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1 Úvod 

 

Problematika hospodaření a financování obcí, potaţmo veřejné správy patří 

k závaţným otázkám veřejné ekonomie a veřejných financí. Obec je jedním z článků 

veřejného sektoru. Počátky obecní samosprávy na našem území nacházíme jiţ v dokumentech 

z roku 1848. Územní samospráva vznikala přirozeně jako důsledek přirozeného osídlení,  

ale také uměle, tzn. rozhodnutím mezi panovníkem a městy. Od samotného počátku  

do dnešních dnů prošel vývoj veřejného hospodářství dlouhou cestou. Zlomovým byl  

rok 1989, který znamenal v České republice změnu společenského systému a ve vztahu 

k obcím moţnost jejich samostatného rozhodování a hospodaření. K obnově samosprávy 

v ČR dochází aţ později, a to přijetím zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR a zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

o obcích). Charakteristickým znakem obce je území, občané a působnost, vlastní samospráva 

veřejných záleţitostí v hranicích daného území obce. Aby mohla územní samospráva úspěšně 

fungovat a zároveň plnit své funkce, bylo a je nutné vytvořit potřebné předpoklady,  

a to jak legislativní tak i ekonomické.  

 

Veřejný sektor, tudíţ i obce hospodaří na základě veřejných rozpočtů. Veřejný 

rozpočet je nejen peněţním fondem, účetní bilancí a finančním plánem, ale také nástrojem 

veřejné politiky a řízení. Rozpočet plní tři důleţité funkce alokační, redistribuční  

a stabilizační. Hospodaření s rozpočtovými prostředky závazně upravuje zákon. Veřejný 

sektor se potýkal a potýká s nedostatkem finančních zdrojů, a tím výrazným nesouladem mezi 

příjmy a výdaji svých rozpočtů. 

 

Pro bakalářskou práci jsem si zvolila téma problematiky týkající se postavení, 

financování a hospodaření obcí v České republice, konkrétně města Hlučín. Mému rozhodnutí 

pomohla skutečnost, ţe v současné době pracuji jako ekonomka v příspěvkové organizaci 

města Hlučín. Podrobným přezkoumáním hospodaření města se pokusím přiblíţit, jak sloţité 

jsou veřejné finance, s jakými částkami město hospodaří a jak náročné je dovést hospodaření 

města ke kladnému výsledku. 

 

Cílem mé bakalářské práce je na základě analýzy přiblíţit problematiku hospodaření 

obce. V teoretické části práce vycházím z nastudovaných poznatků a informací z dané 

literatury, která se týká této problematiky. Objasňuji zde postavení a úlohu obce, včetně 
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charakteristiky, majetku, orgánů obce a organizací zřizovaných obcí. Nedílnou součástí  

mé práce je vysvětlení pojmů rozpočtová soustava a rozpočtová skladba, včetně rozpočtového 

provizoria. 

 

V praktické části se podrobněji podívám na hospodaření města Hlučín, a to v období 

pěti let 2006 - 2010. Základní podklady, ze kterých jsem vycházela, tvořily závěrečné účty  

a rozpočty města za sledované období. V rámci finanční analýzy provedu srovnání příjmů 

a výdajů obce, dle rozpočtové skladby, včetně rozdělení příspěvků a dotací organizacím města, 

a to na základě schválených, upravených a konečných rozpočtů. Zmíním zde také  

fondové hospodaření města 

 

V rámci své bakalářské práce se budu opírat o vybranou odbornou českou literaturu, 

příslušné zákony a internetové zdroje, jejichţ výčet je na konci práce. 

 

Tato práce je strukturovaná do úvodu, do teoretické části, kde se zabývá 

problematikou postavení a úlohou obcí v České republice, do praktické části analyzující 

město Hlučín a v předposlední části práce je zhodnoceno hospodaření města Hlučín. Poslední 

pátá, závěrečná část bakalářské práce se věnuje shrnutí dané problematiky. 

 

Bakalářská práce vychází z legislativy platné ke dni 01. 01. 2011 
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2 Postavení a úloha obcí v České republice 

 

2.1 Charakteristika obcí 

 

Obec je tvořena třemi základními znaky – územím, občany, působností. Můţeme tedy 

říci, ţe „ územní samospráva je právo a schopnost územních orgánů řídit podstatnou část 

veřejných záležitostí v zájmu místního obyvatelstva, a to v mezích daných zákonem, tj. ve všem 

co stát nesvěřil státním orgánům k rozhodování“.
1
 

Obec plní dvojí funkci vymezenou zákonem: vlastní samosprávnou funkci 

 - tzv. samostatnou působnost a také přenesenou funkci - tzv. přenesenou působnost.  

Dle zákona o obcích rozlišujeme tyto druhy obcí: 

 obce, které nejsou městy, 

 města, která byla městy před nabytím účinnosti zákona o obcích a s počtem obyvatel 

nad 3000, 

 městys, obce, které měly toto označení a byly oprávněny jej pouţívat před 17. 5. 1954, 

 statutární města, města členěná na městské obvody či městské části, 

 Hlavní město Praha, 

Podle přenesené působnosti pak rozeznáváme tyto kategorie obcí: 

 obce 

 obce s matričním úřadem 

 obce se stavebním úřadem 

 obce s pověřeným obecním úřadem 

 obce s rozšířenou působností
2
 

 

Obec jako základní územní samosprávný celek je veřejnoprávní korporací,  

coţ znamená, ţe je: 

 společenstvím občanů, 

  má vlastní majetek, 

  je reprezentantem veřejných zájmů, 

                                                
1 MARKOVÁ, H. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Univerzita Karlova v Praze,  

Právnická fakulta, Eva Rozkotová – IFEC, 2008. 18 s. ISBN 978-80-87146-08-8. 
2
 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3. přepracované vydání, 

Praha: ASPI, 2008.712 s. ISBN 978-80-7357-351-5 
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 pečuje o všestranný sociálně ekonomický rozvoj svého území a o potřeby občanů, 

které jsou ve veřejném zájmu,  

 zároveň je samostatným ekonomickým subjektem-má právní subjektivitu, 

 zabezpečuje veřejné sluţby,  

  můţe zřizovat neziskové organizace, 

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

 musí mít určitou finanční suverenitu,  

 má právo hospodařit podle vlastního rozpočtu, 

 v mezích zákona je nositelem veřejné moci,
3
 

 

Veřejné statky jsou takové aktivity či sluţby, které jsou více či méně uţitečné  

celé společnosti, jsou zabezpečovány veřejnou správou, tzn. státním orgánem nebo územní 

samosprávou. Charakteristickým rysem veřejných statků je nedělitelnost spotřeby mezi 

jednotlivé uţivatele, nevylučitelnost ze spotřeby, nesoutěţivost spotřebitele, nulové mezní 

náklady na spotřebu kaţdého dalšího jedince. Dělíme je na čisté a smíšené. Obce zabezpečují 

veřejné statky prostřednictvím vlastních neziskových organizací a prostřednictvím podniků, 

kterých jsou zakladatelem nebo spoluzakladatelem.
4
 

 

2.2 Orgány obce 

 

Obec je spravována svými samosprávnými orgány. Tyto orgány členíme na volené, 

výkonné a poradní a kontrolní. Zároveň tyto orgány rozlišujeme dle plněných funkcí, 

a to v samostatné či přenesené působnosti.  

 

Zastupitelstvo obce je kolektivní volený orgán, který má hlavní rozhodovací 

pravomoc v samostatné působnosti, v rámci přenesené působnosti obce rozhoduje  

jen, stanoví-li tak zákon. Jednání zastupitelstva obce jsou veřejná a řídí se jednacím řádem. 

Zastupitelstvu obce je dle zákona o obcích vyhrazeno schvalovat: územní plán obce, program 

rozvoje územního obvodu obce, schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce, rozpočtová 

opatření, zřizovat fondy obce a také zřizovat či rušit příspěvkové organizace, organizační 

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

Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
4
 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, 1. vyd. Praha: Management Press, 2004,304 s. 

  ISBN 80-7261-086-4. 
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sloţky, zakládat obchodní společnosti, kdy obec bude zakladatelem nebo spoluzakladatelem, 

dále pak rozhodovat o majetkoprávních úkonech, uzavírat smlouvy o poskytnutí úvěru nebo 

půjčky, vydávat obecně závazné vyhlášky aj. Zastupitelstvo se schází minimálně čtyřikrát 

ročně. Zvolení členové zastupitelstva volí ze svých členů členy rady obce. 

 

Rada obce je výkonným orgánem obce v rámci samostatné působnosti a vydává-li 

nařízení obce v rámci přenesené působnosti, tak jen na základě zákonného zmocnění.  

Za výkon své činnosti je odpovědná zastupitelstvu. Radu obce tvoří starosta, místostarosta  

a další členové rady. Počet členů je vţdy lichý, jednání rady obce jsou neveřejná. 

 

Starosta obce zastupuje obec navenek. Je volen z členů zastupitelstva a odpovídá  

za výkon své funkce zastupitelstvu. Plní funkci statutárního orgánu obce. Připravuje, 

svolává a řídí schůze zastupitelstva a rady obce, odpovídá za objednání a provedení auditu 

hospodaření obce, jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu. Není-li v obci zřízena 

funkce tajemníka, plní jeho funkci. Starosta také řídí a kontroluje pracovníky obecního úřadu. 

V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místostarosta. 

 

Výbory obce se zřizují rozhodnutím zastupitelstva obce a jsou iniciativními 

a kontrolními orgány zastupitelstva obce. Předsedou kaţdého výboru je člen zastupitelstva, 

počet členů výboru musí být lichý, nejméně však tříčlenný. Členy nemohou být starosta, 

místostarosta, tajemník a jiné osoby, které se zabývají hospodařením obce.  

Podle zákona o obcích, obce zřizují tyto výbory: 

 finanční výbor – provádí kontrolu hospodaření s majetkem obce, včetně finančních 

prostředků v rámci hospodaření obce 

 kontrolní výbor – kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce a dodrţování 

právních předpisů 

 výbor pro národnostní menšiny – zřizuje se za předpokladu, ţe na území obce  

se podle posledního sčítání lidu, hlásí k jiné národnosti neţ české alespoň 10 % 

občanů.
5
 

 

                                                
5
 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3. přepracované vydání, 

Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
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Komise obce můţe zřídit rada obce a jsou iniciativními a poradními orgány obce.  

Mezi takovéto patří např. komise dopravní, kulturní a sportovní, povodňová aj. V rámci 

samostatné působnosti obce mohou předkládat návrhy a náměty. Při výkonu přenesené 

působnosti musí mít předseda komise sloţenou zkoušku ze zvláštní odborné způsobilosti  

a komise jsou odpovědny starostovi. Takovým příkladem je přestupková komise. 

 

Obecní úřad – v zákonu o obcích je stanoveno, ţe obecní úřad tvoří starosta, 

místostarosta, tajemník – pokud je tato funkce zřízena a zaměstnanci obce zařazení 

do obecního úřadu.
6
 Tajemník obce je pracovníkem v zaměstnaneckém poměru a řídí celý 

administrativní aparát obce. Vykonává úkoly v samostatné i přenesené působnosti. Struktura 

obecního úřadu je členěna na odbory a oddělení. Počet odborů a náplň jejich činností 

je závislá na velikosti obce, rozsahu samostatné (samosprávné)působnosti a výkonu státní 

správy neboli přenesené působnosti. V obcích a městech jsou převáţně zřizovány odbory 

finanční, územního plánování, školství a vzdělání, majetkový a bytového hospodářství, 

sociální odbor aj. Ve větší míře přenesené působnosti jsou zřizovány ţivnostenský, stavební, 

matriční aj.
7
 

 

2.3 Majetek obce 

 

Obec je veřejnoprávní korporací a právnickou osobou, která má ekonomickou 

samostatnost, a tím i majetek a finanční zdroje. Typickým majetkem jsou místní komunikace, 

budovy, bytové domy, pozemky. Pravomoc s nakládáním obecního majetku je rozsáhlá, 

lze jej pronajímat, prodávat, vyplývá však zde odpovědnost majetek chránit, pečovat o něj  

a zajišťovat opravy a údrţbu majetku. O způsobu uţívání rozhodují orgány obce. Při prodeji  

a pronajímání tohoto majetku plynou příjmy do rozpočtu obce.
8
 

 

 

 

 

2.4 Organizace obce 

                                                
6 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
7
 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3. přepracované vydání, 

Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
8 MARKOVÁ, H. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Univerzita Karlova v Praze,  

Právnická fakulta, Eva Rozkotová – IFEC, 2008, 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.   
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Pro zabezpečení veřejné sluţby mohou obce zřizovat či zakládat několik forem 

organizací. Zřizovány jsou organizační sloţky obce (městská policie), příspěvkové organizace 

(základní školy, mateřské školy, sportovní či kulturní zařízení), školské právnické osoby  

a veřejné neziskové organizace. Obce mohou zakládat obchodní společnosti (společnosti 

s ručením omezeným, akciové společnosti), obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační 

společnosti, zájmové sdruţení právnických osob. Dále pak mohou jednotlivé obce mezi sebou 

spolupracovat, a to na základě smlouvy mezi dvěma nebo více obcemi ke splnění konkrétního 

úkolu, prostřednictvím zaloţení dobrovolného svazku obcí. 

 

2.5 Rozpočet obce 

 

Rozpočet obce se řídí samostatným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet obce je sestavován  

a schvalován kaţdoročně. Rozpočtový proces je delší neţ rozpočtové období, musí začít  

před zahájením rozpočtového období a končí po jeho skončení. Zásadou rozpočtového 

procesu je jeho kaţdoroční sestavování a schvalování, reálnost a pravdivost, úplnost  

a jednotnost, dlouhodobá vyrovnanost a publicita rozpočtu. Rozpočtový proces popisuje 

postup, který zahrnuje návrh, schválení, plnění a kontrolu rozpočtu. 

