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SUMMARY 

This Diploma Thesis focuses on the description of finance redistributing system to exercise 

state administration within the scope of delegation of powers and competencies, in addition 

also on providing of financial effect analysis of these costs in a municipality with extended 

authority of the statutory city of Most, and also on recommendation of any further possible 

enhancement of financing methods specified for delegated competencies. The Diploma 

Thesis describes state budget, budgets for municipalities and regions, budgetary tax rating 

and other incomes stated in the law which contribute to financing of delegated 

competencies and powers. Recommendations of other financing alternatives are primarily 

seeking a fairer method of distribution of funds to communities and contribute to the 

increase in total revenue for devolved powers. 
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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Tato diplomová práce je zaměřena na popis systému přerozdělování financí na výkon státní 

správy v přenesené působnosti, provedení analýzy dopadu finančního krytí těchto výdajů  

v obci s rozšířenou působností statutárního města Most a doporučení dalších možných 

způsobů zlepšení financování přenesené působnosti. Práce popisuje státní rozpočet, 

rozpočet obce i kraje, rozpočtové určení daní a jiné příjmy dané zákonem, jenž, se podílejí 

na financování přenesené působnosti. Doporučení dalších alternativ financování se snaží 

především o spravedlivější způsob přerozdělování financí obcím a přispět tak k navýšení 

celkových příjmů na přenesenou působnost. 
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1 Úvod 

V České republice je rozdělování financí ze státního rozpočtu sledovaným tématem hlavně 

z hlediska veřejných institucí, krajů a obcí. Velice důležitou částí státního rozpočtu jsou 

pak finance, které stát vydává na výkon státní správy v přenesené působnosti. 

Způsob financování státní správy v přenesené působnosti je kritizován právě ze stran 

samospráv (obcí), kdy z dlouhodobého hlediska dochází ke stále většímu finančnímu 

zatížení samosprávných celků, jelikož stát nepřispívá v takové míře, která by odpovídala 

výkonu všech činností, které musí kraje a obce obstarat.  

Systém financování státní správy v rámci přenesené působnosti se měnil již několikrát. 

Poslední úprava způsobu výpočtu přerozdělení dotací je platná od roku 2009. 

V mé diplomové práci se budeme podrobně věnovat tomuto tématu. Úvodem si projdeme 

ve zkratce historii veřejné správy. Ukážeme si financování veřejné správy a její dělení na 

státní správu a samosprávu. Dotčeny budou samozřejmě instituce a orgány státní správy.  

Popsán bude veřejný rozpočet státu, jeho rozpočtová soustava a rozpočty krajů a obcí. 

Samostatná podkapitola bude věnována přenesené působnosti z hlediska kraje a obce. 

V kapitole vlivu přerozdělování financí na výkon státní správy bude provedena analýza 

dopadu financování přenesené působnosti na konkrétním příkladu a to na statutárním 

městě Most, v rámci rozpočtového roku 2010.  

Analýza nám ukáže současnu výši dotace na výkon státní správy u obce III. typu a 

popíšeme si i další příjmy města na přenesenou působnost a konkrétní dopad 

nedostačujícího krytí nákladů ve městě Most. 

V části zhodnocení se budu snažit najít optimální návrhy a doporučení na možné zvýšení 

příjmů v rámci této činnosti. 

Cílem mé závěrečné práce je podrobně seznámit se systémem přerozdělování financí na 

výkon státní správy v přenesené působnosti. Poukázat na jeho nedostatky, které ve velké 

míře zatěžují samosprávné celky a najít další návrhy na zlepšení současné situace. 
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2 Financování výkonu státní správy v přenesené působnosti 

Financování výkonu státní správy v přenesené působnosti vychází z financování veřejné 

správy. Je tedy důležité si nejdříve ukázat systém financování celé veřejné správy v ČR. 

2.1 Veřejná správa 

Tato část popisuje veřejnou správu z pohledu její historie a současnosti. 

2.1.1 Historický vývoj veřejné správy  

Historie veřejné správy sahá velmi daleko. Již ve starém Římě fungoval systém veřejné 

správy, o kterém se hovoří, jako o velmi dobře propracovaném.  

Historie České republiky je zde zachycena od doby vlády Marie Terezie, která vytvořila 

z habsburské monarchie centrální stát.  

Další reforma proběhla v roce 1850. Touto reformou bylo zrušeno panství jako základní 

jednotka státní správy a vznikly politické okresy, které se nazývaly „kontinentální model“ 

země, kraje, okresy (politické) a obce (samospráva). 

V roce 1920 proběhla zásadní reforma, která vycházela z potřeb státu. Struktura správy 

musela odpovídat potřebám republiky. Nový systém místní správy upravoval zákon o 

zřízení župních a okresních úřadů. 

Pro období mezi lety 1938 – 1939 bylo příznačné, že došlo k odklonu od demokratického 

režimu první republiky. Byl přijat ústavní zákon č. 299/1938 Sb., o autonomii Slovenskej 

republiky. Přijetím zmocňovacího zákona přestalo být Česko – Slovensko parlamentní 

republikou. 

V době okupace, tedy v letech 1939-1945, neměla naše republika žádnou veřejnou správu. 

Adolf Hitler vydal rozhodnutí o zřízení protektorátu Čech a Moravy, kde přiznal 

autonomii, ta ale byla stejně vykonávána v souladu se zájmy Německa.  

V období po druhé světové válce, v roce 1948, dva měsíce po únorovém převratu byla 

schválena nová Ústava 9. května, která vycházela z principů parlamentní demokracie. 

Zároveň však odpovídala poměrům vládnoucí komunistické straně. Tato ústava definovala 

ve svých základních článcích vládu jako nejvyšší orgán moci vládní a výkonné, která byla 

odpovědná Národnímu shromáždění. Dále vymezila Národní výbory jako nositele a 
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vykonavatele státní moci v obcích, okresech a krajích. Zřízeno bylo 19 krajů, které se dále 

členily na 270 okresů. 

K velkým změnám došlo po roce 1989. Zrušeny byly např. soustavy Národních výborů. 

Velkou nutností bylo také brát v úvahu evropský integrační proces, což obnášelo, ujmout 

se příprav na vstup České republiky do Evropské unie. 

Tato celková reforma proběhla ve dvou fázích. V první byly zřízeny krajské samosprávy. 

V roce 2000 se uskutečnili první volby do 14 krajských zastupitelstev a byli zvoleni první 

hejtmani, kteří se ujali řízení další činnosti krajských samospráv. V této době přešla na 

kraje první část působnosti z ústředních orgánů státní správy a okresních úřadů. 

Ve druhé fázi docházelo k dalšímu rozvinutí centralizačních procesů, tedy k přesunu 

kompetencí z orgánů ústředních na krajské a obecní.  

Zvládnuty musely být 4 důležité aspekty: 

• vymezení územních jednotek (právo, které je vymezeno v ústavě), 

• přesné určení, které zájmy samosprávy bude stát respektovat, 

• vytvoření demokratických procesů pro utvoření samosprávných orgánů, 

• vytvoření právní integrity místních samospráv. 

S platností od 1. 1. 2003 bylo zrušeno 73 okresních úřadů a jejich činnost přešla na obce 

s rozšířenou působností.[3] 

2.1.2 Veřejná správa v ČR 

Veřejnou správu můžeme charakterizovat jako správu veřejných záležitostí, která je 

prováděna ve veřejném zájmu, tedy jako součást moci výkonné. Jedná se o činnost 

organizovanou, a proto musí být svěřena určitému subjektu, který zaručuje, že bude 

vykována. Tímto subjektem je samozřejmě stát a další subjekty, které k tomu byly státem 

zmocněny. Veřejnou správu můžeme popsat ze dvou hledisek: 

• Funkční hledisko je souhrn činností, které zabezpečují úkoly na jednotlivých 

vládních úrovních ve veřejném zájmu na úrovni státu a územní samosprávy. 

• Organizační hledisko je souhrn institucí, které činnosti veřejné správy vykonávají 

přímo nebo zprostředkovaně na jednotlivých vládních úrovních s různou náplní 

činností a odpovědností. [2] 
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Veřejnou správu dále dělíme z hlediska dělby moci: 

• Zákonodárnou (legislativní) – zákony mají výsadní postavení vůči všem ostatním 

předpisům nižší právní síly, např. vůči vyhláškám a ostatním předpisům 

ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, obecně závazným 

vyhláškám a nařízením obcí či krajů. Tuto moc vykonává v souladu s Ústavou ČR 

Poslanecká sněmovna a Senát, který tvoří dvoukomorový Parlament ČR. 

• Výkonnou (exekutivní) – vrcholným orgánem této moci je Vláda ČR, která stojí 

v čele systému státní správy. Ze své činnosti je odpovědna Poslanecké sněmovně. 

Vláda řídí činnosti ministerstev a dalších správních úřadů a odpovídá za 

schvalování návrhů zákonů a nařízení vlády. 

