu přijímaných finančních podpor nebyl rok 2000 pro obec příliš 

dobrý. Ale hned v roce následujícím se uţ příjem transferů více jak zdvojnásobil a z 12 mil. 

Kč narostl jejich objem o 133 % - na více jak 28 mil. Kč. O dva roky později zaznamenala 

obec vůbec nevětší nárůst dotačních prostředků za celé sledované období, coţ znamenalo 

přijetí 54 mil. Kč. Zatímco ještě v roce 2007 převyšovaly přijaté dotace hranici 50 mil. Kč, v 

letech 2005 – 2008 příjmy kolísaly mezi 20 – 33 mil. Kč. Další špičku přinesl rok 2009, kdy 

se transferové příjmy opět vyhouply nad 51 mil. Kč. Rok 2010 ale uţ byl o poznání chudší, 

podpory sotva přesáhly hranici 12 mil. Kč, viz graf 3.6.  
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Následující údaje o hospodaření obce dle jednotlivých let jsou uvedeny v tisících Kč 

a v konsolidovaných údajích.  

V březnu roku 2000 byl usnesením č. 152 schválen rozpočet na rok 2000 s naplánovanými 

příjmy ve výši 36 319,43 tis. Kč a výdaje ve výši 44 547,80 tis. Kč. Vzniklý schodek ve výši 

8 228,37 tis. Kč byl pokryt finančními prostředky z roku 1999 a přijetím dlouhodobého úvěru 

ve výši 6 112,60 tis. Kč. Schválený rozpočet byl 6x během roku formou rozpočtových změn 

zvýšen jak v příjmové části, tak v části výdajové. Zvýšený schodek byl pokryt přijatým 

krátkodobým úvěrem ve výši 3 000 tis. Kč. Obec v tomto roce vykázala záporné saldo ve výši 

11 913,98 tis. Kč. Na vině bylo především budování infrastruktury obce, tj. plynofikace 

a čištění odpadních vod. Obec zdůvodnila toto zadluţení dobrým úmyslem směřujícím 

ke zlepšení ţivotního prostředí v obci prostřednictvím odstranění starých zátěţí. V obci 

se také rok od roku zvyšovala poptávka po nájemním bydlení, proto obec vyuţila hypoteční 

úvěr, který byl postupně bez problémů splácen v rámci provozu. 

Celkové přijaté dotace v roce 2000 činily 12 408,57 tis. Kč, coţ je 32,63 % celkových příjmů 

v tomto roce. Valnou většinu těchto financí tvořily nárokové dotace ze SR v podobě poloţky 

4112 a to ve výši 8 697,90 tis. Kč. Ve druhé nejobjemnější poloţce se vyskytovaly převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti. Poloţka 4111 obsahovala částku na zabezpečení 

financování voleb do zastupitelstva Pardubického kraje a na sčítání lidu, domů a bytů. Další 

poloţky obsáhly: 4116 příspěvek na hospodaření v lesích v poloţce a 4122 úhradu nákladů 

ve školství.  

Tab. 3.1 – Přehled přijatých dotací v jednotlivých třídách v tis. Kč, rok 2000 (konsolidované údaje)  

 

   Poloţka 4111 4112 4116 4122 4131 Celkem 

   Příjem v tis. Kč 70,66 8 697,90 53,46 1 192,40 2 394,15 12 408,57 

 

Zdroj: Fin 2-12M za rok 2000, vlastní zpracování 

 

Rok 2001 

V roce 2001 vzrostly příjmy obce oproti minulému roku zhruba o 16 800 tis. Kč. 

Nejvýraznější změny proběhly u daňových příjmů a dotací. K největším rozdílům 

na výdajové straně došlo především u investičních (kapitálových) výdajů. Obec také v roce 

2001 pokračovala v investičních akcích, tentokrát převáţně rekonstrukcí ČOV, a přijala proto 

několik úvěrů od ČS a.s. ve výši 28 078,51 tis. Kč. V tomto roce obdrţela oproti minulému 
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roku štědřejší dotační prostředky v celkové výši 28 246,03 tis. Kč, tj. 51,50% celkových 

příjmů v roce 2001.  

Tab. 3.2 – Přehled přijatých dotací v jednotlivých třídách v tis. Kč, rok 2001 (konsolidované údaje)  

 

   Poloţka 4111 4112 4116 4121 4131 4213 Celkem 

   Příjem v tis. Kč 1 156,40 8 668,55 308,77 49,20 1 341,69 16 721,42 28 246,03 

 

Zdroj: Fin 2-12M za rok 2001, vlastní zpracování 

V porovnání s rokem 2000, byl pro obec v roce 2001 novinkou příjem dotačních prostředků 

v poloţce 4213 na dostavbu ČOV a kanalizaci od Státního fondu ţivotního prostředí 

v celkové výši 20 816,20 tis. Kč. Z toho pro rok 2001 mohla obec pouţít 16 669,70 tis. Kč, 

které nestihla vyčerpat v plné výši a částka 1 475,66 tis. Kč byla převedena do roku 2002. 

Celkové náklady na uvedenou investiční akci činily 35 890,05 tis. Kč a z 58 % byly pokryty 

dotací poskytnutou SFŢP, 19,4 % úročenou půjčkou od SFŢP a 22,6 % z vlastních zdrojů.  

Ze SFŢP byla v tomto roce obci poskytnuta také dotace na plynofikaci obce ve výši 

2 376,70 tis. Kč. Z těchto prostředků obec vyčerpala 1 528,37 tis. Kč a zbývající část byla 

opět převedena do roku 2002. Celkové náklady na akci činily 4 753,40 tis. Kč a byly z 50 % 

hrazeny fondem ţivotního prostředí, 50% činila spoluúčast obce. Celková suma na poloţce 

4213 tak dosáhla 16 721,42 tis. Kč.  

Tato rozsáhlá akce znamenala omezení pro ostatní investiční výstavbu v obci v roce 2002.  

 

Rok 2002 

Za rok 2002 vykázala obec příjmy v celkové výši 60 669,80 tis. Kč, coţ znamená nárůst 

zhruba o 5 819 tis. Kč oproti roku předcházejícímu. V případě běţných příjmů došlo 

k mírnému nárůstu, ale výrazné změny nastaly u příjmů z pronájmu majetku a také u přijatých 

dotací. Ve výdajové části došlo k poklesu výdajů k roku 2001, obec za tento rok vydala 

63 264 tis. Kč. Největší částky pohltily především investiční – kapitálové výdaje a výdaje 

v podobě nákladů na opravy a údrţbu obecních budov.  

Také v tomto roce obec pro nedostatek vlastních financí přijala zbývající část úročené půjčky 

od SFŢP na výstavbu kanalizace a dostavbu ČOV ve výši 1 880,89 tis. Kč a čerpala 

kontokorentní úvěr do výše 2 000,35 tis. Kč.  
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Mimo nárokových dotací ze SR ve výši 8 531,97 tis. Kč, doplnila rozpočet obce také 

zbývající část dotace od SFŢP na dostavbu ČOV a kanalizace 5 623,16 tis. Kč a nedočerpaná 

část z přidělené dotace na plynofikaci 848,33 tis. Kč. V obou případech byla dotace 

poskytnuta pouze do výše 90 % částky dotace uvedené ve smlouvě s tím, ţe zbývající část 

bude uvolněna aţ po posouzení a odsouhlasení závěrečného vyhodnocení akce.  

Obci se v tomto roce podařilo získat také dotační prostředky na probíhající bytovou výstavbu 

v částce 3191,11 tis. Kč od Státního fondu rozvoje bydlení a 9 mil. Kč na rozšíření kapacity, 

rekonstrukci a modernizaci základní školy poskytnutou Ministerstvem financí. 

Ze státního rozpočtu bylo obci prostřednictvím Okresního úřadu přiděleno 1 082,46 tis. Kč 

na nákup učebnic a školních potřeb pro rok 2002, na volby do poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, do zastupitelstva obce a do Senátu ČR, a také pro domov důchodců 

sv. Zdislavy. 

Rok 2003  

Obec v tomto roce přijala nejvyšší sumu dotačních prostředků za celé sledované období. Jiţ 

tradičně se jedna z nejvyšších částek týkala příspěvku ze SR do poloţky 4112, kde na provoz 

Domova důchodců sv. Zdislavy, školství a výkon státní správy bylo obcí přijato necelých 

10 mil. Kč.  