 

Návrh rozpočtu - se sestavuje obvykle na základě rozpočtu předcházejícího roku 

s tím, ţe se zohlední změny, nové potřeby, inflace apod. Při sestavování rozpočtu se pouţívají 

různé metody (např. přírůstková metoda či metoda nulové základny) a vychází 

se z rozpočtového výhledu, který musí obec sestavovat na období 2 – 5 let. Rozpočtový 

výhled je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování a sestavuje se na základě 

uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Zpracování tohoto výhledu vyplývá 

ze zákona. Tak jak se v průběhu kaţdého roku hospodaření provádějí rozpočtová opatření, 

tak se mění i parametry hospodaření v rozpočtovém výhledu. Podoba ročního rozpočtu  

by měla vycházet ze struktury dané rozpočtovou skladbou. Návrh rozpočtu se nejprve 

projednává v obecních orgánech - v radě obce, ve výborech, komisích. Projednání rozpočtu  

se můţe několikrát opakovat vzhledem k vzneseným připomínkám orgánů, 

které se na rozpočtu podílejí. Poté je návrh rozpočtu zveřejněn minimálně na 15 dnů 

vyvěšením na úřední desce resp. místně obvyklým způsobem tak, aby se k němu mohli 
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vyjádřit občané, a to buď písemně před jednáním zastupitelstva anebo přímo na jednání 

zastupitelstva.
9
 

 

Schválení rozpočtu - rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Můţe být 

schválen jako přebytkový, jestliţe některé příjmy daného roku jsou určeny k vyuţití 

v následujících letech. Rozpočet můţe být schodkový jen v případě, ţe schodek je moţné 

uhradit finančními prostředky z minulých let, smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, 

návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopisů. Hodnocení 

vyrovnanosti rozpočtu se posuzuje pouze z hlediska příjmů a výdajů příslušného roku. Takţe 

do posuzování vyrovnanosti se nezahrnují přijaté prostředky např. z úvěru, ale ani vlastní 

prostředky ušetřené z předcházejících let. Návrh rozpočtu je předloţen ke schválení 

zastupitelstvu obce a musí být schválen nadpoloviční většinou všech zastupitelů obce. 

V podobě v jaké je schválen představuje závazné ukazatele hospodaření obce. Pokud není 

rozpočet schválen před zahájením rozpočtového roku, musí obec hospodařit podle pravidel 

rozpočtového provizoria. Toto rozpočtové provizorium musí schválit zastupitelstvo obce 

před zahájením příslušného rozpočtového roku. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné 

v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

Obec od prvního dne příslušného rozpočtového roku musí tedy mít schválen 

buď rozpočet, nebo rozpočtové provizorium, jinak hrozí sankce za porušení rozpočtové kázně. 

Po schválení rozpočtu následuje tzv. rozpis rozpočtu, kdy se schválený rozpočet musí 

rozepsat podle podrobné rozpočtové skladby aţ na jednotlivé poloţky a paragrafy. Dále 

se pak stanovují závazné ukazatele dotací a prostředků pro organizace zřizované obcí či jiné 

organizace, které budou pouţívat prostředky rozpočtu obce. Tyto ukazatelé se stanovují 

u rozpisu rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby. Rozpis rozpočtu provádí úřad obce- 

finanční odbor.   

 

Plnění rozpočtu - v průběhu rozpočtového roku se hospodaří podle schváleného 

rozpočtu a kontroluje se jeho plnění. Obec je povinna pravidelně měsíčně předkládat 

Ministerstvu financí zprávy o svém hospodaření, a to ve formě výkazu Fin 2 – 12 M - Výkazu 

pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad 

                                                
9 MARKOVÁ, H., Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, Eva Rozkotová – IFEC, 2008, 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.   
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a dobrovolných svazků obcí (dále jen FIN 2 – 12 M). Tento výkaz obce pouţívají i pro vlastní 

kontrolu hospodaření. V průběhu roku bývá potřebné provádět změny rozpočtu z různých 

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

organizačních změn, změn právních předpisů, změn objektivně působících skutečností 

ovlivňujících plnění rozpočtů (např. neplnění příjmů, nové výdajové potřeby apod.) 

Rozpočtová opatření je pak potřebné vţdy uskutečnit, kdyţ se mění finanční vztahy k jinému 

rozpočtu (např. v případě získání dotací ze státního rozpočtu). Rozpočtová opatření schvaluje 

zastupitelstvo obce, ale můţe svěřit pravomoc provádět tato rozpočtová opatření i radě obce.
10

 

 

Kontrola rozpočtu - po skončení rozpočtového roku obce se provádí následná 

kontrola jeho plnění v podobě závěrečného účtu obce. Závěrečný účet se zpracovává  

ve struktuře podle podrobné rozpočtové skladby a zahrnuje plnění příjmů a výdajů, pouţití 

fondů, vztahy ke státnímu rozpočtu, krajům apod. Jako nezbytnou součást projednání 

závěrečného účtu je povinností obce nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok, 

a to krajským úřadem anebo auditorem.
11

Před projednáním závěrečného účtu obce, které 

provádí zastupitelstvo obce, je nutno závěrečný účet zveřejnit (obdobně jako návrh rozpočtu) 

na minimálně 15 dnů na úřední desce před projednáním v zastupitelstvu obce. Projednání 

závěrečného účtu uzavírá zastupitelstvo buď souhlasem s celoročním hospodařením 

„bez výhrad“ anebo „s výhradami“ (pokud byly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření). 

Závěrečný účet obce musí být projednán zastupitelstvem nejpozději do 30. 6. následujícího 

roku.
12

 

 

2.6 Rozpočtová skladba 

 

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

o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtová skladba uplatňuje  

pro finanční operace veřejných rozpočtů čtyři základní hlediska třídění: odpovědnostní, 

druhová, odvětvová a konsolidační.  

 

Odpovědnostní hledisko se u rozpočtů obcí převáţně nevyuţívá. 

                                                
10 MARKOVÁ, H., Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, Eva Rozkotová – IFEC, 2008, 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.  
11

 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

 svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 
12 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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Druhové hledisko třídí všechny příjmy a výdaje podle příjmových a výdajových 

druhů, které vycházejí z ekonomické charakteristiky jednotlivých finančních operací obce. 

Příjmy představují veškeré nenávratně inkasované prostředky a nezahrnují ty přijaté finanční 

prostředky, kdy si rozpočet vypůjčuje peníze ke krytí svých výdajů. Výdaje představují 

veškeré nenávratně poskytnuté prostředky a nezahrnují prostředky, kdy platby jsou charakteru 

splátek úvěrů. Financování zahrnuje operace, jako jsou výpůjčky peněţních prostředků, 

splátky jistiny půjček apod. 

 

Odvětvové hledisko třídí příjmy a výdaje podle odvětví. Odvětvová klasifikace 

organizuje činnosti podle jejich účelu nebo funkce (např. vzdělání, sociální zabezpečení, 

bydlení aj.). 

 

Konsolidační hledisko je spojeno s tzv. konsolidací rozpočtů. Úhrn konsolidovaných 

poloţek v příjmech a výdajích musí být hodnotově stejný. Nemění se tedy výsledná bilance, 

ale objem na příjmové a výdajové straně se sniţuje o stejnou částku, která je představována 

realizovanými vícenásobnými operacemi vzniklými při evidenci hospodaření.
13

 

 

2.6.1 Podrobné dělení tříd rozpočtové skladby 

 

Třída č. 1 - Daňové příjmy obcí tvoří rozhodující zdroje hospodaření obcí, zahrnují 

jednak příjmy z daní a jednak příjmy z poplatků. Obcím jsou poskytovány tyto výnosy z daní: 

1. Daň z nemovitostí: Pouze u této daně má sama obec moţnost zasáhnout 

do konstrukce daně změnou koeficientů u obytné plochy a u stavebních pozemků, celý výnos 

z daní je svěřen obci, kde se příslušná nemovitost nachází. Tato daň se skládá z daně 

z pozemků a daně ze staveb. 

2. Daň z příjmů právnických osob, kdy právnickou osobou je obec: daň, kterou platí 

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

do rozpočtu té obce, která ji platí.  

3. Daň z příjmů fyzických osob z podnikání: do rozpočtu obce je určeno 30 % výnosu 

daně z příjmů fyzických osob z podnikání od podnikatelů, kteří mají bydliště na území obce. 

                                                
13 Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
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4. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti: je jednotlivé obci poskytována 

podle toho, kolik pracovních míst se nachází na území obce. Všem obcím v ČR  

je rozdělováno 1,5 % celostátního výnosu této daně tak, ţe jednotlivá obec získává z těchto 

procent takový podíl, který odpovídá podílu počtu zaměstnaných v obci na celkovém počtu 

zaměstnaných ve státě. 

5. Daň z příjmů fyzických osob z podnikání: obcím v ČR je rozdělováno 21,4 %  

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

získává podíl z této daně podle velikostní skupiny, do níţ náleţí a podle skutečného počtu 

obyvatel a podle rozlohy svého území. 

6. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti: obcím je rozdělováno 21,4 % 

celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti; jednotlivá obec získává 

podíl z této daně podle velikostní skupiny, do níţ náleţí a podle skutečného počtu obyvatel  

a podle rozlohy svého území. 

7. Daň z příjmů fyzických osob sráţková: obcím je rozdělováno 21,4 % celostátního 

výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané sráţkou. 

8. Daň z příjmů právnických osob: obcím je rozdělováno 21,4 % celostátního výnosu 

daně z příjmů právnických osob svého území. 

9. Daň z přidané hodnoty: - obcím je rozdělováno 21,4 % celostátního výnosu daně 

z přidané hodnoty. 

Z uvedených podílů pěti daní ad 5. – ad. 9. jsou výnosy jednotlivým obcím 

rozdělovány takto: z výnosu sdílených daní (podíl 21,4 % z uvedených daní) se 3 % rozdělují 

mezi všechny obce podle podílu výměry jednotlivé obce na celkové výměře republiky,  

z výnosu sdílených daní (podíl 21,4 % z uvedených daní) se 3 % rozdělují mezi všechny obce 

podle podílu počtu obyvatel jednotlivé obce na celkovém počtu obyvatel republiky, z výnosu 

sdílených daní (podíl 21,4 % z uvedených daní) se 94 % rozděluje mezi všechny obce podle 

počtu obyvatel upraveného koeficientem
14

 – tzv. „koeficientem postupných přechodů“. 

Rozdělením obcí do kategorií se odstraňují skokové přechody mezi velikostními kategoriemi 

obcí.
15

 

Součástí daňových příjmů obcí jsou dále příjmy z poplatků - místní poplatky např.  

ze psů, za uţívání veřejného prostranství, za rekreační pobyt, ze vstupného, z ubytovací 

kapacity, za výherní hrací přístroj. Správní poplatky – vybírané v rámci přenesené působnosti, 

                                                
14 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům 

 a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 
15 Viz příloha č. 1 
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např. za vydání stavebního povolení, ţivnostenské oprávnění, občanského průkazu, 

aj. a poplatky spojené s ţivotním prostředím. 

 

Třída č. 2 - Nedaňové příjmy obcí tvoří tzv. „uţivatelské poplatky“. Tyto příjmy 

vznikají z vlastní hospodářské činnosti obce a zahrnují zejména tyto typy příjmů, příjmy 

z pronájmů majetku, příjmy od organizací zřízených a zaloţených obcí, dary a příspěvky, 

příjmy z pokut a příjmy od organizací, u kterých je obec zřizovatelem. 

 

Třída č. 3 - Kapitálové příjmy zahrnují převáţně příjmy obcí z prodeje 

dlouhodobého majetku.  

 

Třída č. 4 - Přijaté transfery jsou poskytovány z jiných veřejných rozpočtů. Mohou 

to být dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů, dotace od krajů či dotace z fondů 

Evropské unie. Tyto dotace se dělí na nárokové a nenárokové.
16

 

Nárokové dotace obce dostávají automaticky, pravidelně, aniţ by o ně musely ţádat, musí 

však splňovat stanovená kritéria.  Jedná se o tyto dotace: 

 příspěvek na ţáka se poskytuje obcím, které zřizují mateřské a základní školy. 

Příspěvek je poskytován podle počtu ţáků těchto škol ve výši 1 401 Kč na jednoho 

ţáka. Tento příspěvek dostávají pouze ty obce, jeţ jsou zřizovateli škol a to i na ţáky, 

kteří docházejí do těchto škol z jiných obcí.   

 dotace na vybraná zdravotnická zařízení se poskytuje obcím, které zřizují například 

jesle, rehabilitační střediska a je určen na jedno místo v těchto zařízeních. 

 dotace na výkon státní správy dostávají všechny obce, neboť kaţdá obec vykonává 

určitý typ státní správy. Příslušná dotace je určena na příslušnou činnost a počet 

obyvatel, pro který je tato činnosti vykonávána. Řídíme se zde pravidlem, ţe počet 

obyvatel, na které se dotace poskytuje, není počet obyvatel příslušné obce, ale počet 

obyvatel i jiných obcí, pro něţ příslušná obec danou činnost vykonává.
17

 

 

Nenárokové dotace jsou dotace a prostředky, které mohou obce získávat ze státního 

rozpočtu, z fondů, z rozpočtu kraje, z fondů EU. Uchází se o ně na základě stanovených 

                                                
16 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3. přepracované vydání, 

Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
17 Zákon č. 433/2010 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 
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pravidel s předloţením kvalitních projektů. Jedná se např. o dotace na podporu cestovního 

ruchu, na obnovu venkova, podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury aj.
18

 

 

Třída č. 5 – Běžné výdaje jsou nenávratné platby a poskytované návratné půjčky  

za účelem realizace rozpočtové politiky. Obce mají povinnost financování výdajů určených 

zákony a omezení výdajů, které se týkají zákazu poskytování dotací politickým stranám, 

zákaz veřejné podpory, kromě podpory malého rozsahu, zákaz ručení za fyzické a právnické 

osoby (vyjma některých případů) a stanovení odměn zastupitelům a odměňování zaměstnanců 

úřadu. U všech výdajů nesmí obec opomenout velikost svého rozpočtu. Mezi obvyklé běţné 

výdaje obcí patří financování sluţeb a statků, které členíme podle skupin rozpočtové skladby.      

Obce v jednotlivých skupinách zohledňují tyto výdaje: 

1. Skupina: Zemědělství lesní hospodářství a rybářství - obhospodařování půdy, lesů, 

rybníků ve vlastnictví obce, 

2. Skupina: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - výstavba a údrţba komunikací, 

např. silnic, chodníků, provoz veřejné silniční a ţelezniční dopravy, vodovody, kanalizace 

a čistírny odpadních vod, 

3. Skupina: Sluţby pro obyvatelstvo - financování školství, kultury v obci, 

tělovýchovné činnosti, komunálních sluţeb, bydlení v majetku obce, ţivotního prostředí, 

4. Skupina: Sociální věci a politika zaměstnanosti - dávky v sociálním zabezpečení, 

domovy pro seniory, domy s pečovatelskou sluţbou, 

5. Skupina: Bezpečnost státu a právní ochrana - obecní policie, poţární ochrana, 

6. Skupina: Všeobecná veřejná správa a sluţby - výkon samosprávy, přenesený výkon 

státní správy a zastupitelské orgány,
19

 

 

Třída č. 6 - Kapitálové výdaje zahrnují skutečné platby za pořízení investičního 

majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením. 