• Soudní (judikatura) – je budována na principu nezávislosti a nestrannosti. Rozlišují 

se obvykle civilně právní, trestně právní, správně právní a ústavně právní. Tuto 

moc vykonávají nezávislé soudy, které mají poskytovat ochranu právům. 

Soudnictví v České republice dělíme na: 

 Obecné – rozhodují se zde záležitosti práva civilního a trestního. 

 Správní – tuto činnost vykonávají soudy krajské a Nejvyšší správní soud. 

Správní soudy přezkoumávají na základě žalob dodržování zákonností orgánů 

veřejné správy při vydávání rozhodnutí ve správním řízení i při řízení 

veřejného sektoru. O kompetenčních sporech mezi státní správou a územní 

samosprávou rozhoduje Nejvyšší správní soud. Ochraňuje výkon samostatné 

působnosti obcí a krajů před nezákonnými zásahy státu. 

 Ústavní – vykonává Nejvyšší ústavní soud a má specifické postavení. 

Rozhoduje o zrušení předpisů orgánů veřejné správy, jsou-li v rozporu 

s ústavou nebo zákony (např. rozhoduje o zrušení obecně závazné vyhlášky, 

kterou obec vydává v rámci samostatné působnosti, je-li v rozporu  

se zákonem). [2] 

Přestupky řeší orgány státní správy, např. Policie ČR a další orgány, většinou však orgány 

obcí v rámci přenesené působnosti tzv. přestupkové komise, odvolacím orgánem v rámci 

této přenesené působnosti jsou krajské úřady. 

Veřejná správa se skládá ze: 

• Státní správy, která má dominantní postavení a je veřejnou správou, jenž je 

uskutečňována státem a představuje moc výkonnou. Stát ji zajišťuje svými orgány. 
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• Samosprávy, která je k výkonu veřejné správy pověřena příslušným zákonem. Je 

to veřejná správa, která je uskutečňována jinými subjekty než státem. V současné 

době jsou subjektem výkonu samosprávy obce a kraje a je prováděna na úrovni 

územní samosprávy. Jedná se o zastupování zájmů občanů žijících na určitém 

území. [1] 

Subjektem veřejné správy je: 

 Stát, zastupovaný státními orgány (úřady) a institucemi. Státní instituce vykonávají 

veřejnou správu přímo. 

 Územní samospráva, která vykonává i některé úkony státní správy v přenesené 

působnosti. Územní samospráva však vykonává zejména vlastní samosprávu, 

kterou vykonávají občané buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím volených 

orgánů. 

 Jiné subjekty – např. profesní komory (Komora daňových poradců apod.), 

veřejnoprávní vysoké školy, veřejné fondy, nadace apod. 

Orgány státní správy a orgány územní samosprávy tvoří spolu tzv. místní správu. V ČR se 

využívá smíšený systém místní správy. V tomto systému obec jako základní územní 

samosprávný celek i kraj jako vyšší územní samosprávný celek, vykonávají nejen úkony 

vlastní samosprávy tzv. samostatnou působnost, ale v mezích zákona také úkony státní 

správy tzv. přenesená působnost. 

V současné době rozeznáváme systémy (modely) místní správy: 

• Systém angloamerický, má na úrovni nižších správních jednotek výlučné 

postavení samosprávná funkce – samospráva. 

• Systém francouzský, zde na úrovni nižších správních jednotek funguje 

vícestupňová územní samospráva, která zajišťuje samosprávné funkce 

 a tzv. dekoncentráty (dekoncentrované orgány státní správy – agentury), které na 

místní úrovni zajišťují výkon státní správy. 

• Systém smíšený (spojený) místní správy. V tomto systému obce i vyšší územní 

samosprávné celky vykonávají jak vlastní samosprávné funkce, tak výkon státní 

správy.[1], [2] 
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2.2 Financování veřejné správy 

Každá vládní úroveň hospodaří podle svého rozpočtu.  

2.2.1 Veřejný rozpočet 

V ČR řeší hospodaření s rozpočtovými prostředky a vazby uvnitř rozpočtové soustavy 

zákony o rozpočtových pravidlech,[1] které upravují i: 

• Pravidla hospodaření s prostředky státního rozpočtu, tzn. pravidla pro 

poskytování dotací do ostatních veřejných rozpočtů např. obcí a krajů. 

• Sankce za porušení rozpočtové kázně. 

• Možné rozpočtové přesuny v rámci rozpočtových opatření. 

Jak jsme si již uvedli, v ČR se využívá kombinovaný model fiskálního federalismu. 

Důsledkem je zvýšení finanční soběstačnosti obcí vyčleněním zejména daňových příjmů. 

Rozdělení daňového výnosu v rámci rozpočtové soustavy v současné době upravuje zákon 

o rozpočtovém určení daní.[2] Mezi obcemi jsou značné rozdíly. Daňový výnos daně 

z nemovitosti, podílu na dani z příjmů a podílu na DPH obce nemohou přímo ovlivnit, 

protože nemají daňovou pravomoc. 

Veřejné rozpočty se sestavují na jedno rozpočtové období, které je stejné pro celou 

rozpočtovou soustavu a je shodné s kalendářním rokem. O veřejném rozpočtu můžeme 

hovořit současně jako o: 

 Peněžní fondu, který je vytvářen, rozdělován a používán prvotně na principu 

nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. Rozdělení rozpočtu na běžný a 

kapitálový, je často využíváno pro zdůvodnění a opodstatnění salda kapitálového 

rozpočtu. 

Běžný rozpočet bilancuje běžné, každoročně se opakující příjmy a výdaje, na 

jejichž financování je potřebné získat dostačující veřejné příjmy. Dlouhodobě by 

měl být roční běžný rozpočet vyrovnaný, lépe řečeno přebytkový. Deficit běžného 

rozpočtu by měl být výjimečný. 

                                                 
 
1 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 
2 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 
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Kapitálový rozpočet bilancuje běžně se neopakující, spíše jednorázové příjmy 

s běžně se neopakujícími, jednorázovými výdaji. Nenávratné příjmy a nenávratné 

výdaje kapitálového rozpočtu nemusí být vždy vyrovnány. Je možné připustit i 

deficit v důsledku financování náročných veřejných investic. 

 Bilanci – z účetního hlediska je veřejný rozpočet bilance, která bilancuje běžné a 

kapitálové příjmy a výdaje. Rozpočet je vyrovnaný, jsou-li příjmy rovny výdajům, 

přebytkový, jsou-li příjmy větší než výdaje, anebo schodkový (deficitní), jsou-li 

příjmy menší než výdaje.  

Pokud dojde k situaci, že příjmy jsou menší než výdaje, rozpočet jako bilance se 

vyrovná použitím rezerv vytvořených v minulosti. Nejsou-li tyto rezervy 

k dispozici, využívá se návratných finančních prostředků např. úvěrů. 

Tok veřejných prostředků, zejména daňových příjmů na příjmový účet může během 

rozpočtového období kolísat, u daňových příjmů vlivem způsobu placení daní (tzn. 

například zálohový způsob placení daně z příjmů, placení daně splátkovým 

systémem u daně z nemovitosti nebo placení daně z příjmů fyzických osob až po 

skončení zdaňovacího období, které je shodné s rozpočtovým rokem apod.). 

Zatímco tok běžných výdajů na financování provozních (neinvestičních) potřeb 

sice také kolísá, ale je v průběhu roku poměrně plynulý (např. vyplácení platů 

zaměstnancům, uhrazování faktur apod.).  

V rozpočtovém období běžně dochází k časovému nesouladu mezi vývojem příjmů 

a vývojem výdajů rozpočtu. Cílem hospodaření by tedy měl být vyrovnaný 

přebytkový rozpočet, jelikož dlouhodobě schodkový rozpočet, vede k zadluženosti 

a většinou k vážným problémům se splácením dluhu včetně úroků v dalších letech.  

 Finanční plánu – veřejný rozpočet je důležitý finanční plán v rozpočtovém období. 

Pro kvalitní hospodaření nestačí sestavovat roční rozpočet. Důležité je i krátkodobý 

plán typu platebního kalendáře. V tomto případě je důležitý i rozpočtový výhled, ze 

kterého vychází plánování ročního rozpočtu. Protože v rámci institucionálního 

pojetí rozpočtu jde o rozdělení finančních zdrojů v rozpočtové soustavě mezi 

jednotlivé články.  



Bc. Hana Jírovcová: Analýza přerozděl. financí na výkon st. správy v přenes. působnosti 

2011  8 

Instituce a organizace veřejného sektoru využívají přístup v rozpočtovém 

plánování: 

 Shora – dolů, kdy nadřízený orgán stanoví podřízeným institucím a 

organizacím na nižším stupni řízení rozpočtové parametry (příjmy a 

výdaje). 