V poloţce 4111 to byly finanční prostředky na výdaje spojené s konáním referenda 

o přistoupení ČR k EU, tyto prostředky ale nebyly vyčerpány v plné výši a částka 62 tis. Kč 

musela být vrácena na příjmový účet Pardubického kraje.  

Poloţka 4116 obsahovala příspěvek na hospodaření v lesích a finanční podporu hypotečního 

úvěrování. Poloţka 4122 zahrnovala z největší části úhradu přímých neinvestičních nákladů 

ve školství a dotaci na provoz místního domova důchodců, poloţka 4211 rekonstrukci 

a modernizaci ZŠ, poloţka 4216 modernizaci stravovacího provozu v DD sv. Zdislavy 

a investiční příspěvek na pořízení lesního hospodářského plánu. Poloţka 4213 se týkala 

rekonstrukce a nástavby nájemních bytů a poloţka 4222 investic do DD sv. Zdislavy, 

viz tabulka 3.3. 
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         Tab. 3.3 – Přehled přijatých dotací v jednotlivých třídách v tis. Kč, rok 2003 (konsolidované údaje)  

 

Poskytovatel Poloţka Označení účelové dotace 
Přiděleno                 

v tis. Kč 

Státní rozpočet 

4111 Konání referenda o přistoupení ČR k EU 112,00   

4112 Souhrnný dotační vztah 9 826,21   

4116 Příspěvek na hospodaření v lesích 202,19   

4116 Státní finanční podpora hypoteč. úvěrování 152,11   

4211 Rekonstrukce a modernizace ZŠ 15 000,00   

4216 Moderniz. stravovacího provozu domova důch. 9 366,00   

4216 Příspěvek na pořízení lesního hospod. plánu 62,64   

Celkem ze SR 34 721,15   

Státní fondy 

4213 Rekonstrukce 9 nájemních bytů 625,13   

4213 Nástavba a vestavba 3 nájemních bytů 203,77   

Celkem z SF 828,90   

Pardubický kraj 

4122 Udrţení akceschopnosti jednotek SDH 114,40   

4122 Přímé NIV náklady ve školství 11 740,00   

4122 Státní informační politika ve vzdělávání 59,00   

4122 Dotace na provoz DD sv. Zdislavy 3 151,00   

4222 Dotace na investice DD sv. Zdislavy 1 100,00   

4222 Rekonstrukce fotbalového hřiště 640,00   

Celkem z rozpočtu PK 16 804,40   

Územní úroveň 4129 
Vratka finanční výpomoci poskytnuté Sdruţení obcí 

Orlicko 
48,90 

  

Vlastní fondy 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 1 732,00   

Přijaté dotace celkem   54 135,35   
 

         Zdroj: Fin 2-12M + závěrečný účet za rok 2003, vlastní zpracování 

 

Rok 2004 

Také v roce 2004 prošel schválený rozpočet rozpočtovými změnami a konečné saldo příjmů 

a výdajů se ustálilo na 1 303,98 tis. Kč při celkovém příjmu ve výši 84 284,25 tis. Kč 

a celkových výdajích 82 980,27 tis. Kč. Profinancování salda ve výši – 1 303,98 tis. Kč 

proběhlo formou přijatých krátkodobých půjček a dlouhodobých úvěrů ve výši 7 000,00 tis. 

Kč, uhrazených krátkodobých půjček a dlouhodobých úvěrů 6 563,14 tis. Kč a změn stavu 

krátkodobých prostředků 1 791,93 tis. Kč.  

Obec si i v tomto roce vylepšila rozpočet vysokými dotačními prostředky, které činily 

60,42 % celkových příjmů. Na poloţku 4213 – Investiční přijaté dotace ze SF přibyl ze SFŢP 

doplatek na plynofikaci obce, která byla 190,17 tis. Kč. Poloţka 4216 – ostatní investiční 

přijaté dotace od MMR pomohla s výstavbou chráněných bytů. Z poloţky 4111 – neinvestiční 
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přijaté dotace z VPS umořily výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstva kraje a voleb 

do Evropského parlamentu. V případě této dotace nedošlo k jejímu úplnému dočerpání 

a částka ve výši 219,96 tis. Kč musela být vrácena na příjmový účet Pardubického kraje.  

Nejinak tomu bylo i s prostředky přijatými v poloţce 4122 na udrţení akceschopnosti 

jednotky SDH a na realizaci projektu „Společnými proţitky rodiny k zdravému ţivotnímu 

stylu“, kdy bylo na příjmový účet PK vráceno 37 772,50 Kč.  

Také přijatá investiční dotace na kanalizaci z rozpočtu PK ve výši 500 tis. Kč byla čerpána 

pouze v částce 416,67 tis. Kč a zbývající část 83,33 tis. Kč byla, v souladu se smlouvou 

o poskytnutí dotace, dočerpána aţ do 30. 6. 2005. 

       Tab. 3.4 – Přehled přijatých dotací v jednotlivých třídách v tis. Kč, rok 2004 (konsolidované údaje) 

 

Poskytovatel Poloţka Označení účelové dotace Přiděleno v tis. Kč 

Státní rozpočet 

4111 Konání voleb do zastupitelstva kraje 210,00   

4111 Konání voleb do Evropského parlamentu 156,10   

4112 Souhrnný dotační vztah 10 442,52   

4116 ÚP - aktivní politika zaměstnanosti 48,51   

4116 Státní finanční podpora hypoteč. úvěrování 152,11   

4116 Příspěvek na hospodaření v lesích 24,42   

4216 MMR - Výstavba chráněných bytů 5 280,00   

4211 VPS - Rekonstrukce a modernizace ZŠ 15 000,00   

Celkem ze SR 31 313,66   

Státní fondy 
4213 SFŢP - Doplatek na plynofikaci obce  190,17   

Celkem z SF 190,17   

Pardubický kraj 

4122 Udrţení akceschopnosti jednotek SDH 105,50   

4122 Úprava vzdělávacích programů ZŠ 10,96   

4122 Přímé neinvestiční výdaje ve školství 11 976,00   

4122 Dotace na provoz DD sv. Zdislavy 2 765,00   

4122 ZŠ-společnými proţitky rodiny ke zdrav. ţivotu 10,00   

4122 Státní informační politika ve vzdělávání 40,70   

4222 Výstavba lyţ. areálu Mlýnický Dvůr-Buková hora 1 100,00   

4222 Rozšíření kanalizace v obci Červená Voda 500,00   

4222 Dotace na investice DD sv. Zdislavy 1 300,00   

4222 Příprava projektu výst. Rozhledny na Kříţové hoře 100,00   

Celkem z rozpočtu PK 17 908,16   

Vlastní fondy 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 1 513,04   

Přijaté dotace celkem   50 925,03   

      Zdoj: Fin 2-12M + závěrečný účet za rok 2004, vlastní zpracování 
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Obsahem poloţky 4122 jsou také přímé neinvestiční výdaje ve školství. Tento údaj můţeme 

ve výkazech obcí sledovat nejvýše do konce roku 2004, poté došlo ke změně v konečné fázi 

přerozdělování.   

 

Původní postup financování školství je obdobný, tzn. po schválení rozpočtu na příslušný rok 

provede MŠMT rozpis přímých vzdělávacích výdajů (celková výše přímých neinvestičních 

výdajů poskytnutých ze SR, tj. mzdové prostředky a ostatní neinvestiční výdaje) na jednotlivé 

kraje prostřednictvím republikových normativů stanovující normativ na ţáka (dítě, studenta) 

podle věkových skupin. Výše normativu se vztahuje na výuku a další aktivity jako stravování, 

ubytování, poradenské sluţby aj. Kraje pak stanoví krajskou soustavu normativů, podle níţ 

se pak rozepisuje rozpočet na jednotlivé školy a školská zařízení zřizované krajem a obcemi.
24

  

 

Ke změnám došlo v konečné fázi přerozdělování: 

Původně probíhalo financování obecního školství tak, ţe krajský úřad rozepsal 

a prostřednictvím rozpočtů obcí přidělil školám zřizovaným obcemi finanční prostředky 

na úhradu přímých vzdělávacích výdajů.
25

  

 

Od roku 2005 finanční prostředky na úhradu přímých výdajů krajský úřad zasílá přímo 

na účet právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení.  