 

Třída č. 8 - Financování rozpočtu, jedná se o změnu stavu finančních prostředků 

na bankovních účtech, tzn., jakým způsobem jsou příjmové a výdajové operace 

financovány.
20

 

                                                
18 MARKOVÁ, H., Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, Eva Rozkotová – IFEC, 2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8   
19 Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
20 MARKOVÁ, H., Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, Eva Rozkotová – IFEC, 2008, s. 94-99, ISBN 978-80-87146-08-8 
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Financování rozpočtu města se provádí v případě deficitního hospodaření, a to krátkodobým 

nebo dlouhodobým financováním. U krátkodobého financování se jedná o krátkodobé přijaté 

půjčky v návaznosti na změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

a u dlouhodobého se jedná o dlouhodobé půjčené prostředky, převáţně úvěry. 

 

2.7 Zadluženost obcí 

  

Na jedné straně vah, postavení a funkce obcí, právně zaručená samostatnost 

a suverenita, moţnost nakládat s finančním a movitým majetkem obce a na druhé straně vah, 

rozvojové potřeby obcí a snaha o nápravu zanedbané infrastruktury a ostatního majetku.  

Na řešení problému nepostačí běţné příjmy obce, a tak se obce začínají obracet na kapitálový 

trh. K financování dluhu patří převáţně bankovní úvěry od peněţních ústavů. Zvyšování 

dluhu obcí můţe nastat v souvislosti s moţností čerpání finančních prostředků územní 

samosprávou ze strukturálních fondů EU. Je zde předpoklad finanční spoluúčasti ţadatele, 

tudíţ obce a profinancování projektu je aţ po jeho celkové realizaci. Takţe obec je nucena  

si zapůjčit tyto prostředky na celou realizaci projektu dopředu. 

 

2.7.1 Dluhová služba 

 

Rozpočet územního samosprávného celku můţe být schválen také jako schodkový 

– deficitní, ale v takovém případě, musí být doloţeno, jakým způsobem bude uvaţovaný 

schodek pokryt. 21 Příslušné zákony upravují zadluţenost obcí a k přímým, či nepřímým 

nástrojům k omezování zadluţenosti obcí lze zařadit zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,  

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a dále pak usnesení vlády České 

republiky č.346/2004, kde je definován ukazatel dluhové sluţby. 

  

Tento ukazatel vypočítá kaţdé obci Ministerstvo financí ČR (dále jen MFČR).  

Těm obcím, které překročí 30 % výši stanoveného ukazatele je oznámeno dopisem ministra 

financí, ţe by měly zaujmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové sluţby 

nepřekročily. Tyto obce zdůvodní překročení dluhového ukazatele a oznámí MFČR,  

                                                
21 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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jaká opatření budou přijata. Zároveň předloţí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  

za příslušný kalendářní rok, stanovisko zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů 
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3 Analýza hospodaření města Hlučín 

3.1 Obecná charakteristika 

Město Hlučín leţí na úpatí Hlučínské pahorkatiny. Svými 14 236 obyvateli se řadí  

do kategorie středně velkých měst. Katastrální výměra je  2 114 ha. V historii byly k městu 

připojovány a opět oddělovány menší obce, v současnosti Hlučín zahrnuje městské části 

Bobrovníky a Darkovičky. Geografická poloha města na spojnici Ostravy a Opavy  

a v blízkosti státních hranic je zárukou snadné komunikace jak s okolními kraji, 

tak i se sousedními zeměmi (zejména s Polskem a Slovenskem). Hlučín má výraznou 

spádovost k ostravské průmyslové aglomeraci, k opavské pouze částečnou. V těchto dvou 

městech nachází zaměstnání převáţná část hlučínských občanů. Zastoupení průmyslu  

v Hlučíně je úměrné jeho velikosti a blízkosti ostravské aglomerace. Najdeme zde 

především průmysl tiskařský  a polygrafický, dále dřevařský, stavební  a strojírenský.   

V minulosti se zde těţil písek a štěrk, těţba jiţ byla zastavena. V bývalé „štěrkovně“ se dnes 

nachází přírodní koupaliště a autokemp. Kulturní památky města a okolní příroda nabízí 

rekreační moţnosti a podtrhují turistický význam města Hlučín v regionu. 
23

 

 

Obr. 3.1 Letecký pohled na město Hlučín
24

 

                                                
23 Oficiální stánky města Hlučín http://www.hlucin.cz/o-meste/charakteristika-mesta-hlucina.html 
24 Oficiální stánky města Hlučín dostupné z www: 

http:  //www.hlucin.cz/modules /fotogalerie/fotogalerie.html?op=zobraz_galerii&galerie=4 
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3.1.1 Samospráva 

 

Město Hlučín je územním samosprávným celkem. Dle § 2 zákona o obcích je město 

Hlučín veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a jako právnická osoba vystupuje  

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

V souladu s § 5  zákona o obcích spravují město tyto orgány: 

 zastupitelstvo města (21 členů),
25

 

 rada města (7 členů),
26

 

 starosta,  

 místostarosta, 

 městský úřad,  

 zvláštní orgány města,  

 

Iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva města Hlučína jsou kontrolní 

a finanční výbor a osadní výbory sídliště OKD, Darkovičky, Bobrovníky a Hlučín - Rovniny. 

Rada města má zřízeny jako iniciativní a poradní orgány komise dopravní, výstavby a rozvoje 

města, pro tělovýchovu a sport a volný čas mládeţe, pro zaměstnání a podporu podnikání, pro 

kulturu a školství, sociální komisi a dále pak ze zákona povodňovou komisi a komisi sociálně 

- právní ochrany dětí. 

 

3.1.2 Organizační struktura 

 

Vedení města  

 Starosta - Ing. Pavol Kubuš 

 Místostarosta - Ing. Alfons Laňka 

 Tajemnice – Ing. Jiřina Pudichová 

 

 Odbory a oddělení městského úřadu Hlučín 

 Odbor vnitřních věcí 

 Oddělení informatiky 

 Odbor správních agend  

 Odbor právní  

                                                
25 Viz příloha č. 2 
26 Viz příloha č. 3 
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 Odbor financí  

 Odbor ţivnostenský úřad  

 Odbor investic a správy městského majetku  

 oddělení městského majetku  

 Odbor školství a kultury  

 Odbor ţivotního prostředí a komunálních sluţeb  

 Odbor výstavby  

 Oddělení územního plánování, regionálního rozvoje a památkové péče  

 Odbor dopravy a silničního hospodářství  

 Odbor sociálních věcí a zdravotní  

 Oddělení pomoci v hmotné nouzi  

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
27

 

 

3.1.3 Městský úřad 

 

Městský úřad Hlučín (dále jen MěÚ) plní zákonem o obcích mu stanovené úkoly,  

a to jak v oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti, a zároveň organizačně  

a administrativně zajišťuje činnost orgánů obce, přičemţ je také sídlem těchto orgánů.  

 

V oblasti samostatné působnosti plní MěÚ úkoly, které mu uloţilo zastupitelstvo 

města nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává 

přenesenou působnost tam, kde ji nevykonává zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce.  

Ve věcech státní správy, tj. při výkonu přenesené působnosti, je MěÚ správním úřadem 

a je podřízen příslušnému ústřednímu orgánu státní správy. Jako pověřený obecní úřad má 

MěÚ v Hlučíně specifické postavení v tom, ţe vykonává přenesenou působnost pro více obcí 

ve správních obvodech: Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice,  

Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, 

Vřesina a Závada.  

 

 

 

 

                                                
27 Viz  příloha č. 4  
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3.1.4 Společnosti a organizace města 

 

Jednou z moţných forem podnikání obcí je zaloţení obchodních společností,  

a to formou společnosti s ručením omezeným (dále jen s.r.o.) nebo akciové společnosti. 

Město Hlučín má zaloţeny tři obchodní společnosti, se 100 % účastí města  

 Technické sluţby Hlučín s.r.o., 

 Teplo Hlučín, s.r.o., 

 Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o., 

 

V rámci zajištění veřejných sluţeb má Hlučín zřízeno dvanáct příspěvkových organizací 

 Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, 

 Kulturní centrum Hlučín, 

 Dětská rehabilitace, 

 Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace, 

 Dům dětí a mládeţe Hlučín, příspěvková organizace, 

 Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, 

 Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace, 

 Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava, 

 Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace, 

 Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, 

příspěvková organizace, 

 Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace, 

 Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace, 

 

Mezi další organizace zřízené městem patří organizační sloţky  

 Městská policie, 

 Jednotky sborů dobrovolných hasičů Hlučín, Bobrovníky a Darkovičky,
28

 

 

Město Hlučín je součástí Svazku mikroregionu Hlučínska, který byl zaloţen v roce 

2001, sdruţuje celkem 15 obcí a jeho cílem je zlepšování a prohlubování hospodářské, 

kulturní a jiné spolupráce mezi členy. 

 

                                                
28 Oficiální stánky města Hlučín, dostupné z www: http://www.hlucin.cz/pro-obcany/samosprava 

http://www.sra-hlucin.cz/
http://www.kc-hlucin.cz/
http://www.muzeum.hlucin.com/
http://www.ddmhlucin.cz/
http://skolka.hlucin.com/
http://www.zsrovniny.cz/
http://www.zshornicka.cz/
http://zs-drtyrse.wz.cz/
http://zs-drtyrse.wz.cz/
http://www.zsdarkovicky.cz/
http://www.zsbobrovniky.websnadno.cz/
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3.1.5 Demografický vývoj města Hlučín 

 

Tab. 3.1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2006 –2009
29 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Celkem 14 187 14 244 14 256 14 236 

Muži 6 876 6 915 6 921 6 896 

Ženy 7 311 7 329 7 335 7 340 

Zdroj: ČSÚ
30

, vlastní zpracování  

 

Město Hlučín se podle počtu obyvatel řadí mezi středně velké obce. Pro porovnání 

nárůstu obyvatel vycházím z let 2006 – 2009, pro rok 2010 Český statistický úřad ještě 

nezveřejnil údaje.  

 

Během čtyřletého období došlo k nárůstu obyvatel o 0,34 %. Tento rozdíl je způsoben 

nejen z přírůstku nově narozených dětí, ale zároveň také úmrtím a migrací obyvatel. 

V celkové populaci obyvatel ţeny počtem převyšují muţe průměrně o 6,18 %. 

 

 

Tab. 3.2 Srovnání obyvatel podle věku k 31. 12. 2009 

Počet obyvatel 

 

Počet bydlících obyvatel 

 k 31. 12. 2009 

Počet obyvatel ve věku 

0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let 

Celkem 14 236 2 074 8 861 934 2 367 

Muži 6 896 1 073 4 453 404 966 

Ženy 7 340 1 001 4 408 530 1 401 

Zdroj: ČSÚ
31

, vlastní zpracování 

 

Z této tabulky je patrné, ţe nejvíce obyvatel města Hlučín je v produktivním věku, 

a to 62,24 % z celkově bydlících občanů. Počet muţů ve věku 15 – 59 let je vyšší o 1,02 % 

neţ ve stejné skupině ţen. Ve věkových kategoriích nad 60 let počet muţů proti počtu ţen 

klesá průměrně o 29,05 %. 

                                                
29 k 31. 12. 2009  
30 Oficiální stránky ČSÚ, dostupné z www: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/4018-10 
31Oficiální stránky ČSÚ, dostupné z www: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/4018-10 
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3. 2 Rozpočtové příjmy města Hlučín 

 

Příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných rozpočtů. Dělíme je na daňové, 

nedaňové, kapitálové a přijaté transfery neboli dotace. 

 

V této části analýzy se zaměřím na celkové příjmy města s příslušným členěním  

dle rozpočtové skladby. Pracuji zde se skutečným plněním k 31. 12. daného roku. Jako 

materiály mi poslouţí závěrečné účty města za období 2006 – 2009 a výkaz Fin 2 – 12 M za 

rok 2010.  

 

Tab. 3.3 Rozpočtové příjmy v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Příjmy 303 963,7 332 973,0 393 365,7 350 923,4 391 504,9 

Daňové příjmy 129 315,3 141 337,5 151 448,4 129 479,5 135 439,7 

Nedaňové příjmy 22 356,5 24 230,7 26 155,8 26 878,5 29 102,9 

Kapitálové příjmy 1 725,8 705,5 12 756,6 10 432,6 35 835,8 

Přijaté transfery 150 566,1 166 699,3 203 004,9 184 132,8 191 126,5 

Zdroj: Závěrečné účty města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 

 

Město řádově hospodaří s celkovými příjmy okolo 300 milionů Kč (dále jen mil. Kč). 

Od roku 2006 mají příjmy stoupající tendenci. Nejvyšší příjmy nalezneme v roce 2008. 

V následujícím roce dochází ke sníţení o 42 442 293 Kč, coţ činí 10,79 %, a to na úroveň 

z roku 2006. V roce 2010 dochází k opětovnému nárůstu o 10,37 %. Z tabulky je patrné,  

ţe daňové příjmy a přijaté transfery patří mezi významné příjmy, a tudíţ se jimi budu zabývat 

podrobněji. 
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Graf 3.1 Vývoj celkových příjmů dle skutečného plnění v letech 2006 – 2010 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 

 

3.2.1 Daňové příjmy 

  

U daňových příjmů nejdříve vycházím z porovnání hodnot daňových příjmů 

a celkových příjmů v daném roce dle skutečného plnění k 31. 12., a dále pak srovnávám výši 

jednotlivých daní a poplatků k celkovým daňovým příjmům. 