 Zdola – nahoru, kdy podřízené články sestaví návrh svého rozpočtu podle 

svých priorit a nárokují potřebné finanční zdroje na vyšším článku, např. 

výši dotací apod. 

 Obojí přístup, kdy podřízené články předkládají svoji rozpočtovou 

představu a nároky na další finanční prostředky nadřízenému článku. Ten 

nárokům nemůže vyhovět, a tudíž doporučí podřízenému článku 

přehodnotit návrh rozpočtu, tzn., že nadřízený článek nezvýší navrhovaný 

objem dotací podle žádosti podřízeného článku apod. 

Mezi způsoby rozpočtového plánování patří: 

 tvorba rozpočtu od nuly – je to časově náročný způsob rozpočtového 

plánování, ale vede k vyšší efektivnosti. Je založen na tom, že je finančním 

obrazem pro stanovení očekávaného cíle a kroků k jeho dosažení včetně 

propočtu nákladů na jeho dosažení. 

 systém programového rozpočtování – vychází z plánování výdajů podle 

plánovaných výstupů, které odrážejí cíle činnosti subjektu ve veřejné 

správě. 

 systém výkonného rozpočtování – soustřeďuje se na zabezpečení 

rozpočtových zdrojů na předem definované potřeby a výkony. 

 Nástroji finanční politiky a nástroji řízení  

Veřejný rozpočet je nástrojem veřejné politiky. Rozpočty obcí a vyšších stupňů 

územní samosprávy jsou nástrojem realizace koncepce sociálního a ekonomického 

rozvoje daného území. Rozpočet je důležitým nástrojem řízení v orgánech státu, 

obce, regionu, ale i ve veřejnoprávních organizacích v lokálním veřejném sektoru. 

[1], [2] 

Podstata a význam veřejného rozpočtu se projevuje v jeho funkcích, tj. alokační, 

redistribuční a stabilizační, odvozené z funkcí veřejných financí. 
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 Alokační funkce – je projevem postavení státu a územní samosprávy jako 

produkčního subjektu, který zabezpečuje a financuje pro občany různé veřejné 

statky.  

 Redistribuční funkce – je spojena s nenávratným přerozdělováním části hrubého 

domácího produktu přes veřejné rozpočty. Tento princip se uplatňuje i mezi nižšími 

vládními úrovněmi, obcemi, regiony a je důvod existence přerozdělovacích vztahů 

v rámci rozpočtové soustavy.  

Účelové běžné dotace jsou poskytovány obcím a krajům na vymezený účel a jsou 

tedy zúčtovatelné. Poskytování běžných neúčelových dotací není vázáno na 

předem vymezený účel. Odpovídají tak lépe tendenci posilovat pravomoc a 

odpovědnost orgánů územní samosprávy za jejich hospodaření.  

Kapitálové dotace jsou investiční účelové dotace a jsou poskytovány obcím a 

krajům. Slouží na financování konkrétní investici a jsou zúčtovatelné. 

Příčiny existence přerozdělovacích procesů uvnitř soustavy veřejných rozpočtů 

najdeme na straně příjmů. Velký vliv má rozpočtové určení daní, tj. svěřených, 

případně i sdílených daní, které podle rozpočtového ručení daní plynou do rozpočtu 

obce a do rozpočtu kraje. Nejvýnosnější daně však plynou do státního rozpočtu. 

Obce mají jen velmi malou omezenou daňovou pravomoc, tedy možnost uvalit 

místní daně. Příjmy a to i daňové jsou nerovnoměrně rozloženy a rozdíly v daňové 

kapacitě a v daňovém výnosu mezi obcemi jsou velké.  

 Stabilizační funkce – je založena na aktivním zasahování státu do fungování 

hospodářského mechanismu, zejména prostřednictvím výdajů ze státního rozpočtu 

na vládní nákupy v soukromém sektoru.[1] 

2.2.2 Rozpočtová soustava 

Daně jsou příjmy veřejných rozpočtů. Těch je celá řada a musí být tedy určeno zákonem, 

které daně do kterých veřejných rozpočtů plynou. Rozpočtové určení se mění podle 

územní organizace státu, změn v úkolech územních samosprávných celků apod. 

Pod pojmem rozpočtová soustava se rozumí: 

• Soustava peněžních fondů (fondové pojetí). 

• Soustava rozpočtových vztahů uvnitř rozpočtové soustavy. 
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• Soustava orgánů a institucí, které se starají o tvorbu, rozdělování a užití veřejných 

rozpočtů a mimorozpočtových fondů.  

Do rozpočtové soustavy patří: 

• Soustava veřejných rozpočtů. Patří sem státní rozpočet na ústřední vládní úrovni 

a decentralizované rozpočty na nižších vládních úrovních včetně územní 

samosprávy (rozpočty obcí a krajů). Rozpočty se vytvářejí a používají povinně, což 

vyplývá ze zákonných předpisů. Rozhodující postavení v rozpočtové soustavě má 

ve všech zemích státní rozpočet, který má povahu zákona. Do soustav veřejných 

rozpočtů obecně zahrnujeme: 

 Nadnárodní rozpočet v případě nadnárodních seskupení (např. v EU). 

 Ústřední státní rozpočet v zemi (státní rozpočet, podle státoprávního 

uspořádání příslušné země). 

 Rozpočty jednotlivých článků územní samosprávy a to podle jejího 

vertikálního a horizontálního členění, tzn. rozpočty obcí a rozpočty vyšších 

stupňů územní samosprávy – krajů. 

 Rozpočty veřejnoprávních podniků a veřejnoprávních (vládních) 

neziskových organizací ve veřejném sektoru. 

• Soustava mimorozpočtových fondů, zpravidla účelových, využívaných na 

centrální i decentralizované vládní úrovni. 

• Rozpočty veřejnoprávních (vládních) neziskových organizací. [2] 

Současné rozpočtové určení daní je upraveno následujícím způsobem: 

1. Příjmem státního rozpočtu jsou veškeré daně, pokud není určeno jinak. 

2. Příjmem rozpočtu krajů je: 

a) podíl na 3,1% celostátního výnosu daně z přidané hodnoty, 

b) podíl na 3,1% celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako 

plátcem daně, 

c) podíl na 3,1% celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané 

srážkou podle zvláštní sazby, 

d) podíl na 3,1% z 60% celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v ad b) a c), 



Bc. Hana Jírovcová: Analýza přerozděl. financí na výkon st. správy v přenes. působnosti 

2011  11 

e) podíl na 3,1% celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob (vyjma 

případů, kdy poplatníkem je obec nebo kraj), 

f) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj 

(s výjimkou daně, která je vybíraná srážkou podle zvláštních předpisů). 

Příjmem obce však není úhrada dodatečně vyměřené daně správcem daně na 

základě jeho zjištění ani příslušenství daně. Daň dodatečně vyměřená na 

základě dodatečného daňového přiznání podaného krajem jeho příjmem však 

je.  

3. Příjmem rozpočtu obcí je: 

a) výnos daně z nemovitosti. Příjemcem je ta obec, na jejímž území se 

nemovitost nachází, 

b) podíl na 20,59% celostátního výnosu daně z přidané hodnoty, daně z příjmů 

fyzických osob (kromě případů uvedených v ad c)) a daně z příjmů 

právnických osob (kromě případů, kdy poplatníkem je obec nebo kraj), 

c) 30% výnosu záloh na daň z příjmů těch fyzických osob, které mají na území 

obce bydliště ke dni jejich splatnosti a výnosu daně (vyrovnání a dodatečné 

přiznání nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měli 

na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období s výjimkou 

daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a s výjimkou daně (záloh na 

daň) z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, sráženým a odváděným 

plátcem daně, 

d) podíl na 1,5% celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako 

plátcem daně z příjmů (s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní 

sazby), 

e) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem DPPO je obec, 

kromě příslušenství daně. Příjmem obce však není úhrada dodatečně 

vyměřené daně správcem daně na základě jeho zjištění. Daň dodatečně 

vyměřená na základě dodatečného daňového přiznání podaného obci jejím 

příjmem je. 

Podíl každé obce je závislý na počtu obyvatel a příslušnosti obce do konkrétní 

velikostní kategorie. 
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4. Příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury je: 

a) celostátní výnos daně silniční, 

b) 20% celostátního výnosu spotřební daně z minerálních olejů.[8] 

Rozpočtové určení daní není totožné se správou daní. Správu všech daní vykonávají 

územní finanční orgány, které převádějí daňový příjem určený obci nejméně jedenkrát 

měsíčně. 

2.2.3 Rozpočty obcí a krajů 

Obec, resp. kraj sestavuje svůj rozpočet, který bilancuje příjmy s výdaji, potřebnými na 

zajištění potřeb regionálního veřejného sektoru, včetně přenesené působnosti v příslušném 

rozpočtovém období.  