 

Rok 2005 

Příjmy obce v roce 2005 činily 70 393,48 tis. Kč a výdaje 66 886,94 tis. Kč. Přijaté dotace 

v tomto roce tvořily 47,19% celkových příjmů. Skládaly se z příjmů na poloţce 4211 

určených na rekonstrukci a modernizaci ZŠ, 4213 přijatých ze SFŢP jako doplatek 

na kanalizaci, 4216 příspěvek od MMR na výstavbu chráněných bytů, 4222 zpracování studie 

proveditelnosti projektu „Lyţařský areál Buková hora“, 4112 tradičně na provoz Domova 

důchodců sv. Zdislavy, školství a výkon státní správy, 4116 dotace z ÚP pro Domov 

důchodců sv. Zdislavy a také jako státní finanční podpora hypotečního úvěrování. Pod 

poloţkou 4122 najdeme dotaci na lesní hospodářství jako obnova a výchova porostů 

78,43 tis. Kč, dále dotaci v rámci PRV (úrok ČOV) – 100 tis. Kč, dotaci z rozpočtu PK 

                                                 
24

  Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, §§ 160 a 161 
25

 § 8 zákona č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., ČNR o státní správě a samosprávě ve školství                           
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pro Domov důchodců sv. Zdislavy 4 065,00 tis. Kč, udrţení akceschopnosti jednotky SDH 

208,77 tis. Kč, nebo také grant na kulturní aktivity roku 2005 ve výši 5 tis. Kč.  

Také tento rok došlo k nedočerpání všech přidělených dotačních prostředků. Týkalo 

se to dotací na udrţení akceschopnosti SDH (85,14 tis. Kč) a dotací na provoz DD 

sv. Zdislavy. Na účet PK tedy bylo v roce 2006 vráceno 85,39 tis. Kč.   

   Tab. 3.5 – Přehled přijatých dotací v jednotlivých třídách v tis. Kč, rok 2005 (konsolidované údaje) 

 

Poskytovatel Poloţka Označení účelové dotace Přiděleno v tis. Kč 

Státní rozpočet 

4112 Souhrnný dotační vztah 10 876,42   

4116 ÚP - dotace pro DD sv. Zdislavy 286,50   

4116 St. finanční podpora hypoteč. úvěrování 152,11   

4211 Rekonstrukce a modernizace ZŠ 6 000,00   

4216 MMR - výstavba chráněných bytů 7 040,00   

Celkem ze SR 24 355,03   

   Státní fondy 
4113 SFŢP - doplatek na kanalizaci 2 081,62   

Celkem z SF 2 081,62   

Pardubický kraj 

4122 Lesní hospodářství - obnova a výchova porostů 78,43   

4122 Grant na kulturní aktivity r. 2005 5,00   

4122 Program obnovy venkova - úrok ČOV 100,00   

4122 Dotace pro DD sv. Zdislavy 4 065,00   

4122 Udrţení akceschopnosti jednotky SDH 208,77   

4222 Studie - projekt "Lyţařský areál Buková hora" 195,00   

Celkem z rozpočtu PK 4 652,20   

   Vlastní fondy 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 2 128,36   

Přijaté dotace celkem   33 217,21   

   Zdoj Fin 2-12M + závěrečný účet za rok 2005, vlastní zpracování 

 

Rok 2006 

V roce 2006 obec hospodařila se schodkovým rozpočtem 1 376,74 tis. Kč. Schodek 

hospodaření byl pokryt přijetím úvěru ve výši 6 mil. Kč od ČS a.s. na rozhlednu Kříţová hora 

a přijetím půjčky ve výši 1 mil. Kč z SFRB. 

Dotační prostředky jak nárokové tak nenárokové, čerpala obec opět ze státního rozpočtu 

v poloţkách 4111 na volby do PS PČR a volby do zastupitelstva, 4112 v rámci souhrnného 

dotačního vztahu, 4116 z ÚP, 4211 na rekonstrukci a modernizaci ZŠ a 4216 od MMR 

na výstavbu chráněných bytů v objemu 29 771,95 tis. Kč.  
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Pardubický kraj poskytl dotaci na udrţení akceschopnosti SSH, do lesního hospodářství a pro 

DD sv. Zdislavy v celkové výši 5 631,94 tis. Kč.  

Tentokráte byl obci připsán také investiční příspěvek od Města Králíky na zřízení záchytné 

stanice pro psy v částce 340 tis. Kč (poloţka 4221) a do souhrnného seznamu přijatých 

prostředků se promítly také převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (poloţka 4131) 

ve výši 1 409,30 tis. Kč. 

V roce 2006 bylo do rozpočtu obce přijato o 3 986 tis. Kč dotací víc neţ v roce 2005. 

       Tab. 3.6 – Přehled přijatých dotací v jednotlivých třídách v tis. Kč, rok 2006 (konsolidované údaje) 

 

Poskytovatel Poloţka Označení účelové dotace Přiděleno v tis. Kč 

Státní rozpočet 

4111 Konání voleb do zastupitelstva  143,50   

4111 Konání voleb do PS PČR 123,90   

4112 Souhrnný dotační vztah 11 394,43   

4116 ÚP - aktivní politika zaměstnanosti 30,12   

4216 MMR - Výstavba chráněných bytů 5 280,00   

4211 VPS - Rekonstrukce a modernizace ZŠ 12 800,00   

Celkem ze SR 29 771,95   

Územní úroveň 

                                                  

Město Králíky     

Pardubický kraj                  

4121 Město Králíky - neinv. dotace (stanice pro psy) 50,00   

4122 PK - Udrţení akceschopnosti jednotek SDH 104,07   

4122 PK - Grant: Společně poznáváme a chráníme 9,00   

4122 PK - Dotace na provoz DD sv. Zdislavy 4 065,00   

4122 PK - Dotace v rámci Progr. obnovy venkova - úrok ČOV 100,00   

4122 PK - Lesní hospodářství - obnova, ekologie 99,87   

4221 Město Králíky - zřízení záchytné stanice pro psy 340,00   

4222 PK - Dotace na vodovod a kanalizaci 500,00   

4222 PK - Rozhledna na Kříţové hoře 754,00   

Celkem z územních rozpočtů  6 021,94   

Vlastní fondy 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 1 409,30   

Přijaté dotace celkem   37 203,19   

      Zdroj: výkaz Fin 2-12 za rok 2006, vlastní zpracování 

 

Rok 2007 

V březnu 2007 schválilo zastupitelstvo přebytkový rozpočet na rok 2007 ve výši 1.986,04 Kč. 

Schválený rozpočet prošel během roku rozpočtovými změnami, kdy byl v příjmové části 

zvýšen o 23 306,16 tis. Kč a ve výdajové o 15 335,33 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů pak 



38 

činilo 10 394,23 tis. Kč. Přebytek hospodaření byl pouţit především na splátku úvěru 

na rozhlednu Kříţová hora.  

V tomto roce obec přijala dotační prostředky ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu 

Pardubického kraje ve výši 18 338,75 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání obce za rok 

2007 nebyly vráceny ţádné finanční prostředky.  

           Tab. 3.7 – Přehled přijatých dotací v jednotlivých třídách v tis. Kč, rok 2007 (konsolidované údaje) 

 

Poskytovatel Poloţka Označení účelové dotace 
Přiděleno                 

v tis. Kč 

Státní rozpočet 

4111 MF - zřízení kontaktních míst VS Czech POINT 50,00   

4112 Souhrnný dotační vztah - na výkon SS a školství 963,71   

4116 ÚP - aktivní politika zaměstnanosti 64,00   

4216 Přístavba objektu D v DD sv. Zdislavy 4 771,96   

4216 INTERREG IIIA - dotace na rozhlednu Kříţová hora 5 331,75   

Celkem ze SR 11 181,42   

Pardubický kraj 

4122 Udrţení akceschopnosti jednotek SDH 104,79   

4122 Finanční podpora hospodaření v lesích 62,54   

4122 Grant: Cestujeme -poznáváme-sportujeme 10,00   

4122 Dotace v rámci Programu obovy venkova (úrok ČOV) 100,00   

4222 Odkanalizování Mlýnického Dvora - dokumentace pro 

stavební povolení 
250,00   

4222 Přístavba objektu D v DD sv. Zdislavy 6 000,00   

4222 Rozšíření kanaliz. sítě - projektová dokumentace 230,00   

4222 Zřízení kanceláří 400,00   

Celkem z rozpočtu PK 7 157,33   

Vlastní fondy 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 2 540,70   

Přijaté dotace celkem   20 879,45   
 

     Zdroj: Fin 2-12M + závěrečný účet za rok 2007, vlastní zpracování 

Dotace poskytnuté z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 6 230,00 tis. Kč na rozšíření 

kanalizační sítě (230,- tis. Kč) a na přístavbu objektu D v Domově důchodců sv. Zdislavy 

(6 000,00 tis. Kč) byly pouţity a vyúčtovány do 31. 12. 2008. Ostatní přijaté transfery byly 

vyčerpány ještě v tomto roce v plné výši. 