 

Tab. 3.4 Celkové a daňové příjmy v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Daňové příjmy 129 315,3 141 337,5 151 448,4 129 479,5 135 439,7 

Příjmy celkem 303 963,7 332 973,0 393 365,7 350 923,4 391 504,9 

Zdroj: Závěrečné účty města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování  

 

Daňové příjmy města se pohybují v rozmezí 129 – 151 mil. Kč a podílejí se  

na celkových příjmech v průměru 28,2%. Od roku 2006 mají do roku 2008 stoupající 

charakter. V roce 2009 dochází k poklesu o 14,5 % oproti předcházejícímu roku a dostávají  

se na hodnotu z roku 2006. O rok později je daňový příjem vyšší o 4,6 %, coţ činí 5 960 302 

Kč. Důvodem sníţení daňových příjmů je způsobeno celosvětovou hospodářskou krizí, 

která zasáhla i Českou republiku. 
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Mezi daňové příjmy města patří: 

 daně z příjmu fyzických osob (dále jen FO) ze závislé činnosti a funkčních 

poţitků, 

 daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti (dále jen SVČ), 

 daň z příjmu FO z kapitálových výnosů (sráţková daň), 

 daň z příjmu právnických (dále jen DPPO), 

 DPPO za obce.  

 daň z přidané hodnoty (dále jen DPH), 

 daň z nemovitostí 

Dalšími příjmy jsou poplatky, a to: 

 za odnětí pozemků plnění funkce lesa, 

 za uloţení odpadů, 

 za likvidaci komunálního odpadu, 

 za znečišťování ovzduší, 

 ze psů, 

 za uţívání veřejného prostranství, 

 ze vstupného, 

 za provozovaný výherní hrací přístroj, 

 správní poplatky, 

 odvod z výtěţku z provozování loterií 

 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od ţadatelů o řidičské oprávnění,
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Zdroj: Závěrečný účet města Hlučín 
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Tab. 3.5 Daňové příjmy v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Daňové příjmy celkem 129 315,3 141 337,5 151 448,4 129 479,5 135 439,7 

DPFO ze ZČ a FP 23 730,5 26 668,2 24 616,1 23 246,7 23 735,4 

DPFO ze SVČ 6 800,0 8 288,2 7 964,0 252,3 4 112,8 

DPFO z kapitálových výnosů 1 484,5 1 705,1 2 095,2 2 043,4 2 048,5 

DPPO 27 482,6 30 957,5 36 423,2 25 469,6 24 965,3 

DPPO za obce 3 838,8 3 934,3 5 032,5 5 716,4 5 613,0 

DPH 44 364,6 46 893,2 52 084,6 51 263,5 53 841,3 

Daň z nemovitosti 3 031,3 3 188,8 3 135,4 3 248,8 4 688,6 

Místní poplatky 18 583,0 19 702,2 20 096,4 18 238,8 16 434,8 

Zdroj: Plnění rozpočtu města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 

 

Z tabulky vyplývá, ţe jednotlivé daně a poplatky mají vzrůstající tendenci. DPH  

je poloţkou s nejvyšším výnosem. Příjem z této daně činí průměrně 36 % k celkovým 

daňovým příjmům. Výrazný nárůst o 5 191 500 Kč je v roce 2008, který je způsoben změnou 

rozpočtového určení daní v závislosti na počtu obyvatel z 20,54 % z hrubého výnosu daní  

na 21,4 %
33

a sazby DPH, u sníţené sazby z 5 % na 9%.  Změna sazby DPH se také promítá 

v roce 2010, kdy dochází ke změně u základní sazby z 19 % na 20 % a u sníţené z 9 %  

na 10 %. 

 

Další významnou daní v příjmech je DPPO, která je zastoupena v průměru 21%, a dále 

pak DPFO  ze závislé činnosti a funkčních poţitků s průměrem 18 % k celkovým daňovým 

příjmům. U DPFO ze samostatné výdělečné činnosti došlo v roce 2009 k výraznému propadu 

o 96,84 % -7 711 821 Kč oproti roku 2008. Tento propad je dán hospodářskou krizí 

v návaznosti na ukončení či přerušení podnikání osob samostatně výdělečně činných 

(dále jen OSVČ), neuhrazenou daňovou povinností OSVČ a v neposlední řadě také změnami 

v daňových zákonech v návaznosti na probíhající krizi. 

 

 

                                                
33 Změna zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům 

a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 
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3.2.2 Nedaňové příjmy 

 

Nedaňové příjmy města spadají plně do kompetence obce. Zdrojem těchto příjmů jsou 

příjmy z vlastní činnosti, odvody přebytků organizací s přímým vztahem (odvody z odpisů 

příspěvkových organizací), příjmy z pronájmu majetku (nájmy bytů a nebytových prostor), 

příjmy z úroků, přijaté sankční platby, dary, náhrady a ostatní příjmy z prodeje krátkodobého 

a drobného dlouhodobého majetku, přijaté neinvestiční dary, přijaté pojistné náhrady, přijaté 

nekapitálové příspěvky a náhrady, splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných 

společností a podobných subjektů, splátky půjčených prostředků od obcí, splátky půjčených 

prostředků od obyvatelstva.
34

 

 

Tab. 3.6 Celkové a nedaňové příjmy v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Nedaňové příjmy 22 356,5 24 230,7 26 155,8 26 878,5 29 102,9 

Příjmy celkem 303 963,7 332 973,0 393 365,7 350 923,4 391 504,9 

Zdroj: Plnění rozpočtu města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 

 

Hodnoty v tabulce jsou dány dle skutečného plnění k 31. 12. daného roku. Nedaňové 

příjmy průměrně se podílejí 6,8 % na celkových příjmech města. Od roku 2006 došlo 

k nárůstu o 30,1 %, coţ činí částku 6 746 458 Kč. Tyto příjmy mají spíše doplňkový charakter, 

ale jsou významným zdrojem financování výdajových potřeb města. Nejvyšší poloţku 

v těchto příjmech tvoří příjmy z pronájmu majetku.  

 

Tab. 3.7 Příjmy z pronájmu majetku (v Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Příjmy z pronájmu majetku 12 979,7 15 512,8 15 105,1 17 355,6 19 911,6 

Zdroj: Plnění rozpočtu města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 

 

Z tabulky vyplývá, ţe příjmy za pronájem bytů a nebytových prostor narostly o 53,4 %. 

Převáţně je tento nárůst dán navýšením nájmů bytů, dle příslušných ustanovení zákona 

č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a změnou zákona 

                                                
34 Zdroj: Závěrečný účet města Hlučín 
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č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2008 došlo k slabému 

poklesu o 2,62 %, z důvodu zahájení prodeje bytů do osobního vlastnictví. 

 

 

Graf 3.2 Nedaňové příjmy a příjmy z pronájmu majetku v letech 2006 – 2010 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: Plnění rozpočtu města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 

 

 

3.2.3 Kapitálové příjmy 

 

Tento druh příjmů je předurčen k financování investičních záměrů obce. V této části 

analýzy se zaměřím na srovnání celkových a kapitálových příjmů a na jejich vývoj  

dle skutečného plnění ke konci daného roku. 

 

Tab. 3.8 Srovnání celkových a kapitálových příjmů v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Kapitálové příjmy 1 725,8 705,5 12 756,6 10 432,6 35 835,8 

Příjmy celkem 303 963,7 332 973,0 393 365,7 350 923,4 391 504,9 

Zdroj: Plnění rozpočtu města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 

  

Největší rozdíly ve výši příjmů během pěti let tvoří kapitálové příjmy, s hodnotami  

od 705 tisíc Kč – 35 mil. Kč. Příjmy v průměrné výši 3% z celkových příjmů jsou tvořeny 
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z příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a příjmů z prodeje ostatního hmotného 

dlouhodobého majetku, a to konkrétně z prodeje nemovitostí, bytů a prodeje pozemků. 

 

V roce 2008 dochází k navýšení příjmů, a to prodejem budovy v hodnotě 7 200 000 

Kč, ostatní část je inkasována za prodej bytů. V následujícím roce je prodána budova sídla 

České pojišťovny, o prodejní částce 5 132 000 Kč a pokračuje se s prodeji bytů do osobního 

vlastnictví. Nejvyšší výnos během pětiletého období je v roce 2010, kdy občané vyuţívají 

moţnost nákupu nájemních bytů. Příjem 35,8 mil. Kč je nejvyšší za srovnávané pětileté 

období. 

 

Graf 3.3 Vývoj kapitálových příjmů v letech 2006 – 2010 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: Plnění rozpočtu města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 

 

 

3.2.4 Přijaté dotace 

 

Městu Hlučín jsou poskytovány neinvestiční dotace ze státního rozpočtu schválené 

zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok, a to v rámci rozpočtových kapitol, 

které spravují příslušná ministerstva, dále pak dotace z kapitoly všeobecná pokladní správa 

státního rozpočtu (dále jen VPS SR) a neinvestiční dotace od krajů. V letech 2006 – 2010 

investiční transfery ze VPS SR a SR, z Národního fondu a od krajů.  
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Graf 3.4 Srovnání celkových příjmů a přijatých dotací v letech 2006 – 2010 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: Plnění rozpočtu města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 

 

Přijaté dotace neboli transfery se pohybují v průměru 62 % z celkových příjmů, 

 coţ v korunách činí cca 150 – 203 mil.  

 

Tab. 3.9 Přijaté dotace v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Neinvestiční dotace 125 042,6 152 693,9 176 435,9 183 222,0 189 701,5 

Investiční dotace 25 523,5 14 005,4 26 569,0 910,8 1 425,0 

Dotace celkem 150 566,1 166 699,3 203 004,9 184 132,8 191 126,5 

Zdroj: Plnění rozpočtu města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 

 

Neinvestiční dotace mají stoupající tendenci. Od roku 2006 do roku 2010 došlo 

k navýšení o 51,71 %. Navýšení je způsobeno nejen změnou v rozpočtovém určení daní 

v závislosti na počtu obyvatel, ale i demografickými změnami v počtech obyvatel, a to nejen 

v samotném městě, ale také ve správních obvodech. 

 

Investiční dotace se podílejí v průměru během pěti let na celkových dotacích 3,23 %. 

V roce 2006 byla poskytnuta účelové investiční dotace ze strukturálních fondů SROP ve výši 

22 900 437 Kč na výstavbu autobusového terminálu. Zbylé účelové investiční dotace byly 

ze SR, a to na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních 

dokladů s biometrickými údaji ve výši 597 432 Kč, dále pak účelová dotace Krajského úřadu 
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na cisternovou automobilovou stříkačku o částce 2 000 000 Kč a poslední účelová investiční 

dotace byla pro Dům dětí a mládeţe ve výši 25 628 Kč. 

 

V roce 2007 byl poskytnut investiční transfer ze SR na vybudování víceúčelového 

hřiště u ZŠ Dr. Miroslava Tyrše ve výši 6 989 000 Kč, investiční dotace z Národního fondu 

v celkové částce 143 514 Kč na zpracování platných osnov – lesní zákon. Zbývající částka 

byla sloţena z účelové investiční dotace od Krajského úřadu na akci „Příprava a realizace 

prvků místního ÚSES krajiny v lokalitě Hlučín-cihelna“ v celkové částce 67 500 Kč a dotace 

z Ministerstva financí na rekonstrukci Hlučínského zámku v částce 6 805 381 Kč. 

 

V roce 2008 patřila mezi významné transfery z Ministerstva financí dotace ve výši 

25 862 707 Kč na rekonstrukci ulice Dlouhoveská, dotace ze SR „Rozšíření kamerového 

systému“ ve výši 669 000 Kč a dotace na zpracování osnov lesního zákona z Krajského úřadu 

v částce 37 287 Kč. 

 

V roce 2009 byly čerpány investiční transfery z Ministerstva pro místní rozvoj  

na územně analytické podklady obce ve výši 652 285 Kč, z Ministerstva financí stavební 

úpravy zámku „zádrţné FM EHP/Norsko ve výši 30 319 Kč a v neposlední řadě z Krajského 

úřadu na investiční účelovou akci „Bezpečné přechody pro pěší a osoby se sníţenou 

schopností orientace a pohybu v Hlučíně“ v částce 228 200 Kč. 

 

V posledním srovnávaném roce 2010 se pokračovalo v čerpání investičních dotací 

na projekt „Městský kamerový dohlíţecí systém Hlučín – IV. Etapa“ a bylo poskytnuto 

500 000 Kč a z Krajského úřadu částka ve výši 925 000 Kč byla určena na úhradu nákladů 

spojených s realizací projektu „Vybudování bezpečných přechodů pro chodce v Hlučíně“. 

 

 

3. 3 Rozpočtové výdaje 

 

Výdaje dělíme dle účelu na běţné a kapitálové. Jsou to vlastně veškeré nenávratné 

platby a dále pak poskytované návratné platby za účelem rozpočtové politiky. 

V této části práce se zaměřím na celkové výdaje města s příslušným členěním  

dle rozpočtové skladby. Pracuji zde se skutečným čerpáním k 31. 12. daného roku. 
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 Jako materiály mi poslouţí závěrečné účty města za období 2006 – 2009 a výkaz  

Fin 2 – 12 M za rok 2010.  

 

Tab. 3.10 Rozpočtové výdaje v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje celkem 297 060,1 345 166,8  387 602,6 339 731,6 357 597,1 

Běžné výdaje 235 448,6 288 110,3 327 427,0 319 753,7 327 976,7 

Kapitálové výdaje 61 611,5 57 056,5 60 175,6 19 977,9 29 620,4 

Zdroj: Plnění rozpočtu města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 

 

Na celkových výdajích se běţné výdaje podílejí v průměru 85,5 %. Nejvyšší výdaje 

nalezneme v roce 2008, poté dochází ke sníţení o 12,35 %, coţ je částka 47 871 003Kč.  

O rok později dochází k opětovnému nárůstu o 2,57 %. 

 

Výše kapitálových výdajů je dána financováním dlouhodobého majetku v jednotlivých 

letech a souvisí i se splácením půjček, které byly na jejich pořízení získány. Nejvyšší 

kapitálové výdaje byly do roku 2008. 

 

Graf 3.5 Srovnání rozpočtových výdajů v letech 2006 – 2010 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: Plnění rozpočtu města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 
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3.3.1 Běžné výdaje  

 

Běţné výdaje označujeme také jako provozní a slouţí k financování provozu města. 

Jedná se o opakující se platby v příslušném rozpočtovém roce, které nemají investiční 

charakter. Jsou zde zahrnuty například výdaje na platy zaměstnanců, na materiál, energie, 

opravy a udrţování, sociální dávky atd. Patří mezi ně výdaje všech dvanácti odborů města, 

Městské policie a dále pak v těchto výdajích jsou zahrnuty příspěvky příspěvkovým 

organizacím, jejichţ zřizovatelem je město. 

 

U běţných výdajů provádím srovnání jednotlivých výdajů odborů, Městské policie 

(dále jen MP) a příspěvkových organizací (dále jen PO) k celkovým běţným výdajům  

dle skutečného plnění k poslednímu dni daného roku. 

 

Tab. 3.11 Vývoj běţných výdajů dle členění v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžné výdaje celkem 235 448,6 288 110,3 327 427,0 319 753,7 327 976,7 

Výdaje odborů 194 799,8 244 358,6 282 138,0 275 888,3 285 708,4 

Výdaje MP 6 952,2 7 596,6 7 628,5 7 250,9 7 282,5 

Výdaje PO 33 696,6 36 155,1 37 660,5 36 614,5 34 985,8 

Zdroj: Plnění rozpočtu města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 

 

Průměrnými hodnotami 85,53 % se odbory městského úřadu podílejí na čerpání 

celkových běţných výdajů, Městská policie 2,45 % a příspěvkové organizace 12,02 %. 

Nejvyšší výdaje z jednotlivých odborů má odbor sociálních věcí a zdravotnictví, z důvodu 

vyplácení sociálních dávek. 

 

3.3.2 Kapitálové výdaje 

 

Tyto výdaje, stejně jako běţné výdaje, jsou tvořeny z kapitálových výdajů 

jednotlivých odborů, Městské policie a kapitálových příspěvků příspěvkových organizací. 