Dlouhodobým cílem hospodaření obce i kraje je vyrovnaný rozpočet, případně přebytkový 

rozpočet, kdy se tvoří rozpočtová rezerva. Dlouhodobě schodkový rozpočet, se musí 

vyrovnat z rezerv vytvořených v minulosti, pokud tyto rezervy nejsou k dispozici, musí se 

schodek krýt z návratných finančních prostředků, což vede k zadlužování a někdy i k 

vážným problémům se splácením dluhu včetně úroků v dalších letech.  

Daňové příjmy a dotace z rozpočtové soustavy přicházejí na příjmový účet příslušného 

územního rozpočtu až v průběhu ledna, proto jsou důležité finanční rezervy, ze kterých se 

může čerpat, dokud dotace ze státního rozpočtu nedorazí a tím neohrozit fungování obce 

nebo kraje v tomto období. Hospodaření obcí a krajů, podléhá povinnému auditu. Tato 

povinnost vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.[3] 

Rozpočty obce a kraje obsahují: 

• Příjmy a výdaje, které mají vztah k činnosti samosprávy i k výkonu státní správy 

v rámci přenesené působnosti. 

• Finanční vztahy: 

 k veřejnému sektoru, 

 k podnikatelským subjektům a to jak ze strany příjmů (např. placení 

místních poplatků) tak na straně výdajů (např. poskytování dotací 

soukromým podnikatelům), 

                                                 
 
3 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
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 k rozpočtové soustavě, tj. ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům, a to 

hlavně prostřednictvím dotací, 

 k ostatním obcím či krajům, pokud zajišťuje a financuje dle smluvního 

vztahu společně některé veřejné statky, a to sdružováním prostředků, 

 k ostatním subjektům, např. k peněžnímu ústavu (čerpání úvěru a jeho 

následné splácení). [2] 

V tabulce č. 1 je přehledně znázorněn obecně rozpočet obce, který je rozdělen na běžné a 

kapitálové příjmy a na běžné a kapitálové výdaje. Toto rozdělení napomáhá pochopit 

skladbu rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak i výdajů. 
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Tabulka 1 - rozpočet obce  
Příjmy Výdaje 

Běžné: 

- Daňové – svěřené daně (Dz Nem) 

- sdílené daně (část DPH, část 

DPFO a DPPO) 

- místní poplatky 

- správní poplatky 

- Nedaňové – poplatky za služby 

- příjmy z pronájmu majetku 

- příjmy od OS, PO 

- zisk obecních podniků 

- dividendy z akcií, přijaté 

úroky 

- Transfery – dotace – neúčelové 

- účelové (specifické) 

- přijaté sdružené finanční 

prostředky 

 Běžné – neinvestiční: 

- mzdy a platy 

- povinné pojistné za zaměstnance 

- materiálové 

- na energii 

- na nájemné 

- sociální dávky 

- výdaje do obecních podniků 

- sankce za porušení rozpočtové kázně 

- placené pokuty 

- placené úroky 

- ostatní (poskytnuté dary)  

- dotace vlastním OS a jiným subjektům 

- neinvestiční požadavky PO 

- výdaje na sdružování finančních 

prostředků 

Kapitálové: 

• z prodeje majetku – nemovitého a 

movitého dlouhodobého majetku 

• z prodeje akcií a majetkových podílů 

• kapitálové transfery - účelové 

• neúčelové 

• přijaté úvěry 

• příjmy z emise komunálních obligací 

• přijaté splátky půjček 

Ostatní: 

• doplňkové 

• přijaté sankční pokuty apod. 

Kapitálové – investiční výdaje: 

• na pořízení hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku 

• na nákup cenných papírů 

• na kapitálové poskytnuté dotace OS a 

různým subjektům 

• na investiční příspěvky PO 

• na investiční půjčky poskytnuté různým 

subjektům 

• při sdružování finančních prostředků 

• splátky úvěrů 

 a další. 

[2] 

Příjmy rozpočtu obce a kraje můžeme členit obdobným způsobem jako u jakéhokoliv 

veřejného rozpočtu. Závazně je člení rozpočtová skladba. 
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Daňové příjmy jsou příjmy, které plynou do rozpočtu krajů a obcí. V rozpočtech obcí 

tvoří významný podíl v příjmech rozpočtů.  

S daňovým určením souvisí daňová pravomoc, tzn., kdo ovlivňuje předmět daně, způsob 

výpočtu základu daně, sazby daně, kdo povoluje osvobození, slevy apod. 

Daně, s výjimkou místních poplatků, vždy spravuje a vybírá příslušný finanční úřad, který 

tento daňový výnos posílá příslušné obci a kraji. 

V České republice je daňový výnos nerovnoměrně rozložen. To způsobuje často velké 

rozdíly v míře finanční soběstačnosti mezi obcemi a kraji. U sdílených daní to ovlivňuje i 

způsob rozdělení výnosu daně, mezi jednotlivé obce a kraje. 

Vedle majetkových a důchodových daní jsou příjmem rozpočtů obcí tzv. místní poplatky. 

Soustava místních poplatků je daná zákonem o místních poplatcích.[4] Tyto poplatky si 

spravují a vybírají obce samy. 

Příjmy z vlastní správní činnosti jsou správní poplatky podle zákona o správních 

poplatcích[5] za správní úkony, které obce a kraje vykonávají v rámci přenesené 

působnosti.  

Nedaňové příjmy – mezi tyto příjmy rozpočtů územní samosprávy patří především: 

 příjmy od vlastních neziskových organizací, 

 příjmy z vlastního podnikání, podíl na zisků podniků s majetkovou účastí obce  

a kraje, 

 příjmy z pronájmu nebo z prodeje majetku ve vlastnictví obce či kraje, 

 příjmy z obchodování s cennými papíry, 

 uživatelské poplatky za některé lokální či regionální smíšené veřejné statky. 

Dotace – dotace tvoří významnou část příjmů jejich rozpočtů a přicházejí z největší části 

ze státního rozpočtu. 

2.3 Státní správa a její charakteristické rysy 

Státní správa je veřejná správa, která je uskutečňována státem. Je jednou z forem činnosti 

státu, jejímž hlavním cílem je realizace výkonné moci státu. 

                                                 
 
4 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
5 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
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Výkonná moc státu je: 

• výkonná – provádění obsahu zákonů, 

• podzákonná – vázanost zákony, které provádí, 

• nařizovací – oprávnění vydávat správní akty normativní povahy ve vztahu 

k objektům státní správy. 

Státní správa se realizuje ve vztazích, kde na jedné straně vystupují státní orgány, jenž, tuto 

činnost vykonávají a na druhé straně objekty působení státní správy, vůči nimž je správa 

vykonávána jako státně mocenská činnost. 

2.3.1 Orgány a instituce státní správy 

Státní správa zahrnuje orgány: 

• Orgány se všeobecnou působností – ústřední vláda. 

• Orgány se specializovanou působností – ministerstva a ostatní ústřední orgány. 

Ústřední státní správa má hlavní úlohu v efektivním řízení veřejného sektoru. Toto řízení 

spočívá především v její koncepční (legislativní), koordinační a kontrolní činnosti.  

Ústřední státní správa určuje, v jakých záležitostech mohou orgány veřejné správy svou 

pravomoc vykonávat. Rozlišujeme tedy působnost: 

• Věcná působnost – je dána jen pro konkrétní záležitost. 

• Místní působnost – stanoví, na jakém území může příslušný orgán vykonávat svou 

pravomoc.  

 Orgány státní správy jsou: 

 Parlament. V České republice je parlament dvoukomorový. Poslanecká sněmovna 

a Senát. Parlament je ústavodárným orgánem, přijímá a mění ústavu, zákony, 

schvaluje mezinárodní smlouvy, ustavuje některé státní orgány a kontroluje jejich 

činnost. Poslanci Poslanecké sněmovny a Senát jako celek mají zákonodárnou 

iniciativu. 

 Prezident republiky má například pravomoc vyhlašovat volby, vetovat zákony, 

jmenovat a odvolávat členy vlády, přijímat demise, jmenovat členy bankovní rady, 

jmenovat soudce Ústavního soudu, prezidenta nejvyššího kontrolního úřadu, 

udělovat milosti apod. Dále je vrchním velitelem armády. 

 Vláda je vrcholný ústavní orgán moci výkonné a politické. Má specifické postavení 

ve státní správě. Vykonává politickou moc, na kterou nositelé svrchovanosti 
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(občané státu) delegují výkonnou moc. Je přímým vykonavatelem rozhodnutí 

parlamentu. Řídí, kontroluje, koordinuje a sjednocuje činnost ostatních subjektů 

veřejné správy, ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy. Dále má 

právo zákonodárné iniciativy, podává návrhy zákonů do Parlamentu a zabezpečuje 

kontrolu a dozor.  