Objemově nejvíce finančních prostředků pro rok 2007 dostala obec právě na přístavbu 

objektu D v Domově důchodců sv. Zdislavy, a to jak ze státního rozpočtu, jmenovitě 

od MPSV 4 771,96 tis. Kč, tak z rozpočtu Pardubického kraje 6 000 tis. Kč. Finanční podporu 

na přístavbu objektu čerpala obec z obou zdrojů i v následujících dvou letech. 
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V tomto roce realizovala obec kulturně turistický projekt – „Rozhledna na Kříţové hoře“, 

na který ji byl prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, na základě Rozhodnutí, 

poskytnut příspěvek ve výši 5 331,75 tis. Kč. Součástí Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku 

byla i smlouva o financování v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ze dne 

1. 9. 2005.  

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší 

Iniciativou Společenství EU. Byl zaloţen v roce 1990 s cílem hospodářské integrace vnitřních 

hraničních regionů EU a postupně se vyvinul v mezinárodní a meziregionální spolupráci. 

Přeshraniční spolupráce, podporovaná v členských státech z programu Iniciativy Společenství 

INTERREG IIIA, byla v roce 1994 rozšířena o podporu v oblasti novějších hranic EU, 

aby i nečlenské země mohly čerpat z přestupního programu EU přeshraniční spolupráce Phare 

CBC.
26

 

Oproti programu SROP je INTERREG IIIA zaměřen zejména na rozsahem menší projekty 

s konkrétním dopadem na dotyčnou příhraniční oblast. Všeobecným cílem programu 

na česko-polské hranici je zvýšení konkurenceschopnosti pohraničí v evropském kontextu 

a trvalé zlepšení ţivotních podmínek obyvatel.  

Pro spolufinancování projektů v programovém období 2004 - 2006 je stanoveno závazné 

rozdělení podílů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích projektu: ERDF max. 

75 % způsobilých výdajů projektu, veřejné prostředky ČR (národní veřej zdroje) min. 25 % 

z toho max. 5 % zdroje SR, viz tabulka 3.8. 

 

  Tab. 3.8 – Seznam zdrojů dotačních prostředků pouţitých na projekt Rozhledna na Kříţové hoře 

 

Systém financování projektu Rozhledna na Kříţové hoře 

 Dotace ze SF ERDF 5 331,75 Kč   75%   

 Prostředky z národních veřej.fondů 1 777,25 Kč   25%   

 z toho:    z krajských rozpočtů 754,00 Kč   10,61%   

                od obcí 1 023,25 Kč   14,39%   

 Dotace ze SR   0,00 Kč   0%   

 Zdroje na krytí výdajů projektu celkem:   7 109,00 Kč   100%   

  Zdroj: Smlouva o financování projektu v rámci aktivity Společenství INTERREG III A, vlastní zpracování 

                                                 
26

 MMR ČR Příručka pro žadatele a příjemce dotace pro progr. Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-PL, 

    (6.vydání, 10. 2. 2006) 
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Podpora SF je vţdy vyplácena zpětně. Ţadatel musí nejprve zajistit sám krytí nákladů 

projektu a teprve po předloţení výdajových dokladů jsou mu, na základě podání ţádosti 

o platbu a následné kontroly, vyplaceny prostředky ze SF, případně ze SR. 

Obec z důvodu nedostatku vlastních zdrojů poţádala jiţ v roce 2006 Českou spořitelnu, a.s. 

o poskytnutí úvěru na financování projektu „Rozhledna Kříţová hora“ ve výši 6 mil. Kč. 

Čerpání úvěru pak probíhalo formou převodů finančních prostředků na účet třetí osoby – 

stavební firmy VCES, a.s. Olomouc – na základě předloţených faktur. Kromě pravidelných 

splátek ve výši 20 tis. Kč čtvrtletně byla obec povinna splatit úvěr mimořádnou splátkou 

z prostředků přijaté dotace nejpozději do 31. 12. 2007. 

Rok 2008 

V průběhu roku 2008 bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření, převáţně v souvislosti 

s přijetím investičních dotací, ostatní změny byly uskutečněny z důvodu financování 

provozních nákladů, které nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu.  

Tab. 3.9 – Přehled přijatých dotací v jednotlivých třídách v tis. Kč, rok 2008 (konsolidované údaje) 

 

Poskytovatel Poloţka Označení účelové dotace 
Přiděleno               

v tis. Kč 

   Státní rozpočet 

4111 Volby do zastupitelstva kraje 140,00   

4112 Souhrnný dotační vztah 980,20   

4216 MPSV - Domov důch. sv. Zdislavy - přístavba objektu D 23 228,00   

Celkem ze SR 24 348,20   

   Státní fondy 
4213 SFRB - Půdní vestavba 3 nájemních bytů 1 650,00   

Celkem z SF 1 650,00   

   Pardubický kraj 

4122 Grant - Poznáním blíţ k přírodě 23,00   

4122 Rekonstrukce ČOV 100,00   

4122 Grant - Přidej se k nám 14,00   

4122 Udrţení akceschopnosti jednotky SDH 165,39   

4122 Finanční podpora hospodaření v lesích 37,20   

4222 Zřízení prodeje občerstvení 319,00   

4222 Přístavba objektu v DD sv. Zdislavy 6 000,00   

Celkem z rozpočtu PK 6 658,59   

   Vlastní fondy 4131 Převody z vlastních fondů 1 324,51   

Přijaté dotace celkem   33 981,30   

Zdroj: Fin 2-12M + závěrečný účet za rok 2008, vlastní zpracování 
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Obec v tomto roce uzavřela smlouvu s ČS a.s. o poskytnutí úvěru v celkové výši 10 mil. Kč 

na výstavbu smuteční síně. Tato investiční akce byla podmíněna předfinancováním 

z vlastních zdrojů obce, aby jí následně mohla být poskytnuta dotace ve výši 9 929,93 tis. Kč, 

z toho 9 124,61 tis. Kč z ERDF. V průběhu roku bylo z uvedeného úvěru odčerpáno celkem 

615,41 tis. Kč a zbylá část úvěru ve výši 9 384,59 tis. Kč byla dočerpána v roce 2009, coţ 

bylo v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace, podle níţ byla obec povinna stavbu dokončit 

a uvést do provozu.  

 

V rámci finančního vypořádání obce za rok 2008 byla vrácena nevyčerpaná část dotace 

na konání voleb do zastupitelstva kraje o částce 60,06 tis. Kč. Ostatní dotace byly v souladu 

s podmínkami pro poskytnutí vyčerpány v plné výši.   

 

Rok 2009 

 

V tomto roce obec paradoxně hospodařila s deficitním rozpočtem, a při tom současně 

s nejvyššími celkovými příjmy za těchto sledovaných jedenáct let. Zásluhu na tom měly jak 

příjmy daňové, tak přijaté dotace, které činily 52,22 % celkových příjmů tohoto roku.  