Kapitálové výdaje zde srovnávám s celkovými výdaji a jako zdroj mi poslouţí závěrečné účty 

města a výkaz FIN 2 – 12 M. 
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Tab. 3.12 Podíl kapitálových výdajů k celkovým výdajům v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje celkem v Kč 297 060,1 345 166,8  387 602,6 339 731,6 357 597,1 

Kapitálové výdaje v Kč 61 611,5 57 056,5 60 175,6 19 977,9 29 620,4 

Podíl kapitálových výdajů 

k celkovým v % 
20,74  16,53  15,53  5,88  8,28  

Zdroj: Plnění rozpočtu města Hlučín 2006 – 2010, vlastní zpracování 

 

Rozdílná výše kapitálových výdajů v jednotlivých letech je dána zrealizovanými 

investicemi. V roce 2006 se jedná o rekonstrukce autobusového nádraţí, započalo  

se s polocentralizací školního stravování, dostavbu objektu MěÚ- budovy C, zakoupení 

hasičského automobilu pro JSDH Hlučín a opravy veřejných osvětlení a opravy komunikací.  

 

V roce 2007 se pokračovalo v polocentralizací školního stravování, budování 

víceúčelového hřiště u ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, stavební úpravy jiţního křídla Zámku Hlučín, 

rekonstrukce autobusových nástupišť, plynofikace ulice Písečná, zateplení bytových domů, 

opravy komunikací a osvětlení. 

 

V roce 2008 se dokončila polocentralizace školního stravování a víceúčelové hřiště 

 u ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, rekonstrukce ulice Dlouhoveská, pokračovalo se ve stavebních 

úpravách jiţního křídla Zámku Hlučín, rekonstrukcí chodníků, komunikací a zateplování 

dalších bytových domů. 

 

V roce 2009 - 2010 se prováděly další rekonstrukce osvětlení, chodníků, přechodů  

pro chodce a opravy bytových domů. 
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4 Zhodnocení hospodaření města Hlučín 

 

Obce, stejně jako jiné účetní jednotky, jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní 

závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví  

a finanční situace. Účetní závěrku tvoří: 

 Rozvaha (bilance) 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Příloha – doplňuje a vysvětluje informace obsaţené v rozvaze a výkazu zisku  

a ztráty 

 

Do konce roku 2009 obce vykazovaly výkaz zisku a ztráty jen tehdy, pokud účtovaly 

v hospodářské činnosti, v hlavní činnosti účtovaly o příjmech a výdajích. Město Hlučín nemá 

hospodářskou činnost. Součástí roční závěrky obcí je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů 

územních samosprávných celků FIN 2 – 12 M. Tento výkaz je k datu 31. 12. běţného roku 

povaţován za výkaz účetní a je zároveň povaţován za saldo příjmů a výdajů tříděných  

dle rozpočtové skladby. 

 

Při zhodnocení hospodaření města Hlučína vycházím z několika ukazatelů,  

ze schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku hospodaření od začátku roku. 

Dalším pouţitým ukazatelem je výpočet dluhové sluţby města a doplňujícími ukazateli jsou 

stavy pohledávek na celkových rozpočtových příjmech, stav závazků na celkových 

rozpočtových výdajích a podíl zastaveného majetku na celkovém dlouhodobém majetku.  

Dále provedu vertikální rozbor rozvahy, kde hodnotím podíl dlouhodobého majetku 

a oběţných aktiv na celkových aktivech. U pasiv zjistím podíl vlastního kapitálu a cizích 

zdrojů. Tyto ukazatele vyhodnotím v jednotlivých letech 2006 aţ 2010. 

 

Materiálem pro toto hodnocení mi budou Závěrečné účty města 2006 – 2009 a pro rok 

2010 vycházím z interních zdrojů finančního odboru města a výkazu FIN 2 – 12 M. 
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4.1 Hospodaření města v roce 2006 

 

Tab. 4.1 Výsledek hospodaření za rok 2006 (v tis. Kč) – po konsolidaci 

 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 

Příjmy celkem 274 847,5 298 331,0 303 963,7 

Daňové příjmy 127 815,0 129 408,0 129 315,4 

Nedaňové příjmy 15 001,6 16 719,1 22 356,5 

Kapitálové příjmy 1 754,6 1 754,6 1 725,8 

Přijaté dotace 130 276,3 150 449,3 150 566,0 

Výdaje celkem 266 773,5 353 444,5 297 060,2 

Běţné výdaje 242 387,5 264 492,3 235 448,6 

Kapitálové výdaje 24 386,0 88 952,2 61 611,6 

Saldo Příjmy-Výdaje 8 074,0 -55 113,5 6 903,5 

Zdroj: Závěrečný účet města Hlučín 2006, vlastní zpracování 

 

 

Rozpočet města byl pro rok 2006 schválen přebytkový, v průběhu roku  

po provedených změnách se změnil na deficitní.  Hospodaření města skončilo přebytkem  

6,9 mil. Kč. Plnění příjmů rozpočtu činilo 110,5 %, čerpání výdajů rozpočtu 111,3 % a saldo 

příjmy – výdaje -14,4 % proti schválenému rozpočtu. 

 

Přebytek hospodaření byl ponechán na základním běţném účtu města a pouţit  

na splácení úvěrů, které byly poskytnuty na investiční akce. 
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4.1.1 Dluhová služba za rok 2006 

 

 

Tab. 4.2 Výpočet ukazatele dluhové sluţby v roce 2006  

Číslo 

řádku 

 

Název poloţky 

Odkaz na rozpočtovou 

skladbu 

Stav 

k  31. 12. 2006 

(v tis. Kč) 

1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 129 315,38 

2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 22 356,48 

3 přijaté dotace – finanční vztah poloţka 4112 + 4212 117 240,34 

4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 268 912,20 

5 Úroky poloţka 5141 1 249,57 

6 splátky jistin a dluhopisů poloţky  8xx2 a 8xx4 32 857,97 

7 splátky leasingu poloţka 5178 24,83 

8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 34 132,37 

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŢBY ř. 8 děleno ř. 4 0,1269 

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M za rok 2006, vlastní zpracování 

 

Dluhová sluţba zobrazuje splátky dlouhodobě přijatých půjček
35

, úroku z čerpaného 

úvěru a splátek leasingu aut. Město vykazuje v roce 2006 ukazatel dluhové sluţby ve výši 

12,69 %. 

 

4.1.2 Doplňující ukazatele 

 

 Podíl pohledávek na rozpočtu města činil 6,36 % 

 Podíl závazků na rozpočtu města činil 6,50 % 

 Podíl zastaveného majetku na dlouhodobém majetku města činil 3,85% 

 

Vertikální rozbor rozvahy 

Rozvaha vyjadřuje stav majetku, závazků a vlastního kapitálu k určitému datu. Obecně 

platí zásada AKTIVA (majetek) = PASIVA (zdroje krytí, kapitál) 

 

 

                                                
35 Viz příloha č. 5 
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Analýza aktiv  

 Podíl dlouhodobého majetku (dále jen DM) na celkových aktivech činil 69,85 % 

 Podíl oběţných aktiv (dále jen OA) na celkových aktivech 8,04 % 

Analýza pasiv 

 Podíl vlastního kapitálu (dále jen VK) na celkových pasivech 92,19 % 

 Podíl cizích zdrojů (dále jen CZ) na celkových pasivech 7,81 % 

 

4.2 Hospodaření města v roce 2007 

 

Tab. 4.3 Výsledek hospodaření za rok 2007 (v tis. Kč) – po konsolidaci 

 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 

Příjmy celkem 375 621,4 323 619,2 332 972,9 

Daňové příjmy 131 002,0 137 738,3 141 337,4 

Nedaňové příjmy 15 862,6 18 554,8 24 230,7 

Kapitálové příjmy 550,0 639,3 705,5 

Přijaté dotace 228 206,8 166 686,9 166 699,3 

Výdaje celkem 365 871,5 372 282,3 345 166,8 

Běţné výdaje 349 001,9 307 176,5 288 110,3 

Kapitálové výdaje 16 869,6 65 105,8 57 056,5 

Saldo Příjmy- Výdaje 9 749,9 -48 663,1 -12 193,9 

Zdroj: Závěrečný účet města Hlučín 2007, vlastní zpracování 

 

 

Z tabulky vyplývá, ţe rozpočet byl schválen jako přebytkový a po provedených 

změnách byl záporný. Saldo příjmy- výdaje k 31. 12. 2007 činilo  -12 193 870 Kč. Město 

hospodařilo se schodkem, který byl způsoben čerpáním úvěru na investiční akce. Plnění 

rozpočtu příjmů skončilo na 102,9 %, čerpání rozpočtu výdajů na 92,7 % a saldo  

příjmy- výdaje na 25,08 % proti rozpočtu po změnách. 
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4.2.1 Dluhová služba v roce 2007 

 

Tab. 4.4 Výpočet ukazatele dluhové sluţby v roce 2007 (v Kč) 

Číslo řádku 
 

Název poloţky 

Odkaz na rozpočtovou 

skladbu 

Stav k  31. 12. 2007 

 (v tis. Kč) 

1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 141 337,43 

2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 24 230,67 

3 přijaté dotace – finanční vztah poloţka 4112 + 4212 31 961,98 

4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 197 530,08 

5 Úroky poloţka 5141 1 213,81 

6 splátky jistin a dluhopisů poloţky  8xx2 a 8xx4 16 457,79 

7 splátky leasingu poloţka 5178 249,97 

8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 17 671,60 

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŢBY ř. 8 děleno ř. 4 0,0895 

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M za rok 2007, vlastní zpracování 

 

Ukazatel dluhové sluţby pro rok 2007 činil 8,95 %. Proti předcházejícímu roku 2006 

došlo ke sníţení o 3,74 %. Město pokračovalo ve splácení úvěrů
36

, úroků z úvěru a splácení 

leasingu na nově pořízené auto. 

 

4.2.2 Doplňující ukazatele 

 

 Podíl pohledávek na rozpočtu města činil 7,54 % 

 Podíl závazků na rozpočtu města činil 5,38 % 

 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města činil 3,63 % 

 

Vertikální rozbor rozvahy 

Analýza aktiv  

 Podíl DM na celkových aktivech činil 70,28 % 

 Podíl OA na celkových aktivech 8,12 % 

 

 

                                                
36 Viz příloha č. 6 



38 

 

Analýza pasiv 

 Podíl VK na celkových pasivech 90,43 % 

 Podíl CZ na celkových pasivech 9,57 % 

 

4.3 Hospodaření města v roce 2008 

 

Tab. 4.5 Výsledek hospodaření za rok 2008 (v tis. Kč) – po konsolidaci 

 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 

Příjmy celkem 328 254,0 395 259,4 393 365,7 

Daňové příjmy 143 988,0 150 159,0 151 448,4 

Nedaňové příjmy 18 402,0 22 050,5 26 155,8 

Kapitálové příjmy 250,0 14 592,2 12 756,6 

Přijaté dotace 165 614,0 208 457,7 203 004,9 

Výdaje celkem 321 529,5 418 442,6 387 602,7 

Běţné výdaje 305 119,0 346 186,7 327 427,1 

Kapitálové výdaje 16 410,0 72 255,9 60 175,6 

Saldo Příjmy-Výdaje 6 724,5 -23 183,2 5 763,0 

Zdroj: Závěrečný účet města Hlučín 2008, vlastní zpracování 

 

V roce 2008 město dosahuje nejvyšších příjmů a výdajů během pětiletého 

posuzovaného období 2006 - 2010. Rozpočet je sestaven jako přebytkový, během roku  

po změnách se mění na deficitní a na konci roku je hospodaření přebytkové. Plnění rozpočtu 

příjmů skončilo na 99,5 %, čerpání rozpočtu výdajů na 92,6 % a saldo příjmů a výdajů 

skončilo na  -24,9 % proti rozpočtu po změnách. Přebytek hospodaření byl ponechán na 

základním běţném účtu, pro splácení úvěrů. 
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4.3.1 Dluhová služba v roce 2008 

 

Tab. 4.6 Výpočet ukazatele dluhové sluţby v roce 2008 (v Kč) 

Číslo 

řádku 

 

Název poloţky 

Odkaz na rozpočtovou 

skladbu 

Stav k  31. 12. 2008 

(v tis. Kč) 

1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 151 448,40 

2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 26 155,83 

3 přijaté dotace – finanční vztah poloţka 4112 + 4212 32 984,04 

4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 210 588,27 

5 Úroky poloţka 5141 2 791,87 

6 splátky jistin a dluhopisů poloţky  8xx2 a 8xx4 14 345,03 

7 splátky leasingu poloţka 5178 199,86 

8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 17 336,76 

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŢBY ř. 8 děleno ř. 4 0,0823 

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M za rok 2008, vlastní zpracování 

   

Ukazatel dluhové sluţby za rok 2008 se drţel na podobné úrovni předcházejícímu 

roku, a to na 8,23 %. Ve srovnání s rokem 2007 byla dluhová základna vyšší o 6,6 %  

a dluhová sluţba niţší o 1,9 %. Opět byly spláceny úvěry
37

, úroky z úvěrů a pokračoval 

leasing auta.  

 

4.3.2 Doplňující ukazatele 

 

 Podíl pohledávek na rozpočtu města činil 6,45 % 

 Podíl závazků na rozpočtu města činil 3,51 % 

 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města činil 2,14 % 

 

Vertikální rozbor rozvahy 

Analýza aktiv  

 Podíl DM na celkových aktivech činil 71,24 % 

 Podíl OA na celkových aktivech 7,46 % 

                                                
37 Viz příloha č. 7 
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Analýza pasiv 

 Podíl VK na celkových pasivech 92,17 % 

 Podíl CZ na celkových pasivech 7,83 % 

 

4.4 Hospodaření města v roce 2009 

 

Tab. 4.7 Výsledek hospodaření za rok 2009 (v tis. Kč) – po konsolidaci 

 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 

Příjmy celkem 214 053,2 349 473,7 350 923,4 

Daňové příjmy 145 740,0 128 725,6 129 479,4 

Nedaňové příjmy 20 272,0 22 307,2 26 878,5 

Kapitálové příjmy 13 000,0 13 000,0 10 432,7 

Přijaté dotace 35 041,2 185 440,9 184 132,8 

Výdaje celkem 211 233,8 371 897,8 339 731,7 

Běţné výdaje 181 881,6 334 699,3 319 753,8 

Kapitálové výdaje 29 352,2 37 198,5 19 977,9 

Saldo Příjmy-Výdaje 2 819,4 -22 424,1 11 191,7 

Zdroj: Závěrečný účet města Hlučín 2009, vlastní zpracování 

 

Probíhající hospodářská krize se podepsala na rozpočtu města v roce 2009, neboť byl 

schválen s nejniţšími příjmy i výdaji za pětileté srovnávané období. Během roku doznaly 

změn nejen příjmy, ale také výdaje a rozpočet po změnách byl schválen jako deficitní. 