Členy vlády jsou předseda, jeho místopředsedové a ministři, kteří řídí jednotlivá 

ministerstva. V čele ministerstev jsou ministři, kteří jsou jmenovaní prezidentem 

ČR. Ministerstva se podílejí na tvorbě státní politiky i svého resortu. 

 Ostatní ústřední orgány, zřizovaném a rušené zvláštním zákonem. V čele jsou 

vedoucí jmenovaní vládou, výjimečně prezidentem republiky (např. u Českého 

statistického úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže).  

Jejich činnost v rámci veřejné správy je úzce specializovaná a je vždy vymezena 

zvláštním zákonem. Tyto orgány jsou oprávněny v mezích zákona vydávat 

podzákonné předpisy. Patří sem např. Český báňský úřad, Český statistický úřad, 

Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad apod. 

 Orgány státní správy s celostátní působností. Tyto orgány jsou zřizované v rámci 

ministerstev, např. Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce apod. 

 Ostatní dekoncentrované orgány státní správy. Některé ústřední orgány státní 

správy zřizují svá detašovaná pracoviště zajišťující státní správu ve městech, obcích 

a ve správních obvodech okresů a krajů. V České republice se označují jako 

dekoncentráty. Tyto správní úřady jsou zřizovány: 

• Podle příslušných zákonů jako specializované, odborné nebo 

dekoncentrované správní úřady. 

• Jako pracoviště ústředních orgánů v místech regionu, mikroregionu apod. 

Je tomu tak zejména pro lepší dostupnost pro občany a další subjekty (např. 

finanční úřad, katastrální úřad apod.) 

Ústřední orgány státní správy realizují a řídí výkon státní správy na zákonem svěřených 

úsecích. Kontrolují činnost podřízených organizací a orgánů v rámci veřejného sektoru  

a informují veřejnost o své činnosti. [1], [2] 
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2.3.2 Přenesená působnost  

Příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti představuje hlavní zdroj příjmů 

obcí a krajů. Tento příspěvek je zákonem určen na základě delegování výkonu státní 

správy na samosprávné celky státem. 

Obce a kraje rozdělují své příjmy v rámci přenesené působnosti a příjmů z činnosti 

samosprávy. Toto oddělené financování veřejné správy a samosprávy je důležité například 

pro sledování vývoje příjmů a výdajů v přenesené působnosti a stanovit a řídit tak míru 

krytí ze strany pracovníků úřadu. 

Oddělené financování potvrzuje odlišnost povahy agendy v přenesené působnosti a nemá 

nic společného s výkonem prvotní úlohy územní samosprávy. [3] 

2.3.3 Přenesená působnost na kraje 

V rámci této působnosti plní kraje na základě zákona úkoly za stát. Zejména jde o všechny 

správní řízení. Ve většině případů jsou kraje a jejich úřady odvolacím místem proti 

rozhodnutím úřadů obcí a měst. V tomto případě jsou krajské úřady nadřízeny a mohou 

rozhodnutí obecních úřadů zrušit, nebo nahradit jiným rozhodnutím. V těchto správních 

případech je kraj vázán nejen zákonem, ale i interními normativními akty nadřízených 

orgánů např. směrnice ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy. Kraje 

dozírají a kontrolují na výkon státní správy v obcích. Rada kraje může vydat v rámci 

zabezpečení některých jasně stanovených záležitostí v přenesené působnosti nařízení kraje, 

[6] které jsou samozřejmě v mezích zákonných a podzákonných právních předpisů. 

Stát přenesl na kraje pravomoci a stanovil pro výkon této působnosti určité požadavky. [7] 

Je tedy zcela logické, že stát zároveň zjišťuje jak je tato působnost vykonávána. Kontrolní 

a dozorová činnost má jediný cíl, a to zabezpečit řádný a účinný výkon veřejné správy.  

Dozor se uskutečňuje: 

 Zjišťováním zákonnosti v souladu se zákony a právními předpisy. 

 Orgán dozoru může pozastavit účinnost právního předpisu nebo výkon jiného 

právního aktu a podat soudu návrh na jeho zrušení. Tato kontrola se uskutečňuje 

jak před právním aktem, v jeho průběhu, tak i následně po jeho realizaci. 

                                                 
 
6 Zákon č. 129/2000 Sb., §59, odst. 1., písm. k) zákon o krajích 
7 Zákon č. 129/2000 Sb., §30, zákon o krajích 
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 Zjišťuje se plnění povinností, které vyplývají z právních předpisů a dalších aktů. 

 Opatření, která jsou uložena, realizuje samozřejmě kontrolovaný. [2], [3] 

2.3.4 Přenesená působnost na obce 

Přenesenou působností rozumíme výkon státní správy, kterou stát přenesl na obce. 

K výkonu státní správy dostávají obce příspěvek na přenesenou působnost. V rámci této 

působnosti vydává obec nařízení, správní rozhodnutí a zároveň se řídí zákony a jinými 

právními předpisy. 

Můžeme říci, že výkon státní správy obce a jejich orgány svazuje podle principu jednotné 

státní správy. [2], [3] 

Po reformě veřejné správy rozlišujeme základní tři typy obcí podle toho, jak velký rozsah 

výkonu státní správy byl obci svěřen: 

• Obec I. typu – minimální rozsah státní správy. 

• Obec II. typu – obce s pověřenými obecními úřady.[8] 

• Obec III. typu – obce s rozšířenou působností.[9] 

Dále zákon hovoří samostatně o hlavním městě Praha, která má specifické postavení a je 

podrobně popsána zákonem o hlavním městě Praha.[10] 

Termín obec zahrnuje více kategorií. Jednou z nich jsou i statutární města,[11] kterých je 

v současné době celkem 24 a jejich počet se stále mění. Statutární města se od jiných měst 

odlišují tím, že mají právo (statut) stanovit městské části nebo obvody, které jsou 

samosprávnými jednotkami s vlastními orgány jako jiné obce. Na tyto městské části nebo 

obvody lze přenést výkon některých pravomocí města v oblasti samostatné nebo přenesené 

působnosti s výjimkou vlastnit majetek nebo vydávat obecně závazné vyhlášky. 

2.4 Přerozdělování financí na přenesenou působnost  

 
Tento systém financování vychází ze zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu, který se 

vždy každý rok mění po schválení rozpočtu parlamentem ČR a senátem. Postup pro 

                                                 
 
8 Zákon č. 128/2000 Sb., §64, zákon o obcích 
9 Zákon č. 128/2000 Sb., §66, zákon o obcích 
10 Zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praha 
11 Zákon č. 128/2000 Sb., §4 hlava VIII, zákon o obcích 
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stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím je rozlišen do čtyř 

částí, dle typu obce. Výpočet je součástí zákona o státním příspěvku[12] a je uveden i 

v příloze č. 1 této práce.  

Prostředky poskytované obcím na výkon státní správy v přenesené působnosti představují 

příspěvek, který nepokrývá celé náklady. Další část krytí výdajů na přenesenou působnost 

je hrazen z jiných zdrojů včetně rozpočtového určení daní.  

2.5 Financování příspěvku na přenesenou působnost obecně 

Jak jsme již uvedli v předchozích kapitolách, ke krytí přenesené působnosti slouží jak 

příspěvek na výkon státní správy, tak i správní poplatky a další nahodilé příjmy (např. 

pokuty), účelové dotace a vlastní příjmy.  

Struktura příjmů obcí a jeho rozdělení na daňové příjmy, které jsou zároveň 

nejvýraznějším zdrojem příjmů a skládají z procentuelního hlediska z: 

• 57,3 % - příjmy dle rozpočtového určení daní 

• 27,5% - dotace (přijaté transfery) 

a nedaňové příjmy se skládají z: 

• 9,5% - nedaňové příjmy 

• 5,7% - kapitálové příjmy 

Obecně můžeme hovořit, že výše příspěvku na přenesenou působnost je nedostatečná.  

Ministerstvem financí byla provedena studie (analýza), která nám přesně poukazuje na stav 

krytí výdajů příjmy z přenesené působnosti. Tato analýza se dotýkala především krytí 

investičních výdajů.  

U obcí se základní funkcí, s matrikou a stavebním úřadem (obce I. typu) hovoříme o 

pokrytí výdajů cca z 20% až 50%. U obcí s pověřeným obecním úřadem (II. typu) je to cca 

70% a u obcí s rozšířenou působností (III. typu) je to cca až 100% finančního pokrytí 

přenesené působnosti. Zde je nutné připomenout, že toto procentuelní zhodnocení bylo 

provedeno především na krytí investičních výdajů obcí. Což zároveň dokazuje, že zvláště u 

malých obcí se celkové krytí výdajů ze státního rozpočtu ještě sníží. 

                                                 
 
12 Zákon č. 487/2009 Sb., příloha č. 8, zákon o státním rozpočtu 
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Dluh státu vůči obcím činní dle samotného výpočtu Ministerstva financí ČR téměř 4 mld. 