 

Tab. 3.10 – Přehled přijatých dotací v jednotlivých třídách v tis. Kč, rok 2009 (konsolidované údaje) 

 

Poskytovatel Poloţka Označení účelové dotace Přiděleno v tis. Kč 

Státní rozpočet 

4111 MF - dofinancování příspěvku na výkon státní správy 301,03   

4111 MF - volby do Evropského parlamentu 115,50   

4112 Souhrnný dot. vztah - na výkon SS a školství 997,90   

4216 MPSV - přístavba objektu D v DD sv. Zdislavy 40 000,00   

4216 FS - dot. na sníţení energetické náročnosti MŠ II, III 2 173,28   

Celkem ze SR 43 587,71   

Státní fondy 
4213 SFŢP - dot. na sníţení energetické náročnosti MŠ II, III 127,84   

Celkem z SF 127,84   

Pardubický kraj 

4122 Udrţení akceschopnosti jednotek SDH 169,78   

4122 Dot. v rámci Programu obnovy venkova (úrok ČOV) 100,00   

4122 Lesní hospodářství - obnova, výchova porostů 26,90   

4222 Přístavba v objektu D v DD sv. Zdislavy 6 000,00   

Celkem z rozpočtu PK 6 296,68   

Vlastní fondy 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 1 311,71   

Přijaté dotace celkem   51 323,94   

 Zdroj: FIN 2-12M + závěrečný účet obce za rok 2009, vlastní zpracování 
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Patrný rozdíl v příjmech oproti roku 2008 byl dán především přijetím vysoké dotace 

od MPSV na přístavbu objektu D v Domově důchodců sv. Zdislavy. Meziroční rozdíl pak 

činil cca 17 mil. Kč. O stejnou částku se lišila také výdajová stránka, kde za vyššími výdaji 

v roce 2009 stály také výdaje na přístavbu objektu D v DD sv. Zdislavy. Schodek byl dán 

financováním investičních výdajů na výstavbu smuteční síně ve výši 9 384,59 tis. Kč.  

Rok 2010 

 

V průběhu roku 2010 bylo provedeno 5 rozpočtových opatření. Tyto změny v rozpočtu byly 

provedeny v souvislosti s přijetím investičních a neinvestičních dotací a přijetím nových nebo 

navýšením stávajících příjmů i výdajů. Celkový objem přijatých dotací dosáhnul 

12 412,50 tis. Kč, z toho 2 183,61 tis. Kč zaujímaly převody z vlastních fondů. Konečný 

přebytek dosáhnul 5 300,17 tis. Kč. Důvod jeho vzniku bylo přijetí dotace ve výši 3 mil. Kč 

na investiční akci „stavební úpravy 2. a 3. NP objektu A – hlavní budova“ v Domově 

důchodců sv. Zdislavy, jejíţ čerpání proběhne v souladu s dotačními podmínkami v průběhu 

roku 2011, a také sníţení plánovaného výdaje na rozšíření kanalizace v obci (o 2 463,72 tis. 

Kč) z důvodu dlouhotrvajících jednání o poskytnutí dotace na uvedenou investiční akci.   

 

Tab. 3.11 – Přehled přijatých dotací v jednotlivých třídách v tis. Kč, rok 2010 (konsolidované údaje) 

 

Poskytovatel Poloţka Označení účelové dotace 
Přiděleno                

v tis. Kč 

Vyčerpáno           
v tis. Kč 

Rozdíl                       
v tis. Kč 

Státní 

rozpočet 

4111 Volby do PS ČR 116,20   72,93   43,27   

4111 Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 12,77   0,00   12,77   

4111 Volby do zastupitelstva obce 207,20   131,30   75,90   

4112 Souhrnný dotační vztah 1 787,80   1 787,80   0,00   

Celkem ze SR 2 123,97   1 992,02   131,95   

Regionální 

rady 

4223 Výstavba víceúčelového sportoviště 4 870,05   4 870,05   0,00   

Celkem z RR 4 870,05   4 870,05   0,00   

Pardubický 

kraj 

4122 Udrţení akceschopnosti jednotek SDH 150,00   150,00   0,00   

4122 Obnova a výchova porostů 5,84   5,84   0,00   

4122 Ekologické technologie 5,46   5,46   0,00   

4122 Soutěţ Zelený ParDoubek 4,00   4,00   0,00   

4122 Obnova a výchova porostů 69,56   69,56   0,00   

4222 Stavební úpravy objektu A v DD sv. Zdisl. 3 000,00   0,00   3 000,00   

Celkem z rozpočtu PK 3 234,86   234,86   3 000,00   

Zdroj: FIN 2-12M + závěrečný účet obce za rok 2010, vlastní zpracování 
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Významnou poloţku mezi přijatými dotacemi tvoří dotace na výstavbu víceúčelového 

sportoviště. Ačkoli obec ţádost o poslední platbu ve výši 3 627,60 tis. Kč odeslala 

jiţ začátkem září 2010, tato do 31. 12. 2010 nebyla vyřízena a stane se tak součástí 

rozpočtu roku 2011. 

Dotace na konání voleb do PSP ČR a zastupitelstva obce nebyly nevyčerpány v plné výši 

a dotace na sčítání lidu, domu a bytů nebyla čerpána vůbec, celková nevyčerpaná část ve výši 

131,95 tis. Kč musela být v rámci finančního vypořádání za rok 2010 vrácena na příjmový 

účet Pardubického kraje. To neplatí pro dotace přijaté na stavební úpravy objektu A 

v Domově důchodců sv. Zdislavy, které v souladu s dotačními podmínkami mohou být 

čerpány do konce roku 2011. 

 

Pozn.: 

Obec i přesto, že její celkové úvěrové zatížení k 31. 12. 2010 činilo 25 358,84 tis. Kč, vykázala 

za rok 2010 ukazatel celkové likvidity 0,54, a podíl cizích zdrojů a přijatých návratných 

finančních výpomocí k celkovým aktivům 18,14 %. Z důvodu jednorázového splacení úvěru 

přijatého na financování výstavby smuteční síně činil ukazatel dluhové služby 25,32 %.
27

 

                                                                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Interní materiály obce Červená Voda 
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4. SROVNÁNÍ PŘIJATÝCH DOTACÍ VYBRANÝCH OBCÍ 

 

Kapitola sleduje tok veřejných financí v podobě dotací do rozpočtů obcí dle rozpočtových 

pravidel - ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, krajů, regionálních rad a také 

převody z vlastních fondů. Porovnávány jsou příjmy tří obcí z pohledu rozpočtové skladby 

(druhového třídění) v období 2008 – 2010. K analyzované obci Červená Voda byly doplněny 

další dvě obce z téhoţ kraje s podobným počtem obyvatel.  

Druhou porovnávanou obcí je město Jablonné nad Orlicí s 3 331 obyvateli a s rozlohou 

437,92 ha. Třetí je obec Dolní Dobrouč s 2 549 obyvateli a s rozlohou 3 072,18 ha.  

Ve sledovaném období se podíl přijatých transferů v porovnání s celkovými příjmy pohyboval 

v průměru 23,5 % u města Jablonné nad Orlicí, 55 % u Dolní Dobrouče a 42 % v případě 

Červené Vody. Rozloţení objemu dotací v jednotlivých třídách u obcí je patrný z tabulek 4.1: 

Tab. 4.1 – Přijaté dotace podle rozpočtové skladby, v období 2008-2010 (konsolidované údaje) 

Jablonné nad Orlicí   Dolní Dobrouč 
           

Poloţka 

Rok 2010    

přiděleno                

v tis. Kč 

Rok 2009     

přiděleno                

v tis. Kč 

Rok 2008     

přiděleno                

v tis. Kč 
 

Poloţka 

Rok 2010    

přiděleno                

v tis. Kč 

Rok 2009     

přiděleno                

v tis. Kč 

Rok 2008     

přiděleno                

v tis. Kč 

4111 0,00 609,03 352,65    4111 0,00 306,65 80,00   

4112 5 051,10 3 344,80 3 250,60    4112 1 523,40 936,30 941,00   

4116 2 835,02 1 283,35 1 332,81    4116 914,09 372,70 200,00   

4121 625,10 634,50 570,50    4221 0,00 0,00 82,11   

4122 348,60 255,55 442,70    4122 136,05 136,80 71,76   

4131 0,00 499,20 169,58    4213 3 379,93 0,00 0,00   

4213 0,00 0,00 0,00    4216 57 458,73 1 750,00 0,00   

4216 4 551,08 0,00 2 000,00    4222 0,00 2 650,00 135,00   

4222 150,00 500,00 90,00    4240 0,00 1 000,00 13 000,00   

Přijaté dotace 

celkem 
13 560,90 7 126,43 8 208,84 

   

Přijaté dotace 

celkem 
63 412,20 7 152,45 14 509,87 

  

Celkové 

příjmy 
47 668,10 34 236,25 41 451,35 

   

Celkové 

příjmy 
94 142,04 32 953,01 40 663,21 

  

Celkové 

výdaje 
44 797,55 38 998,68 44 149,17 

   

Celkové 

výdaje 
110 607,67 49 868,45 40 816,94 
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Zdroj: ARISweb + interní materiály obcí, vlastní zpracování 

Ze státního rozpočtu získávaly obce nárokové dotace v podobě souhrnného dotačního vztahu. 