Výsledek hospodaření na konci roku skončil přebytkem. Srovnáním rozpočtu po změnách  

a výsledku od počátku roku se dostáváme na tyto hodnoty, u plnění rozpočtu příjmů  

na 100,4 %, u čerpání rozpočtu výdajů na 91,4 % a u salda příjmy- výdaje na  -49,9 %. 

Přebytek hospodaření byl pouţit pro splátky úvěru v běţném roce. 
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4.4.1 Dluhová služba v roce 2009 

 

Tab. 4.8 Výpočet ukazatele dluhové sluţby v roce 2009 (v Kč) 

Číslo 
řádku 

 
Název poloţky 

Odkaz na rozpočtovou 
skladbu 

Stav k  31. 12. 2009 
(v tis. Kč) 

1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 129 479,38 

2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 26 878,54 

3 přijaté dotace – finanční vztah poloţka 4112 + 4212 33 806,20 

4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 190 164,12 

5 Úroky poloţka 5141 2 312,69 

6 splátky jistin a dluhopisů poloţky  8xx2 a 8xx4 6 524,40 

7 splátky leasingu poloţka 5178 199,86 

8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 9 036,95 

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŢBY ř. 8 děleno ř. 4 0,0475 

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M za rok 2009, vlastní zpracování 

 

Ukončením splátek úvěrů
38

 se dostává ukazatel dluhové sluţby v roce 2009  

na hodnotu 4,75 %, coţ je o 42,3 % méně neţ v předcházejícím roce a zároveň nejníţe  

od roku 2006. Splátky leasingu zůstávají na stejné hodnotě, proti předcházejícímu roku  

a úroky jsou úměrné splátkám úvěrů. 

 

4.4.2 Doplňující ukazatele 

 

 Podíl pohledávek na rozpočtu města činil 6,55 % 

 Podíl závazků na rozpočtu města činil 5,44 % 

 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města činil 2,09 % 

 

Vertikální rozbor rozvahy 

Analýza aktiv  

 Podíl DM na celkových aktivech činil 70,95 % 

 Podíl OA na celkových aktivech 6,04 % 

 

                                                
38 Viz příloha č. 8 
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Analýza pasiv 

 Podíl VK na celkových pasivech 92,42 % 

 Podíl CZ na celkových pasivech 7,58 % 

 

4.5 Hospodaření města v roce 2010 

 

Tab. 4.9 Výsledek hospodaření za rok 2010 (v tis. Kč) – po konsolidaci 

 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 

Příjmy celkem 192 148,0 364 646,4 391 504,9 

Daňové příjmy 126 978,1 134 100,4 135 439,7 

Nedaňové příjmy 22 139,4 23 162,7 29 102,9 

Kapitálové příjmy 8 200,0 16 272,2 35 835,8 

Přijaté dotace 34 830,5 191 111,1 191 126,5 

Výdaje celkem 184 241,2 389 140,8 357 597,1 

Běţné výdaje 164 303,9 343 926,6 327 976,7 

Kapitálové výdaje 19 937,3 56 214,2 29 620,4 

Saldo Příjmy-Výdaje 7 906,8 -24 494,4 33 907,8 

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12M za rok 2010, vlastní zpracování 

 

Schválený rozpočet na rok 2010 byl schválen jako přebytkový, ale s výrazně niţším 

objemem u příjmů i výdajů, neţ v letech 2006 – 2008. Rozpočet po změnách je navrţen  

jako deficitní, ale konec roku je ukončen s přebytkem 33,9 mil. Kč, coţ je největší hodnota  

ve výkazech salda příjmy – výdaje za sledované období.  U plnění rozpočtu příjmů  

se dostáváme na hodnotu 107,4 %, u čerpání rozpočtu výdajů na 91,9 % a u salda  

příjmy  - výdaje na hodnotu  -138,4 %. Výsledek hospodaření byl opět ponechán  

na základním běţném účtu města a byl pouţit na splátku jiţ čerpaných úvěrů. 
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4.5.1 Dluhová služba v roce 2010 

 

 

Tab. 4.10 Výpočet ukazatele dluhové sluţby v roce 2010 (v Kč) 

Číslo 
řádku 

 
Název poloţky 

Odkaz na rozpočtovou 
skladbu 

Stav k  31. 12. 2010 
 (v tis. Kč) 

1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 135 439,68 

2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 29 102,94 

3 přijaté dotace – finanční vztah poloţka 4112 + 4212 33 845,53 

4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 198 388,15 

5 Úroky poloţka 5141 1 993,87 

6 splátky jistin a dluhopisů poloţky  8xx2 a 8xx4 7 740,44 

7 splátky leasingu poloţka 5178 149,90 

8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 9 884,21 

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŢBY ř. 8 děleno ř. 4 0,0498 

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M za rok 2010, vlastní zpracování 

 

Rozdíl v ukazateli dluhové sluţby ve srovnání s rokem 2009 činí 0,23%. Výsledek 

4,98 % za rok 2010 je však velice příznivý a vypovídá o kvalitním hospodaření města Hlučín.  

Proti předcházejícímu roku došlo k navýšení dluhové základny o 4,3 % a hodnota dluhové 

sluţby se navýšila o 9,4 %, neboť došlo k čerpání nových úvěrů.
39

 

   

 

4.5.2 Doplňující ukazatele 

 

 Podíl pohledávek na rozpočtu města činil 6,9 % 

 Podíl závazků na rozpočtu města činil 10,40 % 

  

 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města činil 1,90 % 

 

Vertikální rozbor rozvahy 

Analýza aktiv  

 Podíl DM na celkových aktivech činil 70,45 % 

                                                
39 Viz příloha č. 9 
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 Podíl OA na celkových aktivech 9,18 % 

Analýza pasiv 

 Podíl VK na celkových pasivech 91,51 % 

 Podíl CZ na celkových pasivech 8,49 % 

 

4.6 Porovnání výsledku hospodaření v letech 2006 - 2010 

 

Pro přehlednost jsem vytvořila zkrácenou verzi rozvahy, vertikální rozbor rozvahy a graf 

dluhové sluţby za sledované období. 

 

Tab. 4.11 Zkrácená verze rozvahy (v tis. Kč) 

Položky rozvahy 2006 2007 2008 2009 2010 

Stálá aktiva 798 252,8 816 094,0 855 876,5 883 819,1 954 789,9 

Dlouhodobý nehmotný majetek 8 832,5 11 166,5 12 352,7 12 855,3 14 563,2 

Dlouhodobý hmotný majetek 597 516,3 613 052,5 646 487,8 673 926,8 741 098,7 

Dlouhodobý finanční majetek 191 904,0 191 875,0 196 736,0 197 037,0 199 128,0 

Oběţná aktiva 69 857,6 72 127,3 68 979,5 62 874,0 96 505,5 

Aktiva celkem 868 110,4 888 221,3 924 856,0 946 693,1 1 051 295,4 

Vlastní kapitál 800 297,8 803 178,8 852 462,5 874 960,6 962 025,5 

Cizí zdroje 67 812,6 85 042,5 72 394,4 71 732,5 89 269,9 

Pasiva celkem 868 110,4 888 221,3 924 856,0 946 693,1 1 051 295,4 

Zdroj: Rozvaha (bilance) města 2006 – 2010, vlastní zpracování  

 

Z rozvahy je patrno, ţe sloţení stálých aktiv města Hlučín je co do výše finančního 

objemu, tvořeno hlavně z dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého finančního 

majetku.  V pasivech je vlastní kapitál obsaţen cca 92 %. 
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Tab. 4.12 Vertikální rozbor rozvahy (v %) 

Název položky 2006 2007 2008 2009 2010 

Podíl DM na celkových aktivech 69,85 70,28 71,24 70,95 70,45 

Podíl OA na celkových aktivech 8,04 8,12 7,46 6,64 9,18 

Celkem 77,89 78,40 78,70 77,59 79,63 

Podíl VK na celkových pasivech 92,19 90,43 92,17 92,42 91,51 

Podíl CZ na celkových pasivech 7,81 9,57 7,83 7,58 8,49 

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj: Vlastní  

 

Také při velkém objemu aktiv a pasiv ovlivňuje dlouhodobý finanční majetek podíl na 

celkovém majetku a tvoří jej 20,37 % - 22,11 % podílu z celkového majetku města. 

Dlouhodobý finanční majetek je tvořen z vkladů majetků do základního kapitálu společností, 

jejímţ vlastníkem je město Hlučín – Teplo Hlučín s.r.o., Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. 

a TS Hlučín s.r.o. Dále pak z 30 ks akcií v listinné podobě společnosti SOMA Markvartovice, 

a.s. a jedné akcie společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.  

 

Graf 4.1 Vývoj ukazatele dluhové sluţby v letech 2006 – 2010 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní 

 

V pětiletém období má ukazatel dluhové sluţby města Hlučín klesající tendenci a drţí 

se v průměru pod hranicí 10 %. 
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4.7 Fondové hospodaření města Hlučín.
40

 

 

Obce nemusí zřizovat a pouţívat v rámci svého hospodaření ţádný peněţní fond. 

Pokud však pro hospodaření nějaký fond pouţijí, tak se hospodaření fondů uskutečňuje 

prostřednictvím obecního rozpočtu, tj. příjmy a výdaje příslušného fondu se stávají příjmy  

a výdaji rozpočtu obce. V rámci rozpočtu je tudíţ prováděna konsolidace, jejímţ cílem 

je na úrovni obecního rozpočtu vyloučit finanční operace, které proběhly vícenásobně. 

 

Fondy obce jsou zřizovány v podobě samostatných bankovních účtů, na kterých 

 se evidují příjmy a výdaje jednotlivých fondů.  

Město Hlučín má v rámci svého hospodaření zřízeno pět fondů: 

 Sociální fond  

 Fond rezerv a rozvoje  

 Fond rozvoje a bydlení 

 Fond na opravy a rekonstrukci fasád  

 Fond reprodukce majetku příspěvkových organizací města Hlučína 

4.7.1 Sociální fond 

Je zřízen zastupitelstvem města Hlučín k péči o zaměstnance. Příjmy jsou tvořeny  

z navrţeného celkového předpokládaného ročního objemu mzdových prostředků 

všech zaměstnanců MěÚ Hlučín. V rámci čerpání fondu jsou prostředky fondu pouţity 

na příspěvek na stravné, sportovní akce, nepeněţní dary zaměstnancům při pracovních 

a ţivotních výročích, zájezdy, příspěvek na penzijní pojištění a pojištění. 

Tab. 4.13 Vývoj Sociálního fondu v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Sociální fond 25,9 24,1 38,7 179,6 363,9 

Zdroj: Závěrečné účty města Hlučín 2006 – 2009, interní výkaz finančního odboru 2010, vlastní zpracování 

Výdaje fondu v jednotlivých letech nepřekračují příjmy. Příděly do fondu jsou 

kaţdoročně schvalovány zastupitelstvem města a pohybují se v částkách 1,18 – 1,77 mil. Kč. 

 

                                                
40 Viz výkaz v příloze č. 10 
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4.7.2 Fond rezerv a rozvoje 

Byl zřízen dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, a dle §5 zákona se zde převádějí přebytky hospodaření 

z minulých let. 

 

Tab. 4.14 Vývoj fondu rezerv a rozvoje v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Fond rezerv a rozvoje 11 570 597 11 785 857 12 034 106 12 181 723 12 332,7 

Zdroj: Závěrečné účty města Hlučín 2006 - 2009, interní výkaz finančního odboru 2010, vlastní zpracování 

 

I kdyţ město Hlučín ve srovnávaném období hospodařilo s přebytky hospodaření,  

tak příjmy fondu tvořily pouze úroky z počátečních vkladů a výdaje poplatky bance za vedení 

účtu. Finance fondu jsou během roku zapojovány na potřebné výdaje města. Přebytky 

hospodaření jednotlivých let byly ponechány na základním běţném účtu města a pouţity 

na předčasné úhrady úvěrů. 

 

4.7.3 Fond rozvoje bydlení města Hlučína 

 

Tento fond byl zřízen na základě dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které 

poskytlo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu na opravy, modernizaci a rozšíření 

bytového fondu města Hlučína. Slouţí k poskytování půjček na zvelebení obytných budov 

a jejich staveb na území města. 

 

Tab. 4.15 Vývoj Fondu rozvoje bydlení v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Fond rozvoje bydlení 8 174,4 11 648,0 8 598,2 8 538,5 16 400,3 

Zdroj: Závěrečné účty města Hlučín 2006 – 2009, interní výkaz finančního odboru 2010, vlastní zpracování 

 

Příjmy fondu, které se pohybují řádově kolem 4 mil. Kč, jsou kaţdoročně tvořeny 

 ze splátek půjček, smluvních pokut, úroků banky a dále z převodu 50 % příjmu z prodeje 

bytů v jednotlivých letech. Výdaji jsou půjčky obyvatelstvu, městu Hlučín a poplatky bance. 

Výdaje fondu jsou vţdy úměrné příjmům fondu. V roce 2008 byla vrácena finanční výpomoc 

na účet Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 5 300 000 Kč. 
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4.7.4 Fond na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína 

 

Město Hlučín v zájmu zlepšení ţivotního prostředí a vzhledu města vytvořilo tento 

fond a slouţí k poskytování půjček na opravy a rekonstrukci fasád budov na území města. 

 

Tab. 4.16 Vývoj Fondu na opravy a rekonstrukci fasád v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Fond na opravy a rekonstrukci fasád 2 419,0 2 878,2 4 102,9 4 108,4 4 529,2 

Zdroj: Závěrečné účty města Hlučín 2006 - 2009, interní výkaz finančního odboru 2010, vlastní zpracování 

 

Příjmy fondu ve sledovaném období jsou tvořeny ze splátek půjček, smluvních pokut, 

úroků banky a dále z převodu 10 % příjmu z prodaných nemovitostí a pozemků v běţném 

roce. Výdaji jsou poskytnuté půjčky obyvatelstvu, samotnému městu a poplatky bance. 

Výdaje fondu, které se pohybovaly v hodnotách 0,37 – 1,3 mil. Kč, v uvedených letech 

nepřekročily příjmy fondu. Tyto se pohybovaly v rozmezí 1,1 – 1,3 mil. Kč. 

 

4.7.5 Fond reprodukce majetku příspěvkových organizací města Hlučína 

V březnu roku 2008 schválilo Zastupitelstvo města Hlučína zřízení tohoto fondu,  

a to k péči o nemovitý majetek – k zabezpečení financování výdajů na opravy, rekonstrukce, 

modernizace nebo pořízení nového nemovitého majetku příspěvkových organizací města 

Hlučína. Příjmy fondu jsou tvořeny z předpisu odvodů z odpisů a odvodů z provozu  

dle schválených hmotných zainteresovaností jednotlivých příspěvkových organizací 

a z příspěvku z rozpočtu města a úroků banky. 