Kč. V roce 2010 došlo ke zvýšení příspěvku cca o 25%, tedy o 2 mld. Kč, přesto ale 

skutečné vynaložené náklady obcí nepokryjí. 

Obce se potýkají s nízkou úrovní daňových pravomocí v České republice, nevyvážeností 

vzájemné koexistence systémů financování samosprávy a státní správy a dále velkou 

nepřehledností v oblasti dotačních systémů, kde mají problém především malé obce, které 

se jen velmi obtížně dostávají k dotačním prostředkům. 

Další problém je i rozlišení co je přenesená působnost a samostatná působnost. Velký 

oříšek je to zvláště u malých obcí, kde správu vykonává většinou jen starosta obce.[15] 
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3 Vliv přerozdělování financí na výkon státní správy vybrané 

obce 

Pro ukázku vlivu přerozdělování financí na výkon státní správy v praxi bylo vybráno 

statutární město Most. Je to velké město, kde by podle vyhodnocení Ministerstva financí 

mělo být pokrytí finanční dotace na přenesenou působnost téměř 100% (na investiční 

výdaje). Bohužel, analýzou dokážeme, že i přes zvýšení dotace pro obce v roce 2010 téměř 

o 2 mld. Kč, stále nestačí finance pokrýt skutečné náklady na přenesenou působnost. 

Ovlivněno je to i skutečností, že zvýšení dotace se nedotýká obcí III. typu, tedy obcí 

s rozšířenou působností, kam právě statutární město Most spadá. Velký problém je i snížení 

daňových příjmů. Zaznamenán byl velký pokles hlavně u daně z příjmů právnických osob, 

které tvoří obecně asi ¼ daňových příjmů obce. Její výše je dokonce srovnatelná s rokem 

2005, což je pro příjmy obcí alarmující. [15] 

3.1 Statutární město Most 

 Město vykonává přenesenou působnost a přenesenou rozšířenou působnost ve správním 

obvodu určeném prováděcím předpisem dle zákona č. 314/2002 Sb., stanovení obcí 

s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou působností u těchto obcí: 

Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Obrnice, 

Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice a Železnice. [16] 

Magistrát města Mostu v rámci této přenesené působnosti – obec s pověřeným 

úřadem vykonává následující agendy: 

 živnostenské oprávnění, stavební úřad, povolování výherních hracích přístrojů a 

tombol, práva místních poplatků, výplata sociálních dávek, péče o staré a zdravotně 

postižené občany, matriční záležitosti, ochrana životního prostředí, evidence 

obyvatel, ověřování, vidimace a legalizace, volby. 

Dále vykonává rozšířenou působnost – obce s rozšířenou působností, kterou obce 

zahájili po zrušení okresních úřadů, tj. od 1. ledna 2003. Na základě II. etapy územní 

veřejné správy, která proběhla ke konci roku 2002. Tyto obce vykonávají v přenesené 

působnosti (tj. státní správu) většinu veřejné správy. 
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V důsledku reformy veřejné správy vykonává statutární města Mostu následující agendy: 

 evidence obyvatel (rozšířeno o záležitosti, které dříve zabezpečoval okresní úřad), 

vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů, 

evidence motorových vozidel, posuzování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel prováděné v rámci zkoušek v autoškole a vrácení řidičských 

průkazů po zákazech v bodovém hodnocení, živnostenské oprávnění (rozšířeno o 

záležitosti, které dříve zabezpečoval okresní úřad), výplata sociálních dávek 

(rozšířeno o záležitosti, které dříve zabezpečoval okresní úřad), sociálně – právní 

ochrana dětí, péče o staré a zdravotně postižené občany (rozšířeno o záležitosti, 

které dříve zabezpečoval okresní úřad), vodoprávní řízení, odpadové hospodářství, 

ochrana životního prostředí (rozšířeno o záležitosti, které dříve zabezpečoval 

okresní úřad), památková péče, oblast školství, státní správa lesů, myslivost a 

rybářství, doprava a silniční hospodářství, volby (rozšířeno o záležitosti, které dříve 

zabezpečoval okresní úřad). 

3.2 Příspěvek na přenesenou působnost  

Všeobecně je zastáván názor, objednává-li si stát u obcí výkon jakékoliv činnosti 

v souvislosti se státní správou (tj. přenáší-li na obce určité činnosti), má za tyto služby 

obcím platit tak, aby příspěvek na výkon této činnosti odpovídal výši skutečně 

vynaložených finančních prostředků. Výpočet celkových nákladů na výkon státní správy a 

porovnání s příjmy za rok 2010, nám bohužel ukáže zcela jasně, že obce stále doplácejí na 

tuto činnost ze svých vlastních prostředků. Není ani novinkou, že z důvodů mnoha dalších 

faktorů se tato „dotace“ ze stran obcí zvyšuje.  

Pro rok 2010 činil příspěvek na přenesenou působnost pro statutární město Most 54 441 

tis. Kč. Jak si podrobně ukážeme, tento příjem je pouze část dalších příjmů města na výkon 

přenesené působnosti. Celkové příjmy i tak ale nestačí pokrýt z větší části výdaje s tímto 

spojené. 

 

3.2.1 Přehled příjmů a výdajů na výkon státní správy ve statutárním městě Most 

Abychom mohli vypočítat, zda je na výkon státní správy přispívána dostatečná finanční 

částka, muselo být nejprve stanoveno v jakém poměru, je na jednotlivých odborech a 

úsecích vykonávána státní správa a samospráva (tj. státní správa oproti samosprávě). 
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Potřebné údaje k výpočtu poměru zaměstnanců jsou zachyceny v tabulce č. 2, kde je 

přesně uveden přepočet funkčních míst na státní správu a samosprávu v roce 2010 ve 

statutárním městě Most. 

Poměr výkonu státní správy a samosprávy se vypočte dle níže uvedeného vzorce 

výpočtu poměru výkonu na státní správu a samosprávu, který vychází z tabulky č. 2. 

Vzorec výpočtu poměru výkonu na státní správu a samosprávu: [16] 

celkový přepočet na zaměstnance  

            * 100 = poměr výkonu [%]  

celkový počet zaměstnanců      

  

Výpočet: 

 Státní správa:  197,19  

    * 100 = 54,02% 
  365    

 Samospráva:  167,81   

       * 100 = 45,98% 
  365  

Ve statutárním městě Most je vypočten poměr zaměstnanců na státní správu 54,02 % a 

samosprávu 45,98 %. 

V současné chvíli již tedy víme, v jakém poměru budeme rozpočítávat výdaje města za rok 

2010. 
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Tabulka 2 - přepočet funkčních míst na státní správu a samosprávu 

Název odboru 

Funkční místa 

Stav k 

31. 12. 

2010 

STÁTNÍ SPRÁVA SAMOSPRÁVA 

% 
Přepočet 

 na zam. 
% 

Přepočet  

na zam. 

Tajemník magistrátu 1  0,00 100% 1,00 

Manažer kvality 1  0,00 100% 1,00 

Odbor kancelář primátora a 

tajemníka 
25 15% 3,75 85% 21,25 

Odbor interního auditu a kontroly 5 0% 0,00 100% 5,00 

Odbor dopravní úřad 29 95% 27,55 5% 1,45 

Odbor finanční 34 35% 12,00 65% 22,00 

Odbor informačního systému 13 0% 0,00 100% 13,00 

Odbor investic a údržby 15 0% 0,00 100% 15,00 

Odbor komunálního hospodářství 2 0% 0,00 100% 2,00 

Odbor městského majetku 24 0% 0,00 100% 24,00 

Odbor rozvoje a územního 

plánování 
10 25% 2,50 75% 7,50 

Odbor sociálně – právní ochrany 

dětí 
27 96% 26,00 4% 1,00 

Odbor sociálních věcí 40 80% 32,00 20% 8,00 

Odbor správních činností 39 100% 38,96 0% 0,04 

Odbor stavební úřad 20 100% 20,00 0% 0,00 

Odbor strategií a dotací 7 0% 0,00 100% 7,00 

Odbor školství, kultury a sportu 15 30% 4,5 70% 10,50 

Odbor vnitřní správy 32 14% 4,48 86% 27,52 

Odbor živnostenský úřad 15 100% 15,00 0% 0,00 

Odbor životního prostředí a 

mimořádných událostí 
11 95% 10,45 5% 0,55 

Celkem 365  197,19  167,81 

       [16]  
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V tabulce č. 3 a v tabulce č. 4 je přehledně uvedeno, kolik finančních prostředků město 

dostalo ze státního rozpočtu na výkon státní správy (přenesenou působnost) a kolik 

přispěly správní poplatky do příjmů města v rámci přenesené působnosti. Dále jsou pak 

uvedeny výdaje dle druhu, které jsou rozpočítány zjištěným poměrem.  