Takto přerozdělené finance se ke svým adresátům, obcím Červená Voda a Dolní Dobrouč, 

během sledovaného tříletého období dostaly v průměrném poměru 8 % hodnoty celkových 

transferových příjmů daného roku. U Jablonného nad Orlicí byla průměrná hodnota ještě 

vyšší, aţ 42 %. Při přepočtu na jednoho obyvatele obce se částky pohybovaly ve výši 1,19 tis. 

Kč u Červené Vody, 3,50 tis. Kč u Jablonného nad Orlicí a 1,33 tis. Kč v případě Dolní 

Dobrouče, viz tab. 4.2. 

Rozdíly jsou patrné také u příjmů v poloţce 4116 - ostatních neinvestičních transferů 

ze státního rozpočtu, která je pouţívána v souvislosti s transfery od orgánů státní správy. 

V případě města Jablonné nad Orlicí, které přijalo dotaci převáţně od ministerstev ţivotního 

prostředí, financí, kultury, práce a sociálních věcí v souvislosti s ošetřováním památných 

stromů, vzděláváním, volbami, se zajištěním pečovatelské sluţby nebo se sčítáním lidu, 

na jednoho obyvatele vyšel příjem 1,64 tis. Kč. U obce Dolní Dobrouč 0,58 tis. Kč. Také ona 

investovala do podobných akcí jako Jablonné, i kdyţ ne v takovém rozsahu. Obec Červená 

Voda přísun financí z tohoto zdroje ve sledovaném období nevyuţila vůbec.  

Červená Voda  

     

Poloţka 

Rok 2010    

přiděleno                

v tis. Kč 

Rok 2009     

přiděleno                

v tis. Kč 

Rok 2008     

přiděleno                

v tis. Kč 

4111 336,17 416,53 140,00   

4112 1 787,80 997,90 980,20   

4116 0,00  0,00 0,00    

4121 0,00  0,00 0,00    

4122 234,86 296,68 339,59   

4213 0,00 127,84 1 650,00   

4216 0,00 42 173,28 23 228,00   

4222 3 000,00 6 000,00 6 319,00   

4223 4 870,05  0,00 0,00    

4131 2 183,61 1 311,71 1 324,51   

Přijaté dotace 

celkem 
12 412,49 51 323,94 33 981,30   

Celkové 

příjmy 
54 060,20 98 285,20 81 518,55 

  

Celkové 

výdaje 
48 760,02 106 914,81 82 771,28 
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Příjmy, ve kterých se jednotlivé obce opravdu hodně liší, jsou příjmy z územních rozpočtů, 

resp. příjmy v poloţce 4121 zahrnující v tomto případě příspěvky od ostatních obcí na úhradu 

provozních nákladů v souvislosti s docházkou dětí do školy jiné obce. Jablonné nad Orlicí, 

které je pověřeným obecním úřadem a zajišťuje tak státní správu i pro okolní menší obce, 

si připisuje do svého rozpočtu na tuto poloţku kaţdoročně částky ve výši 550 – 650 tis. Kč, 

coţ v přepočtu na 1 obyvatele činí cca 183 Kč ročně, neboli 550 Kč za sledované tříleté 

období. U ostatních dvou obcí byly tyto poloţky z důvodu jejich statutu nevyuţity. 

Tab. 4.2 – Shrnutí přijatých transferů porovnávaných obcí za celé sledované období let 2008 - 2010 

Přijaté dotace podle jednotlivých tříd 

rozpočtové skladby 

Červená Voda Jablonné nad Orlicí Dolní Dobrouč 

Absolutní 

 hodnota  

v tis. Kč 

Přepočteno 

na  

obyvatele 

Absolutní 

hodnota 

 v tis. Kč 

Přepočteno 

na  

obyvatele 

Absolutní 

hodnota  

v tis. Kč 

Přepočteno 

na  

obyvatele 

4111 - neinv. transfery z VPS SR  892,70 0,28 961,68 0,29 386,65 0,15 

4112 - neinv. transfery ze SR (SDV) 3 765,90 1,19 11 646,50 3,50 3 400,70 1,33 

4116 - ost. neinv. dotace ze SR 0,00 0,00 5 451,18 1,64 1 486,79 0,58 

4121 - neinv. transfery od obcí 0,00 0,00 1 830,10 0,55 0,00 0,00 

4122 – neinv. dotace od krajů 871,13 0,28 1 046,85 0,31 344,61 0,14 

4131 - převody z vl. fondů hosp. činn. 4 819,83 1,53 668,78 0,20 0,00 0,00 

4213 - inv. dotace ze státních fondů 1 777,84 0,56 0,00 0,00 3 379,93 1,33 

4216 - ostatni investicni dotace ze SR 65 401,28 20,74 6 551,08 1,97 59 208,73 23,23 

4222 - inv. transfery od krajů 15 319,00 4,86 740,00 0,22 2 785,00 1,09 

4223 - inv. transfery od regionálních rad 4 870,05 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

4240 - inv. transfery ze st. finanč. aktiv 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 5,49 

CELKEM za období 2008 - 2010 97 717,73 30,98 28 896,17 8,67 84 992,41 33,34 

Zdroj: interní výkazy obcí, vlastní zpracování 

Ne kaţdá z obcí provozuje podnikatelskou činnost, pouze u Jablonného nad Orlicí a Červené 

vody jsou uskutečňovány převody z vlastních fondů – poloţka 4131, která u Jablonného tvoří 

aţ 7 % a u Červené Vody 18 % celkových dotačních příjmů ročně. V přepočtu na jednoho 

obyvatele si lépe vedla Červená Voda s částkou 1,53 tis. Kč, v případě Jablonného tyto 

převody tvořily 0,20 tis. Kč na obyvatele.  

Poloţka 4213 u Jablonného nebývá vyuţita, v případě Červené vody do ní plynuly příjmy 

od SF ţivotního prostředí a SF rozvoje bydlení na sníţení energetické náročnosti MŠ 

a vybudování půdní vestavby nájemních bytů v součtu 1 777,84 tis. Kč za sledované období, 

coţ opět na jednoho obyvatele a stejné období činí 560 Kč. Dolní Dobrouč přijala v roce 2010 

dotaci od Fondu soudrţnosti a SF ţivotního prostředí, obojí na dokončení projektu kanalizace 

a ČOV ve výši 3 379,93 tis. Kč, coţ je 1 330 Kč na obyvatele.  
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Přidělené prostředky v poloţce 4216 od MPSV a FS vloţila Červená Voda do realizace 

přístavby domova důchodců a na sníţení energetické náročnosti své MŠ, celkem tak obec 

pouţila 20,74 tis. Kč dotačních prostředků na jednoho svého obyvatele. Obec Dolní Dobrouč 

investovala částku 23,23 tis. Kč na obyvatele (poskytnutou MMR) do infrastruktury. Město 

Jablonné bylo střídmější a pouţilo MV ČR poskytnuté transfery na pořízení hasičského 

vozidla (2 mil. Kč), od SFDI na rekonstrukci nádraţní haly (956 tis. Kč) a od SFŢP 

na zateplení MŠ (3 595,08 tis. Kč), celkem tedy 1,97 tis. Kč na 1 obyvatele za sledované 

období.  

Z poloţky 4222 transfery od krajů čerpala ve větší či menší míře kaţdá ze zkoumaných obcí. 

O nejvyšší částku Pardubický kraj poţádala obec Červená Voda. V přepočtu na 1 obyvatele 

4,86 tis. Kč, následně všechny přijaté prostředky investovala do stavebních prací na budově 

místního domova důchodců. Dobrouč přijaté peníze investovala do poţární techniky, 

kanalizace a ČOV. Jejím rozpočtem prošlo celkem 1,09 tis. Kč na kaţdého obyvatele. 