Tab. 4.17 Vývoj Fondu reprodukce majetku PO v letech 2008 – 2010 (v tis. Kč) 

Rok 2008 2009 2010 

Fond reprodukce majetku PO města Hlučína 95,6 1 568,1 2 299,3 

Zdroj: Závěrečné účty města Hlučín 2008 - 2009, interní výkaz finančního odboru 2010, vlastní zpracování 

  

V letech 2008 – 2010 byly příjmy fondu tvořeny z předepsaných odvodů 

z investičních fondů PO, a to ve výši 60% z celkové sumy odpisů nemovitého majetku, 

zařazeného do skupin 4 - 6  dle přílohy č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  
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ve znění pozdějších předpisů. Dále pak z odvodů z provozu PO, z příspěvku z rozpočtu města 

a úroků banky. PO mohou tyto finanční zdroje čerpat na základě ţádosti, která je dle nutnosti 

a potřebnosti posuzována Radou města. O výši investice pro jednotlivé PO je rozhodnuto 

Zastupitelstvem města při schvalování rozpočtu na jednotlivé roky. 
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5 Závěr 

 

Finanční analýza je standardní nástroj, který se pouţívá k posouzení finanční situace 

jakéhokoli subjektu v soukromém sektoru či veřejné správě. Zobrazuje silné i slabé stránky 

hospodaření a napovídá, na co se má analyzovaný subjekt, v tomto případě město, 

v budoucnu zaměřit. Hlavním úkolem je vytěţit z účetních dokladů a ostatních zdrojů 

potřebné informace, posoudit finanční zdroje a připravit potřebná rozhodnutí. Finanční 

analýza nevyřeší vše, co s rozpočtovým procesem a s jeho sestavením souvisí,  

ale je důleţitým podkladem pro rozhodování představitelů obce.  

 

Město Hlučín během pětiletého období 2006 - 2010 prošlo značnými změnami,  

a to nejen co do vnějšího vzhledu města, ale také co do vnitřní struktury MěÚ. Třikrát byl 

zvolen nový starosta města, proběhly změny v organizační struktuře MěÚ. Pro občany byla 

zavedena nová sluţba CzechPOINT, kde si občané mohou vyzvednout ověřené výpisy 

z katastru nemovitostí, výpisy z bodového hodnocení řidiče, výpis z rejstříku trestů, provést 

změny v ţivnostenských oprávněních. Město Hlučín, člen Národní sítě zdravých měst, získalo 

od Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 

2010 bronzové ocenění za realizaci a uplatňování Místní agendy 21, konkrétně za kvalitu  

ve veřejné správě. Město vydává měsíčně „Hlučínské noviny“, které přispívají 

k informovanosti občanů a jsou bezplatně rozesílány do kaţdé domácnosti ve městě.  

Pravidelně jsou pořádány různé kulturní, sportovní a společenské akce, které mají v městě 

bohatou tradici. Jen namátkově se zmíním o Jarním běhu kulturního domu, taneční soutěţi 

Hlučínská lilie nebo dvoudenním hudebním festivalu Štěrkovna open music. 

 

Město je stoprocentním vlastníkem tří společností, které zabezpečují potřeby občanů 

v oblastech dodávky vody, tepla a úklidu města. V městě se nachází čtyři mateřské školy,  

pět základních škol, dále pak zde najdeme víceúčelové sportovní hřiště, Dům dětí a mládeţe, 

Informační centrum, Městskou knihovnu, Muzeum Hlučínska, Kulturní dům, Sportovní halu 

s činnostmi sauna, solárium, bowling, posilovna, a nelze opomenout areál přírodního 

koupaliště „Hlučínské jezero“. V loňském roce byla ukončena činnost kina, pro slabou 

návštěvnost, nevyhovující stav promítací technologie a chátrající budovu. Město Hlučín  

je velmi úspěšné v ţádostech o investiční dotace, v roce 2010 získalo další účelovou dotaci 
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na zateplení pláště budov, výměnu oken u dvou základních škol a vybudování víceúčelového 

sportovního hřiště u ZŠ Rovniny. 

 

Územní plán města z roku 2003 je průběţně doplňován a pozměňován, dle současných 

potřeb. Hlavní úkoly pro řešení rozvoje, které se soustředily do oblastí infrastruktury, rozvoje 

kulturního a historického potenciálu města, výstavby nových domů, byly částečně splněny 

nebo se na jejich realizacích pracuje. Cíleně jsou plněny jednotlivé body územního plánu, 

snad vyjma bodu rozvoje sportovně rekreačních aktivit. 

 

Musím konstatovat, ţe i přes veškeré klady v hospodaření města je rozvoj sportovních 

aktivit směrován trošku jiným směrem. Byla podpořena výstavba sportovního hřiště 

(u druhého se s výstavbou začíná), ale hřiště je však vyuţíváno sporadicky a původní záměr 

vyuţití pro širokou veřejnost zůstal v nedohlednu. V blízkém okolí se nachází sportovní hala 

se zázemím, které je jiţ dávno nevyhovující a nenabízí zákazníkům kvalitní sluţby. 

Vypracovaný projekt k přestavbě haly doposud nevyhověl ţádné z nabízených účelových 

dotací.  

 

Velkou devízou města je areál bývalé štěrkovny, která je v současné době vyuţívána 

jako přírodní koupaliště a její součástí je autokemp. Areál přírodního koupaliště svou čistou 

vodou láká návštěvníky, ale voda je zde jedinou atraktivitou. V dnešní době konzumní 

společnosti si zákazníci ţádají koupaliště s tobogány, skluzavkami, kvalitním sociálním 

zázemím a restauračními sluţbami. Bohuţel toto vše v areálu chybí, stejně jako adekvátní 

ubytování a rozmanité sluţby v autokempu. Základem výstavby multifunkčního aquacentra, 

rozšíření autokempu či jakékoli jiné stavby, která by výrazně oţivila areál koupaliště  

a přilákala nové zákazníky, jsou nové inţenýrské sítě a pozemní komunikace. V roce 2013 

mají započít práce na obnově inţenýrských sítí a cest v celém komplexu „Hlučínského jezera“, 

včetně přilehlých oblastí. K tomuto projektu získalo město, účelový transfer z Ministerstva 

pro místní rozvoj ve výši 980 mil. Kč. Doufejme tedy, ţe i v této oblasti se pro obyvatele 

města blýská na lepší časy.  

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit hospodaření města Hlučína.  Na základě 

prostudované literatury, závěrečných účtů a rozpočtů města Hlučína za období 2006 – 2010 

jsem sestavila analýzu rozpočtových příjmů a výdajů. Ve zhodnocení hospodaření jsem  

se zabývala rozpočtem města, dluhovou sluţbou a pomocnými ukazateli jako jsou stavy 
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pohledávek a závazků k celkovému rozpočtu města, poměry oběţných aktiv, dlouhodobého 

majetku, vlastního kapitálu a cizích zdrojů. V neposlední řadě jsem zmínila fondové 

hospodaření města Hlučín. Pro posouzení a srovnání jednotlivých let jsem pouţila absolutní 

rozdíly, řetězové a bazické indexy.  

 

Na základě analýzy jsem došla k závěru, ţe město Hlučín má velmi vyváţené 

hospodaření. Své finanční prostředky vyuţívá velmi efektivně na dosaţení stanovených cílů. 

Rozpočty města jsou sestavovány jako přebytkové a kladný je také výsledek hospodaření  

od počátku roku. Ukazatel dluhové sluţby nám ukazuje, ţe město nemá problémy v čerpání 

investičních dotací, a výše průměrného ukazatele dluhové sluţby je pod hranicí 10 %.  

V oblasti zadluţenosti dosahuje příznivých hodnot, i kdyţ vyuţívá úvěrů a leasingu, tak jeho 

výše je optimální a vůbec nenarušuje rozpočet města. Město včas hradí své závazky  

a je důsledné ve vymáhání svých pohledávek. Má důmyslně vytvořené fondové hospodářství. 

Tvorba i čerpání fondů je systematické a logické. Při ţádostech o moţný úvěr si Česká 

spořitelna, a.s. neţádá ţádné ručení za zapůjčené prostředky, neboť město má ve fondech 

dostatečně velký finanční kapitál, uloţený právě u tohoto finančního ústavu. Hospodaření 

města lze charakterizovat jednoznačně jako výborné. Mým jediným doporučením je, zamyslet 

se nad doplněním územního plánu a více se zaměřit na rozvoj cestovního ruchu a s tím 

spojené nejen sportovní, ale i kulturní aktivity. Devíza v podobě přírodního koupaliště  

se přímo nabízí k realizaci, a to nejen ke zvýšení návštěvnosti města, vyšším příjmům  

do obecní pokladny, ale ku prospěchu nám všem, a proto by bylo škoda jí nevyuţít. 
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Příloha č. 1 Koeficienty postupných přechodů a násobky postupných přechodů 

 

Obce s počtem obyvatel 

od – do obyvatel 
Koeficienty postupných přechodů Násobek postupných přechodů 

0 – 300 1 1,000 x počet obyvatel obce 

301 – 5000 1,0640 

300 + 1,064 x počet obyvatel 

z počtu obyvatel obce přesahujících 

300 

5001 – 30 000 1,3872 
5 300,8 + 1,3872 počet obyvatel 

z počtu obyvatel obce přesahujících 

5 000 

30 001 – a více 1,7629 

39 980,8 x 1,7629 počet obyvatel 

z počtu obyvatel obce přesahujících 

30 000 

Zdroj: Zákon č. 243/2000 Sb., příloha č. 2, vlastní zpracování 

 

 

Poznámka: Při klouzavém způsobu sdílení daní koeficienty postupných přechodů 

odstraňují skokové přechody mezi velikostními kategoriemi obcí. Nedochází tímto 

k přetahování obyvatel mezi obcemi s cílem překročit hranici počtu obyvatel dané velikostní 

kategorie a přechodu do vyšší velikostní kategorie, a tím znatelného nárůstu sdílených 

daňových příjmů, tak jak tomu bylo u rozpočtového určení daní před rokem 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2  Složení Zastupitelstva města Hlučín 

 

 

Seznam členů Zastupitelstva města Hlučína pro volební období  2010 – 2014 

Jméno a příjmení Volební strana 

Ing. Bernard Ostárek NH 

Mgr. Pavel Lindovský NH 

Bc. Petr Breitkopf NH 

Radoslava Josefusová NH 

Mgr. Jindřich Honzík NH 

Ing. Růţena Hanslíková NH 

Mgr. Jana Poláchová ČSSD 

Ing. Pavol Kubuš ČSSD 

Jana Adámková ČSSD 

Mgr. Naděţda Hladišová ČSSD 

Jiří Sedláček ČSSD 

MUDr. Jiří Bizoň SNK - ED 

JUDr. Magdalena Plačková SNK - ED 

Ing. Alfons Laňka SNK - ED 

Ing. Pavel Reiský KDU-ČSL 

Ing. Petr Adamec KDU-ČSL 

Mgr. Vítězslav Šimánek KDU-ČSL 

Mgr. Irena Šebestová, CSc. ODS 

Ing. arch. Mojmír Sonnek ODS 

František Košař KSČM 

JUDr. Libuše Kovalová KSČM 

 

Zdroj: Oficiální stránky města Hlučín, dostupné z www: 

http://www.hlucin.cz/pro-obcany/samosprava/, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

http://www.hlucin.cz/pro-obcany/samosprava/


 

 

 

Příloha č. 3 Složení Rady města Hlučín 

 

 

Členové rady města Hlučína ve volebním období 2010 - 2014 

Jméno a příjmení Volební strana 

Ing. Pavol Kubuš ČSSD 

Ing. Alfons Laňka SNK - ED 

Jana Adámková ČSSD 

Mgr. Naděţda Hladišová ČSSD 

JUDr. Magdalena Plačková SNK - ED 

Mgr. Jana Poláchová ČSSD 

Ing. arch. Mojmír Sonnek ODS 

 

Zdroj: Oficiální stránky města Hlučín, dostupné z www:  

http://www.hlucin.cz/pro-obcany/samosprava/, vlastní zpracování 

 

 

Legenda:  

 

ČSSD  Česká strana sociálně demokratická 

KDU-ČSL Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová 

KSČM  Komunistická strana Čech a Moravy 

NH  Náš Hlučín 

ODS  Občansko demokratická strana 

SNK – ED Sdruţení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hlucin.cz/pro-obcany/samosprava/


 

 

 

Příloha č. 4 Organizační schéma Městského úřadu Hlučín
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41 Zdroj: Interní výkaz města Hlučín 

Odbor životního prostředí a 

komunálních služeb 
    

 

Odbor živnostenský úřad 
    

 

Odbor sociálních věcí  

a zdravotnictví 
    

 

Odbor dopravy  

a silničního hospodářství 
    

 

Odbor investic  

a správy městského majetku 
    

 

Odbor právní  
    

 

Odbor školství a kultury  

 
    

 

Odbor výstavby  

 
    

 

 

Odbor financí 
    

 

Odbor správních agend 
    

 

Vedení 
    

 Starosta 
    

 
 

Tajemník 
    

 

Interní audit 
    

 

Odbor vnitřních věcí 
    

 
oddělení informatiky 

    

 

oddělení územního 

plánování,  

regionálního rozvoje  

a památkové péče 
    

 

 

Místostarosta 
    

 

oddělení městského 

majetku 
    

 

oddělení pomoci 

v hmotné nouzi 
 

 

oddělení sociálně-

právní ochrany dětí 
 

 



 

 

Příloha č. 5 Přehled cizích zdrojů města Hlučín za rok 2006 

Poskytovatel Původní výše 
Zůstatek 

k 31.12.2006 
Produkt Vznik Splatnost Úrok Účel Splátkový kalendář Zajištění 

1 Česká spořitelna, a.s. CZK    15.000.000 CZK      2.628.000 Úvěr 2000 2007 
6M PRIBOR 

+0,2% p.a. 

Výstavba 

městského 
hřbitova 

od 1. 7. 2001 měsíční splátka 
CZK 70.000 
rok 2002  
měsíční splátka  
CZK 120.000 
rok 2003-2007  
měsíční splátka  

CZK 219.000  

Budoucí 

rozpočtové 
příjmy 

2 Česká spořitelna, a.s. CZK    25.269.439 CZK    20.469.439 Úvěr 2004 2011 
6M PRIBOR 

+0,2% p.a. 

Dostavba objektu 
na Mírovém 

náměstí 

od 1.1.- 1. 12.  2005 
měsíční splátka  
CZK 150.000  
rok 2006-2007 
měsíční splátka  
CZK 250.000  
rok 2008-2011 

měsíční splátka  
CZK 370.000 

Budoucí 
rozpočtové 

příjmy 

3 Česká spořitelna, a.s. CZK    29.000.000 CZK      4.216.014 Úvěr 2004 2009 
6M PRIBOR 

+0,5% p.a. 