 
Tabulka 3 - výdaje statutárního města Mostu v roce 2010 

Druh Výdaje (v tis. Kč) 

Výdaje   

Hospodářská správa 31 695 

Volby  2 342 

Informační systém 16 388 

Výdaje mzdové  

Magistrát města Mostu 107 617 

Městská policie, prevence kriminality 29 454 

Ostatní (volby, sociální věci, různé 

projekty, požární ochrana, zastupitelstvo 
10 308 

Výdaje na povinné odvody státu  

Magistrát města Mostu 37 891 

Městská policie, prevence kriminality 10 115 

Ostatní (volby, sociální věci, různé 

projekty, požární ochrana, zastupitelstvo 
901 

Výdaje celkem 246 711 

  [16] 
 
Vypočteným procentuelním poměrem státní správy a samosprávy si rozpočítáme výdaje 

uvedené v tabulce č. 3. Získáme tak náklady, které byly ve skutečnosti vynaloženy na 

výkon státní správy. Zároveň dostaneme i část nákladů, kterými se město podílelo na 

financování výkonu státní správy z rozpočtu města (samosprávy) ze svých vlastních 

zdrojů. 
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Tabulka 4 - příjmy statutárního města Mostu v roce 2010 

Příjmy v roce 2010 (v tis. Kč) 

Odbor správní poplatky (v tis. Kč) 

Stavební úřad 408 

Živnostenský úřad 739 

Finanční 3225 

Životní prostředí a MU 176 

Správních činností 2 357 

Dopravy a komunálního hosp. 11 469 

Městského majetku 0 

Odbor vnitřní správy 1 366 

Sociálních věcí 11 

Celkem příjmy za správní poplatky 19 751 

Příjmy ze státního rozpočtu 2010 (v tis. Kč) 

Příspěvek na výkon státní správy 54 441 

Na funkční místa OSV 1 013 

Na FM + provozní zál. OPoDSPaZ- 

dotace na sociálně právní ochranu dětí 
12 252 

Volby – do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR a komunální 
3 670 

Na CZECH POINT 0 

Na biometrické prvky 0 

Celkem příjmy ze státního rozpočtu 71 376 

Celkem příjmy  91 127 

     [16]  
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Tabulka 5 - výpočet nákladů na výkon státní správy a samosprávy 

Výdaje v tis. Kč 

Celkové výdaje v roce 2010 246 711 

Podíl výdajů na státní správu – 54,02% 133 273 

 Podíl výdajů na samosprávu – 45,98% 113 438 

     [16]

  

V tabulce č. 5 jsou rozlišeny výdaje dle vypočteného procentuálního podílu na výkon státní 

správy a samosprávy. Výdaje města na státní správu činily 133 273 tis. Kč, což znamená, 

že při příjmech z výkonu státní správy 91 127 tis. Kč statutární město Most dotovalo ze 

svých vlastních zdrojů výkon státní správy v roce 2010 celkem 42 146 tis. Kč. 

3.3 Dopad přerozdělování financí na výkon státní správy ve statutárním 

městě Most 

Výpočet nákladů na výkon státní správy v rámci přenesené působnosti ve statutárním 

městě Most, nám přesně vyjádřilo vztah státu k obcím. Je až ohromující, že dosažené číslo  

42 146 tis. Kč muselo město vynaložit ze svých finančních prostředků. V současné době 

mají všeobecně obce velký propad v příjmech a zvětšující se nucená finanční dotace 

výkonu státní správy nijak nepřidá.  

Pro přesnou představu je vše uvedeno v tabulce č. 6, kde je popsán rozpočet města a jeho 

předpokládaný výsledek.  
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Tabulka 6 - rozpočet statutárního města Mostu v roce 2010 

Příjmy  Výdaje  

Běžný rozpočet 

Daňové příjmy 725 586 

Běžné výdaje 1 135 767 
Nedaňové příjmy 69 541 

Neinvestiční 

dotace 
297 944 

Celkem 1 093 071 Celkem 1 135 767 

Kapitálový rozpočet 

Kapitálové příjmy 71 077 

Kapitálové výdaje 214 758 Neinvestiční 

dotace 
17 055 

Celkem 88 132 Celkem 214 758 

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a Sociálního fondu 

Fond rozvoje 

bydlení a 

Sociálního fondu 

14 209 

Fond rozvoje 

bydlení a 

Sociálního fondu 

4 445 

Celkem  1 195 412 Celkem 1 354 970 

Celkem 

výsledek 
-159 558 

     [16]

  

  

Celkový výsledek nám jasně zobrazil nemilou situaci města Mostu s financemi na konci 

roku 2010. Propad 159 558 tis. Kč bude mít velký vliv na rozpočet města v roce 2011, 

hlavně po stránce výdajů.  
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4 Zhodnocení 

Na základě analýzy přerozdělování financí na výkon státní správy statutárního města Most 

jsem dospěla k těmto závěrům: 

 Způsob financování přenesené působnosti je nedostačující. 

 Obce jsou nuceny stále více dotovat výkon státní správy ze svých prostředků. 

 Zvyšující se finanční zátěž znamená velký zásah v hospodaření obce. 

4.1 Zhodnocení současné situace 

V České republice se používá model přerozdělování financí na přenesenou působnost 

platný od roku 2009. Výsledek analýzy dopadu u statutárního města Mostu, kdy finanční 

spoluúčast ze strany města činila v roce 2010, přes 42 mil. Kč nám pouze dokázala, že se 

náklady na přenesenou působnost stále zvyšují. Musíme také uznat, že k tomuto velkému 

číslu přispěla i ne příliš přívětivá ekonomická situace v naší republice a nejen u nás. Proto 

je možná až děsivé, že stát v roce 2011 snížil dotaci na přenesenou působnost v rámci 

České republiky o 17,6 %. 

Zde ale nemůžeme hovořit o úspoře veřejných financí, neboť se jedná pouze o přenos 

úhrady nákladů na výkon státní správy ze státu na obec. Touto úsporou budou trpět 

především obce s rozšířenou působností, jelikož právě u těchto obcí zůstal příspěvek ve 

stejné výši jako v loňském roce. Pro statutární město Most se jedná o snížení příspěvku 

z 54 441 tis. Kč cca o 9 mil. Kč, což samozřejmě zároveň navýší i krytí výdajů z vlastních 

zdrojů města cca na 50 mil. Kč. 

4.2 Návrh na systém financování obcí 

Financování výkonu přenesené státní správy nelze míchat se samostatnou působností. Tyto 

příjmy mají sloužit především k rozvoji obce a ne na úhradu administrativních činností 

prováděných pro stát. 

Návrhy na jednotlivé zlepšení financování výkonu státní správy v přenesené působnosti 

jsou z celkového pohledu velice obtížné, zvláště pak, když je od státu předpoklad, že ani 

nepočítá se 100% krytím těchto výdajů. Varianty řešení, které by přispěly k lepším 

podmínkám financování přenesené působnosti, samozřejmě existují. 
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4.2.1 Zahrnutí příspěvku do rozpočtového určení daní 

Možnost zlepšení financování přenesené působnosti je například v rozpočtovém 

určení daní.  Tato možnost ale byla ze strany obcí hojně diskutována a podpora této 

varianty se pohybovala kolem 50%. Vycházelo se totiž z podmínky, že by se musel zhruba 

o 10 mld. Kč rozšířit objem prostředků rozdělovaných rozpočtovým určením daní. Tyto 

prostředky by byly rozdělovány z výnosu sdílených daní. To by ale znamenalo nárůst 

podílů výnosu těchto daní v rozpočtovém určení daní. 

Výhodou tohoto postupu je zjednodušení toku financování obcí.  

Nevýhodou je „smíchání“ prostředků určených pro samostatnou působnost a přenesenou 

působnost samosprávy.  

4.2.2 Financování přenesené působnosti mimo rozpočtové určení daní 

Financování přenesené působnosti výkonu státní správy mimo rozpočtové určení daní 

je postaveno na základě dotačního principu, který by zajistil plné pokrytí nákladů na 

tuto činnost obcím.  

Přenesený výkon státní správy je spojen s výběrem správních poplatků, které částečně 

náklady pokrývají. Zbylá část nákladů by měla být plně pokryta dotací ze státního 

rozpočtu tak, aby v průměru obce měly touto dotací zajištěno pokrytí příslušných 

výdajů.  

Uplatnění kritéria po poskytování dotace na výkon státní správy se zde navrhují v tomto 

rozsahu:  

 druhu výkonu státní správy,  

 velikost správního obvodu,  

 zohlednění nižší efektivnosti správních činností v menších obcích,  

 zohlednění příjmů ze správních poplatků. 

Vše směřuje k možnosti zvyšování rozšíření veřejných služeb v obcích, které vytvářejí 

vhodné podmínky k podnikání. Východiskem principu jsou stávající daně. Daň 

z nemovitosti a daň z příjmů fyzických osob z podnikání a možnost jejich uplatnění 

v podobě „místních“ daní.  