Jablonné přijalo 740 tis. Kč (220 Kč/obyvatele). 

Investiční dotaci od Regionální rady (pol. 4223) dostala pouze Červená Voda, a to v loňském 

roce v souvislosti s výstavbou víceúčelového sportoviště. Na jednoho obyvatele tak obec 

získala 1,54 tis. Kč na rok 2010. 

Také poloţka 4240 – investiční transfery ze státních finančních aktiv - byla ve sledovaném 

období pouţita pouze obcí Dolní Dobrouč v letech 2008 a 2009, kdy od MF ČR přidělenou 

částku 14 mil. Kč, celkem tedy 5,49 tis. Kč za 1 obyvatele, investovala do výstavby 

víceúčelové sportovní haly.  

Porovnáním příjmů jednotlivých sledovaných obcí bylo zjištěno, ţe ačkoli byly obce zvoleny 

tak, aby počet jejich obyvatel byl podobný, jsou zde jisté odlišnosti v moţnostech 

a schopnostech čerpání dotací. Tyto rozdílnosti jsou převáţně dány jak nároky a potřebami 

samotných obcí, tak rozsahem výkonu státní správy.  

Při porovnání objemu přijatých transferů Červené Vody s  ostatními obcemi zjistíme, 

ţe si obec celkově vedla velmi dobře, a do svého rozpočtu za sledované období začlenila 

celkem 97 717,73 tis. Kč, coţ je 30,98 tis. Kč na jednoho obyvatele. Více finančních 

prostředků neţ Červená Voda získala pouze Dolní Dobrouč, a to o 2,36 tis. Kč na obyvatele. 

Jablonné nad Orlicí zaostávalo o 22,31 tis. Kč.  
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Velmi vysoký podíl přijatých dotací byl u dvou obcí zjištěn v případě investičních dotací 

ze SR. Částkou 20,74 tis. Kč na obyvatele se Červená Voda přiblíţila Dolní Dobrouči, která 

přijala jen o 2,49 tis. Kč na obyvatele více. Naproti tomu Jablonné vykázalo o 18,77 tis. Kč 

na osobu méně.  

Nejvíce dotačních prostředků přijala Červená Voda v podobě investičních transferů od krajů, 

celých 4,86 tis. Kč na 1 obyvatele. Naopak nejméně, pokud nepočítáme nevyuţité poloţky, 

ze státního rozpočtu formou souhrnného dotačního vztahu. Tady bylo Červené Vodě 

přiděleno 1,19 tis. Kč na jednoho jejího obyvatele, coţ je o 0,14 tis. Kč méně k Dolní 

Dobrouči a o 2,31 tis. Kč méně k Jablonnému.  

Obec také dokázala, ţe umí podnikat a částka 1,53 tis. Kč na obyvatele je nejvyšší 

srovnávanou částkou, a to o 1,33 tis. Kč víc oproti Jablonnému a o celých 1,53 tis. Kč víc 

oproti Dobrouči, která vlastní podnikání neprovozuje vůbec.  

Co se týká samotného rozpočtu, ani tady neměla obec výraznější problémy a po menších 

zakolísáních v letech 2008 a 2009 hospodařila obec v roce 2010 s rozpočtem přebytkovým. 

V souvislosti s celým sledovaným obdobím, tj. od roku 2000 do 2010 se dá konstatovat, 

ţe pokud se bude obec i nadále drţet stejných hospodářských návyků, neměla by se ani 

v budoucnu potýkat s finančními problémy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

5. ZÁVĚR 

Formou decentralizace tak je v posledních desetiletích stále častěji uskutečňován přenos 

kompetencí a odpovědnosti za provádění některých netrţních činností (veřejných statků) 

ze státu na územní samosprávu. Význam územních samospráv roste úměrně s mírou 

povinností na ně převáděných. Od roku 1990 je v ČR kladen důraz na posilování úlohy 

územní samosprávy a zvýšení míry její finanční soběstačnosti sníţením podílu peněţních 

transferů z rozpočtu státu. To ale nemění nic na tom, ţe je role dotací pro obce stále aktuální. 

Vedle daňových příjmů, tvořících největší část příjmů obecních rozpočtů, jsou dotace hned 

druhým nejvýznamnějším zdrojem financování obcí. Obcím jsou vypláceny účelové 

investiční a neinvestiční dotace převáţně k dofinancování provozních potřeb a přenesené 

působnosti.  

Před rokem 2000 se podíl dotací na příjmech nacházel přibliţně kolem 20% hranice, 

ale po překročení tohoto mezníku, v souvislosti s počínající reformou veřejné správy, se podíl 

dotací na celkových příjmech obcí podstatně zvýšil. Bylo nutné zajistit dostatečný přísun 

financí obcím, které nyní měly, díky převodu kompetencí ze zrušených okresních úřadů, více 

administrativních starostí a s tím spojené zvýšené finanční nároky.  

Podle informací databáze IDB ARIS a aplikace ARISweb, spravovaných Ministerstvem 

financí, činily obcemi přijaté transfery v roce 2009 více neţ jednu třetinu (43% za všechny 

územní rozpočty, tzn. obcí, krajů a DSO) jejich souhrnných příjmů. Relativně vysoký podíl 

dotací tak částečně kompenzoval sníţený podíl daňových příjmů, které obce inkasovaly 

v důsledku ekonomické krize.  

Analýza obce Červená Voda ukázala, ţe během let 2000 – 2010 do svého rozpočtu začlenila 

362 475,72 tis. Kč v podobě nárokových a nenárokových dotací. Podíl nárokových dotací 

tvořil v průměru pouhá 2 % celkových dotací, zbylých 98 % tak tvořily dotace nenárokové. 

Podíl dotací plynoucí z veřejných zdrojů byl následující: ze SR 66 %, ze SF 8 %, z územních 

rozpočtů 21 % a převody z vlastních účtů 5 %. 

Ve sledovaných letech obec realizovala několik rozsáhlých investičních akcí, které byly 

z velké části financovány z dotačních prostředků. U projektů, kde byla poţadována částečná 

spoluúčast, pouţila obec prostředky získané přijetím dlouhodobého úvěru. Nejčastěji pak 

směřovaly tyto investice na dostavbu ČOV a kanalizace, rekonstrukci a modernizaci svých 



50 

příspěvkových organizací - ZŠ a domova důchodců, rekonstrukce nájemních bytů 

ve vlastnictví obce, rekonstrukce fotbalového hřiště aj. Velkou investiční akcí, realizovanou 

prostřednictvím MMR a dotovanou z programu INTERREG IIIA, byla realizace kulturně 

turistického projektu „Rozhledna na Kříţové hoře“, přičemţ na tuto akci nebyly pouţity 

ţádné prostředky ze státního rozpočtu.  

Obec není lhostejná ani k ţivotnímu prostředí a pomocí nově zbudované infrastruktury v obci 

se zaměřuje na odstraňování starých zátěţí a zvelebování ţivotního prostředí. Je úspěšná také 

v rámci své podnikatelské činnosti. Daří se jí převáţně v oblasti bytového a nebytového 

hospodářství - v současné době má obec k dispozici zhruba 200 nájemním bytů a 10 prodejen. 

Za rok 2010 vykázala zisk z hospodářské činnosti před zdaněním ve výši 3.379,50 tis. Kč. 

Vzhledem k mnoţství, rozličnosti a leckdy odlišným pravidlům pro čerpání dotačních titulů, 

je někdy opravdu těţké se orientovat v celém tomto systému, coţ potvrzují i odpovědní a tedy 

v této problematice zběhlí zaměstnanci obcí. Tato nepřehlednost je ještě umocněna faktem, 

ţe v ČR jsou poskytovány pouze účelové dotace, přičemţ většina z nich je postavena 

na 100% vyčerpání přidělených prostředků (nevyuţitá část dotace se vrací do rozpočtu 

poskytovatele), a to pouze na vyjednaný účel - projekt, tyto dotace proto mohou být lehce 

zneuţity. Řešení se nabízí v podobě zavedení neúčelových dotací, stanovení jasných pravidel 

pro poskytování dotací a tím omezit případné korupční jednání. 