Daň z nemovitosti – Majetek vyžaduje ke své existenci určité veřejné služby, které je 

potřebné průběžně hradit z rozpočtu obce. Podle rozsahu služeb a místních podmínek by 

tato daň měla být podle rozhodnutí obce uplatňována. Roli místní daně se daň 
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z nemovitosti přiblížila posledními zákonnými úpravami (platnými od roku 2009), ale její 

role při financování obcí se navrhuje upravit ve směrech: 

a) Z pohledu uplatnění daně z nemovitosti jako místní daně:  

 Zvýšit daňové sazby u staveb pro individuální rekreaci, kdy jde o druhé 

bydlení a kdy není k danému objektu trvale přihlášen žádný obyvatel na úroveň 

velikosti sdílených daní na jednoho obyvatele obce. 

 Zvýšit sazby daně u objektů pro podnikání (které obvykle vyžadují vyšší 

nároky na veřejné služby, než obytné objekty). 

 Kompenzovat obcím osvobození daně z nemovitosti z majetku státu a 

jiných případů osvobození, kdy existence osvobození od daně z nemovitosti 

znevýhodňuje příslušné obce, kde se nachází. 

 Pravomoci úpravy této místní daně ponechat nadále obcím, v zákonem 

vymezeném intervalu maximální a minimální hodnoty. 

b) Vypustit z této daně svěřené příslušné obci daň z půdy, která má charakter daně 

z přírodního zdroje. Doporučuje se, vzhledem k nerovnoměrnosti rozložení 

v území, jejich výnos centralizovat (ve státním rozpočtu) a v rámci rozpočtového 

určení daní začlenit výnos mezi ostatní sdílené daně. Důvodem jsou vysoké rozdíly 

v sazbách daně na m² půdy, dané cenou (bonitou) půdy, bez reálného zdůvodnění 

nároků na velikost souvisejících veřejných služeb ve vazbě na bonitu půdy. 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – negativy současného 

uplatňování těchto 30% daňových výnosů, svěřených obci podle místa bydliště 

podnikatele, jsou zejména: nestabilita výnosů při změnách zákona, nestabilita forem 

podnikání, možnost různosti místa bydliště a místa podnikání a více míst podnikání a 

nevyváženost výnosů při různých formách podnikání.  

Řešením, snížení těchto negativ je snížení podílu této svěřené daně s nahrazením 

snížení výnosu (výpadku) pro obce zvýšením podílu sdílených daní. 

Hlavním problémem je nerovnost mezi místní vazbou daňových výnosů u právnických a 

fyzických osob.  

Určité harmonizace výnosů podnikatelských subjektů se sídlem v obci lze docílit, tak, 

že stávající vztah k podnikatelům bude doplněn vztahem k PO prostřednictvím daně 

z příjmů PO ze závislé činnosti od zaměstnanců u těchto PO na obdobné procentní 

úrovni svěření, jako je u podnikatelů FO. 
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4.2.3 Další návrhy na zlepšení financování přenesené působnosti 

• Zvýšení poplatků ze správní činnosti (nízká výše správních a sankčních poplatků) 

je jednou z možností zlepšení situace ve financování výkonu přenesené působnosti. 

Ve svém důsledku by se však jednalo o výrazný přesun břemene na občany. 

• Nastavení jasného a přehledného financování, zabránění prolínání odlišně 

koncipovaných systémů (příspěvků) a rozpočtového určení daní. 

• Zachování odděleného financování přenesené působnosti prostřednictvím 

příspěvku. 

• Prohloubení diskuse o míře spolufinancování výkonu přenesené působnosti ze 

strany státu a obcí. Snížení rozdílů v míře financování výdajů na výkon přenesené 

působnosti zvýšením příspěvku pro obce s matričními a stavebními úřady.  

Přesun úkolů vykonávaných v přenesené působnosti z obcí se základní působnosti 

by vyřešil současné problémy se zajištěním kvality těchto služeb i jejich 

financováním.  

• Spolufinancování výdajů souvisejících s údržbou a obnovou kancelářských 

ploch využívaných úředníky vykonávající přenesenou působnost. 

• Zvážení, zdali by obce se základní funkcí měly vykonávat agendy v přenesené 

působnosti (z hlediska efektivity, účelnosti a hospodárnosti).  

Na úrovni obcí se základní funkcí ponechat pouze agendu vykonávanou v 

přenesené působnosti, uloženou obci a spojenou s touto povahou obce (výkaznictví 

spojené s rozpočetnictvím, archivace apod.) a krizový management. 

• Rozvinutí způsobů výkaznictví, které umožní jasně oddělit výdaje na výkon 

samostatné a přenesené působnosti. 

• Vytvoření modelů, které umožní provést ocenění jednotlivých úkonů při 

výkonu přenesené působnosti a to alespoň u základních úseků. Problémem při 

financování přeneseného výkonu státní správy je zjištění nákladů na tuto činnost.  

Obce tyto činnosti obvykle vykonávají ve větším správním obvodu. Je tedy nutné 

zaručit, aby jedna obce nedoplácela na druhou obec, pro kterou tuto činnost 

vykonává. 

• Nastavení systému standardizace umožní hlubší porovnání efektivnosti výkonu 

správy v oblasti přenesené působnosti na úrovni obcí i krajů. Napomůžou rozlišit, 

zdali rozdíly ve výši výdajů na výkon přenesené působnosti, jsou odůvodnitelné. 
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Zavedení standardů práce, nastavení efektivních procesů a odpovídající organizační 

struktury by umožnilo omezit výskyt neodůvodněných nadměrných výdajů. 

• Základním problémem je ocenění jednotlivých úkonů. Zde je nutné brát v potaz 

propojenost jednotlivých trhů práce a tedy i poměr mezi mzdou úředníků ve veřejné 

sféře a s vývojem mezd v soukromém sektoru. V tomto směru existují výrazné 

regionální rozdíly, které např. na úrovni krajů velkým způsobem ovlivňují výši krytí 

výdajů spojených s výkonem přenesené působnosti. 
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5 Závěr 

Financování přenesené působnosti je téma, které se dotýká především představitelů obcí a 

krajů. Model přerozdělování financí na tuto činnost, platný od roku 2009, obcím nepřináší 

změnu k dobrému a bohužel díky ekonomické situaci v naší republice je prohloubení 

finanční dotace ze stran samospráv stále vyšší. 

Cílem mé závěrečné práce bylo podrobné seznámení se systémem přerozdělování financí 

na výkon státní správy v přenesené působnosti, poukázat na jeho nedostatky a najít možné 

návrhy na zlepšení současné situace. 

Podrobné seznámení s tímto systémem je uvedeno v druhé části práce. Tato kapitola je 

zaměřena na veřejnou správu a její dělení na státní správu a samosprávu, financování 

veřejné správy, rozpočtovou soustavu a obecný přehled rozpočtů krajů a obcí. Další popis 

se týká již samotné státní správy a její charakteristiky. Vysvětlení pojmu přenesené 

působnosti dle kraje a obce je další velice důležitá část práce.  

V třetí části je provedena analýza dopadu finančního krytí těchto nákladů na konkrétním 

příkladu a to na statutárním městě Most. Popisuje se zde, do jakého typu obce město Most 

spadá, a o jaké služby delegované státem se stará. Přehled celkových příjmů, nákladů a 

jeho rozdělení dle procentuálního poměru zaměstnanců (státní správa, samospráva), nám 

ukázal finanční dopad nedostatečného krytí výdajů na přenesenou působnost ze strany 

státu. Samotný dopad, je ve smyslu nutné finanční dotace ze strany samosprávy města. 

Právě tyto vynaložené prostředky by město mohlo použít pro jiné účely. 

V kapitole zhodnocení, tedy ve čtvrté části práce jsou nabídnuty návrhy na zlepšení 

financování přenesené působnosti. Vychází se zde z rozpočtového určení daní, dále 

uplatněním daně z nemovitosti a daně z příjmů FO z podnikání v podobě “místní“ daně a 

dalšími návrhy jako např. zachování odděleného financování přenesené působnosti, 

prohloubení diskuse o míře spolufinancování výdajů, spolufinancování výdajů 

souvisejících s údržbou a obnovou kancelářských ploch atd. 

Všechny uvedené podněty na možné zlepšení krytí výdajů se snaží o jediný cíl, pomoci 

obcím a zároveň nezatížit již tak „seškrtaný“ státní rozpočet. 

Po celkovém zhodnocení práce si myslím, že stanovené cíle se podle mého mínění podařilo 

splnit.  

Závěrem bych chtěla říci, že ač obce již v mnoha případech neví nyní jak řešit svou 

finanční situaci, je více než jasné, že bude v nejbližších letech docházet 
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pouze prohlubování dopadu při účasti na spolufinancování služeb, které je obec povinna 

vykonávat. 
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