Hodnocení dotačních příjmů tří vybraných obcí ukázalo, ţe hlavní podíl tvoří nenárokové 

dotace. Hodnocené obce mají různé potřeby v pouţití přidělených financí a to zohledňují při 

výběru druhu dotace. U obcí Červená Voda a Dolní Dobrouč převaţují příjmy investiční, 

kdeţto u Jablonného nad Orlicí neinvestiční. Je to dáno tím, ţe obec Jablonné neměla 

ve sledovaném období potřebu větších investičních pobídek a současně, ţe jí přidělené 

nárokové transfery bývají vyšší neţ u ostatních dvou obcí z důvodu výkonu většího rozsahu 

přenesené působnosti, a také, ţe jí příjmy více navyšují nenárokové neinvestiční dotace ze SR 

od orgánů státní správy či od ostatních obcí nebo kraje.  

Provedená analýza dokázala, ţe všechny obce si ve svém hospodaření vedou víceméně dobře. 

Pouze u Dolní Dobrouče bylo zjištěno, ţe po celé sledované období hospodařila s deficitním 

rozpočtem. Doporučení pro tuto obec tedy zní: neplýtvat s přidělenými finančními zdroji 

např. na nepotřebné projekty a pokusit se oţivit vedlejší hospodářskou činnost. Další 

doporučení patří obci Červená Voda, která by se měla zaměřit i na neinvestiční dotační příjmy 
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např. v poloţce 4116, kdy by mohla od ÚP čerpat prostředky na aktivní politiku 

zaměstnanosti nebo neinvestiční dotace pro svůj domov důchodců. 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit hospodaření s přijatými dotačními prostředky 

v obci Červená Voda v průběhu let 2000 a 2010. Postupná analýza odhalila, jak velký objem 

těchto prostředků obec za sledované období přijala do svého rozpočtu a na jaké účely byly 

pouţity. Dále prokázala střízlivé hospodaření obce při realizaci rozsáhlejších projektů a její 

snahu o rozvoj svého území a blaho svých občanů. Je moţno dodat, ţe cíl bakalářské práce 

byl splněn.  

Změna současného systému financování územních rozpočtů a způsob přerozdělování těchto 

prostředků je nevyhnutelná, a to nejen z důvodu pokračující reformy veřejné správy, ale 

i z důvodu stále většího objemu delegovaných pravomocí ze státu na obce. 

Je jisté, ţe bez podpory státu, územních rozpočtů, státních fondů a v neposlední řadě 

i strukturálních fondů EU, by obce ztěţí mohly realizovat některé své větší projekty. 

V důsledku postupného omezování přísunu financí ze státního rozpočtu je pak zejména 

moţnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU důleţitým článkem 

finančního jištění obcí.  
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Příloha. č. 1 Projekt „Rozhledna na Kříţové hoře“ 

 

 

 

Pozn.: Kříţová hora je jedním z vrcholů Jeřábské vrchoviny a vypíná se do výšky 735 m n .m. 

Podle informací uvedených na www stánkách obce, bylo dříve toto místo velmi oblíbeným 

výletním a poutním místem červenovodských obyvatel. Na vrchol vedla kříţová cesta, 

na náhorní plošině stál dřevěný kostelík a výletní restaurace. Od války místo postupně pustlo, 

kříţová cesta byla zničena a kostelík zbourán. Místní obyvatelé cítili potřebu obnovit toto 

poutní místo, a proto zde vybudovali nový objekt podle projektu Ing. Arch. Mádlíka. Stavbu 

tvoří přízemní otevřený ochoz zakončený oblou střechou a věţ s vyhlídkovým ochozem 

ve výšce 25 m nad úrovní terénu. Při stavbě bylo vyuţito co největší mnoţství přírodních 

materiálů. Projekt nyní slouţí jako místo k setkávání, pořádání kulturních akcí pod širým 

nebem, a jako vyhlídkové, výletní a poutní místo. 

Zdroj: www stránky obce Červená Voda, vlastní zpracování    

 

 



 

Příloha č. 2  

Finanční vztahy SR k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích 

 

údaje jsou uvedeny v tis. Kč 

 

*) účelové dotace na vybraná zdravotnická zařízení, které podléhají finančnímu vypořádání v roce 2011 

**) příspěvek na výkon státní správy obcím a hl. městu Praze, viz postup výpočtu dle přílohy č. 8 zák. č. 433/2010 Sb. 

Pozn.: tabulka neobsahuje data týkající se hl. města Prahy 

Zdroj: Příloha č. 6 zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu, vlastní zpracování 



    

Příloha č. 3 Tabulka příjmů a výdajů obce Červená Voda v letech 2000 - 2010 

                        

Údaje jsou konsolidované                   

Druhové třídění 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příjmy  
Příjem  

v tis. Kč 
%  

Příjem  

v tis. Kč 
% 

Příjem  

v tis. Kč 
%  

Příjem  

v tis. Kč 
% 

Příjem  

v tis. Kč 
%  

Příjem  

v tis. Kč 
% 

Příjem  

v tis. Kč 
%  

Příjem  

v tis. Kč 
% 

Příjem  

v tis. Kč 
%  

Příjem  

v tis. Kč 
% 

Příjem  

v tis. Kč 
% 

 Tř. 1 - Daňové 14 888,24 39 16 588,72 30 18 917,96 31 21 838,26   25 22 146,90 26 24 255,00 34 25 613,99 35 25 512,14 44 29 379,64 36 27 084,96 28 28 389,88 53 

 Tř. 2 - Nedaňové 4 795,36 13 5 836,37 11 10 516,96 17 8 961,82   10 10 000,98 12 8 049,88 11 6 572,97 9 8 643,24 15 9 095,71 11 8 532,05 9 8 210,00 15 

 Tř. 3 - Kapitálové 5 935,66 16 4 179,62 8 3 291,52 5 2 766,94   3 1 211,34 1 4 871,39 7 4 825,68 7 3 204,63 6 9 061,91 11 11 344,26 12 5 047,82 9 

 Tř. 4 - Přijaté dotace 12 408,57 33 28 246,03 51 27 943,36 46 54 135,35   62 50 925,03 60 33 217,21 47 37 203,20 50 20 879,45 36 33 981,29 42 51 323,93 52 12 412,50 23 

 Příjmy po konsolidaci 38 027,83 100 54 850,74 100 60 669,80 100 87 702,37  100 84 284,25 100 70 393,48 100 74 215,84 100 58 239,46 100 81 518,55 100 98 285,20 100 54 060,20 100 

                        

Výdaje 
Výdaj  

v tis. Kč 
% 

Výdaj  

v tis. Kč 
% 

Výdaj  

v tis. Kč 
% 

Výdaj  

v tis. Kč 
% 

Výdaj  

v tis. Kč 
% 

Výdaj  

v tis. Kč 
% 

Výdaj  

v tis. Kč 
% 

Výdaj  

v tis. Kč 
% 

Výdaj  

v tis. Kč 
% 

Výdaj  

v tis. Kč 
% 

Výdaj  

v tis. Kč 
% 

 Tř. 5 - Běţné 32 389,87 65 27 110,96 35 30 736,90 49 49 567,31   57 50 849,36 61 39 529,13 59 41 363,34 55 26 284,12 55 31 068,35 38 28 985,21 27 33 200,65 68 

 Tř. 6 - Kapitálové 17 524,11 35 49 809,99 64 32 526,80 43 36 831,45   42 32 130,91 36 27 357,81 39 34 229,24 41 21 561,12 40 51 702,93 61 77 929,60 72 15 559,37 7 

 Výdaje po konsolidaci 49 913,98 100 76 920,95 99 63 263,70 92 86 398,76  99 82 980,27 97 66 886,94 98 75 592,58 96 47 845,24 95 82 771,28 99 106 914,81 99 48 760,02 75 

                                     

 Saldo příjmů a výdajů  -11 886,15   -22 070,21   -2 593,90   1 303,61     1 303,98   3 506,54   -1 376,74   10 394,22   -1 252,73   -8 629,61   5 300,18   

                                               

 Třída 8 - financování 11 886,15   22 070,21   2 593,90   -1 303,61     -1 303,98   -3 506,54   1 376,75   -10 394,23   1 252,74   8 629,59   -5 300,16   

Zdroj: ARISweb, výkaz 40, vlastní zpracování           