Rekonstrukce 
autobusového 

nádraţí 

1. splátka do 25.12.2006 
CZK 21.750.000  
rok 2007 - 2009  
měsíční splátka  
CZK 200.000 

Budoucí 
rozpočtové 

příjmy 

4 Česká spořitelna, a.s. CZK    12.000.000 CZK      1.179.310 Úvěr 2006 2012 
3M PRIBOR 

+0,2% p.a. 

Rekonstrukce 
hlučínského 

zámku 

od 1.10.2007 do 30.9.2010 
měsíční splátka  
CZK 20.000  
od 1.10.2010 do 30.9.2011 
měsíční splátka  
CZK 40.000  
od 1.10.2011 do 30.9.2012 
měsíční splátka  

CZK 50.000  
do 31.12.2008 splátka 
CZK 7.600.000 
do 31.12.2011 splátka  
CZK 2.600.000 

--- 

 

 

 



 

 

 

Poskytovatel Původní výše 
Zůstatek 

k 31.12.2006 
Produkt Vznik Splatnost Úrok Účel Splátkový kalendář Zajištění 

5 
Českomoravská záruční 
a rozvojová banka, a.s. 

CZK    45.000.000 CZK    20.000.000 Úvěr 2006 2022 4,18% p.a. 

Polocentralizace 
školního 

stravování ve 
městě Hlučíně 

Od 1.7. do 31.12. 2008 
měsíční splátka  
CZK 70.000  
od 1.1. do 31.12.2009 

měsíční splátka  
CZK 85.000  
od 1.1.2010 do 31.12.2011 
měsíční splátka  
CZK 180.000  
od 1.1.2012 do 31.12.2015 
měsíční splátka  
CZK 400.000 

od 1.1.2016 do 31.12.2021 
měsíční splátka  
CZK 250.000 
od 1.1.2022 do 31.12.2022 
měsíční splátka  
CZK 170.000 

--- 

6 
Fond rozvoje bydlení 
města Hlučína 

CZK      4.131.663 CZK      3.109.632 Půjčka 1998 2011 3,0% p.a. 
Opravy 

městských 

nemovitostí 

Od 1.1.2007 
měsíční splátka  

CZK 108.517 

--- 

7 
Fond na opravy a 
rekonstrukci fasád 
města Hlučína 

CZK      2.530.096 CZK      1.596.636 Půjčka 2002 2013 2,0% p.a. 
Opravy fasád 

městských 
nemovitostí 

Od 1.1.2007 
měsíční splátka  
CZK 29.280 

--- 

8 Město Hlučín CZK      9.237.465 CZK      9.237.465 MRZ 1994 1998  
Zástava – Zemská 

banka 
 

--- Nemovitosti 

9 Město Hlučín CZK    14.080.000 CZK    14.080.000 MRZ 1999 2019  

Zástava – ČR-
Okresní úřad 

Opava  
 

--- Nemovitosti 

10 Ministerstvo vnitra ČR CZK         665.806 CZK         665.806 MRZ 2003 2008  
Majetek 

zapůjčený městu 
MV ČR 

--- --- 

 C E L K E M CZK  156.914.469 CZK    77.182.302       
 

 

Zdroj: Závěrečný účet města Hlučín 2006, vlastní zpracování  Vysvětlivka: MRZ=mimorozvahový závazek  

  



 

 

Příloha č. 6 Přehled cizích zdrojů města Hlučín za rok 2007   (Zdroj: Závěrečný účet města Hlučín 2006, vlastní zpracování)  

Poskytovatel Původní výše 
Zůstatek  

k 31. 12. 2007 
Produkt Vznik Splatnost Úrok Účel Splátkový kalendář Zajištění 

1 Česká spořitelna, a.s. CZK    15.000.000 CZK                    0 Úvěr 2000 2007 
6M PRIBOR 

+0,2% p.a. 

Výstavba 
městského 
hřbitova 

od 1.7.2001 měsíční splátka 

CZK 70.000 
rok 2002  
měsíční splátka  
CZK 120.000 
rok 2003-2007  
měsíční splátka  
CZK 219.000  

Budoucí 
rozpočtové 

příjmy 

2 Česká spořitelna, a.s. CZK    25.269.439 CZK    17.469.439 Úvěr 2004 2011 
6M PRIBOR 

+0,2% p.a. 

Dostavba objektu 
na Mírovém 

náměstí 

od 1.1.-31.12. 2005 

měsíční splátka  
CZK 150.000  
rok 2006-2007 
měsíční splátka  
CZK 250.000  
rok 2008-2011 
měsíční splátka  
CZK 370.000 

Budoucí 
rozpočtové 

příjmy 

3 Česká spořitelna, a.s. CZK    29.000.000 CZK      1.816.014 Úvěr 2004 2009 
6M PRIBOR 

+0,5% p.a. 

Rekonstrukce 
autobusového 

nádraţí 

1. splátka do 25.12.2006 
CZK 21.750.000  
rok 2007 - 2009  
měsíční splátka  
CZK 200.000 

Budoucí 
rozpočtové 

příjmy 

4 Česká spořitelna, a.s. CZK    12.000.000 CZK      2.200.594 Úvěr 2006 2012 
3M PRIBOR 

+0,2% p.a. 

Rekonstrukce 
hlučínského 

zámku 

od 1.10.2007 do 30.9.2010 
měsíční splátka  

CZK 20.000  
od 1.10.2010 do 30.9.2011 
měsíční splátka  
CZK 40.000  
od 1.10.2011 do 30.9.2012 
měsíční splátka  
CZK 50.000  
do 31.12.2008 splátka 

CZK 7.600.000 
do 31.12.2011 splátka  
CZK 2.600.000 

--- 

 
  
 



 

 

Poskytovatel Původní výše 
Zůstatek  

k 31. 12. 2007 
Produkt Vznik Splatnost Úrok Účel Splátkový kalendář Zajištění 

5 

Českomoravská 

záruční a rozvojová 
banka, a.s. 

CZK    45.000.000 CZK    45.000.000 Úvěr 2006 2022 4,18% p.a. 

Polocentralizace 
školního 

stravování ve 
městě Hlučíně 

Od 1.7. do 31.12. 2008 
měsíční splátka CZK 70.000  
od 1.1. do 31.12.2009 

měsíční splátka CZK 85.000  
od 1.1.2010 do 31.12.2011 
měsíční splátka  
CZK 180.000  
od 1.1.2012 do 31.12.2015 
měsíční splátka 
 CZK 400.000 
od 1.1.2016 do 31.12.2021 

měsíční splátka  
CZK 250.000 
od 1.1.2022 do 31.12.2022 
měsíční splátka  
CZK 170.000 

--- 

6 
Fond rozvoje bydlení 
města Hlučína 

CZK      4.131.663 CZK      1.807.428 Půjčka 1998 2011 3,0% p.a. 
Opravy 

městských 
nemovitostí 

Od 1.1.2008 měsíční splátka 
CZK 88.362 

--- 

7 
Fond na opravy a 
rekonstrukci fasád 
města Hlučína 

CZK      2.530.096 CZK      1.245.276 Půjčka 2002 2013 2,0% p.a. 
Opravy fasád 

městských 
nemovitostí 

Od 1.1.2008 
měsíční splátka CZK 29.280 

--- 

8 Město Hlučín CZK      9.237.465 CZK      9.237.465 MRZ 1994 1998  
Zástava – 

Zemská banka 
 

--- Nemovitosti 

9 Město Hlučín CZK    14.080.000 CZK    14.080.000 MRZ 1999 2019  

Zástava – ČR-
Okresní úřad 

Opava  
 

--- Nemovitosti 

10 Ministerstvo vnitra ČR CZK         665.806 CZK         750.336 MRZ 2003 2008  
Majetek 

zapůjčený městu 
MV ČR 

--- --- 

11 
Ministerstvo dopravy 
ČR 

CZK                    0 CZK         278.930 MRZ 2007 2009  
Majetek 

zapůjčený městu 
MD ČR 

--- --- 

12 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR 

CZK                    0 CZK         651.539 MRZ 2007 2011  
Majetek 

zapůjčený městu 
MPSV ČR 

 --- 

 C E L K E M CZK  156.914.469 CZK    94.537.021       
 



 

 

Příloha č. 7 Přehled cizích zdrojů města Hlučín za rok 2008 

Poskytovatel Původní výše 
Zůstatek  

k 31. 12. 2008 
Produkt Vznik Splatnost Úrok Účel Splátkový kalendář Zajištění 

1 Česká spořitelna, a.s. CZK    25.269.439 CZK    13.029.438 Úvěr 2004 2011 
6M PRIBOR 

+0,2% p.a. 

Dostavba objektu 
na Mírovém 

náměstí 

od 1.1.-31.12. 2005 
měsíční splátka  
CZK 150.000  
rok 2006-2007 
měsíční splátka  
CZK 250.000  
rok 2008-2011 

měsíční splátka  
CZK 370.000 

Budoucí 
rozpočtové 

příjmy 

2 Česká spořitelna, a.s. CZK    12.000.000 CZK      1.165.975 Úvěr 2006 2012 
3M PRIBOR 

+0,2% p.a. 

Rekonstrukce 

hlučínského 
zámku 

od 1.10.2007 do 30.9.2010 
měsíční splátka  
CZK 20.000  
od 1.10.2010 do 30.9.2011 
měsíční splátka  
CZK 40.000  

od 1.10.2011 do 30.9.2012 
měsíční splátka  
CZK 50.000  
do 31.12.2008 splátka 
CZK 7.600.000 
do 31.12.2011 splátka  
CZK 2.600.000 

--- 

3 
Českomoravská záruční 
a rozvojová banka, a.s. 

CZK    45.000.000 CZK    44.580.000 Úvěr 2006 2022 4,18% p.a. 

Polocentralizace 
školního 

stravování ve 
městě Hlučíně 

Od 1.7. do 31.12. 2008 

měsíční splátka CZK 70.000  
od 1.1. do 31.12.2009 
měsíční splátka CZK 85.000  
od 1.1.2010 do 31.12.2011 
měsíční splátka CZK 180.000  
od 1.1.2012 do 31.12.2015 
měsíční splátka CZK 400.000 
od 1.1.2016 do 31.12.2021 

měsíční splátka  
CZK 250.000 
od 1.1.2022 do 31.12.2022 
měsíční splátka  
CZK 170.000 
 

--- 



 

 

Poskytovatel Původní výše 
Zůstatek  

k 31. 12. 2008 
Produkt Vznik Splatnost Úrok Účel Splátkový kalendář Zajištění 

4 
Fond rozvoje bydlení 
města Hlučína 

CZK      4.131.663 CZK        747.084 Půjčka 1998 2011 3,0% p.a. 
Opravy 

městských 
nemovitostí 

Od 1.1.2009 
měsíční splátka  
CZK 48.256 

--- 

5 
Fond na opravy a 
rekonstrukci fasád 
města Hlučína 

CZK      2.530.096 CZK        893.916 Půjčka 2002 2013 2,0% p.a. 
Opravy fasád 

městských 
nemovitostí 

Od 1.1.2009 

měsíční splátka  

CZK 24.819 

--- 

6 Město Hlučín CZK    14.080.000 CZK    14.080.000 MRZ 1999 2019 --- 
Zástava – ČR-
Okresní úřad 

Opava  
--- Nemovitosti 

7 Ministerstvo vnitra ČR CZK         665.806 CZK         750.336 MRZ 2008 2012 --- 
Majetek 

zapůjčený městu 
MV ČR 

--- --- 

8 
Ministerstvo dopravy 
ČR 

CZK                    0 CZK         278.930 MRZ 2007 2010 --- 
Majetek 

zapůjčený městu 
MD ČR 

--- --- 

9 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR 

CZK                    0 CZK         881.064 MRZ 2007 2012 --- 

Majetek 

zapůjčený městu 
MPSV ČR 

--- --- 

10 
 
Sdruţení obcí Hlučínska 
 

CZK                    0 CZK          61.085 MRZ 2008 2013 --- 
Majetek 

zapůjčený městu 
SOH 

--- --- 

 C E L K E M CZK  103.677.004 CZK    76.467.828       
 

 

Zdroj: Závěrečný účet města Hlučín 2008, vlastní zpracování  Vysvětlivka: MRZ=mimorozvahový závazek    

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Příloha č. 8 Přehled cizích zdrojů města Hlučín za rok 2009 

 

Poskytovatel Původní výše 
Zůstatek  

k 31. 12. 2009 
Produkt Vznik Splatnost Úrok Účel Splátkový kalendář Zajištění 

1 Česká spořitelna, a.s. CZK     25.269.439 CZK         8.589.439    Úvěr 2004 2011 
6M PRIBOR 

+0,2% p.a. 

Dostavba objektu 
na Mírovém 

náměstí 

od 1.1.-31.12. 2005 
měsíční splátka CZK 150.000  

rok 2006-2007 
měsíční splátka CZK 250.000  
rok 2008-2011 
měsíční splátka CZK 370.000 

Budoucí 
rozpočtové 

příjmy 

2 Česká spořitelna, a.s. CZK     12.000.000 CZK            925.975 Úvěr 2006 2012 
3M PRIBOR 

+0,2% p.a. 

Rekonstrukce 
hlučínského 

zámku 

od 1.10.2007 do 30.9.2010 
měsíční splátka CZK 20.000  
od 1.10.2010 do 30.9.2011 
měsíční splátka CZK 40.000  

od 1.10.2011 do 30.9.2012 
měsíční splátka CZK 50.000  
do 31.12.2008 splátka 
CZK 7.600.000 
do 31.12.2011 splátka  
CZK 2.600.000 

--- 

3 
Českomoravská 
záruční a rozvojová 
banka, a.s. 

CZK     45.000.000 CZK       43.560.000 Úvěr 2006 2022 4,18% p.a. 

Polocentralizace 
školního 

stravování ve 
městě Hlučíně 

Od 1.7. do 31.12. 2008 

měsíční splátka CZK 70.000  
od 1.1. do 31.12.2009 
měsíční splátka CZK 85.000  
od 1.1.2010 do 31.12.2011 
měsíční splátka CZK 180.000  
od 1.1.2012 do 31.12.2015 
měsíční splátka CZK 400.000 
od 1.1.2016 do 31.12.2021 
měsíční splátka CZK 250.000 

od 1.1.2022 do 
31.12.2022měsíční splátka 
CZK 170.000 
 

--- 

 

 

 

 

 



 

 

Poskytovatel Původní výše 
Zůstatek  

k 31. 12. 2009 
Produkt Vznik Splatnost Úrok Účel Splátkový kalendář Zajištění 

4 
Fond rozvoje bydlení 
města Hlučína 

CZK     10.896.753 CZK        2.836.507 Půjčka 1998 2017 

3,0% p.a. 
půjčky do 

r.2008 
2,0% p.a. 

půjčky od 
r.2009 

Opravy 
městských 
nemovitostí 

Od 1.1.2010 
měsíční splátka  
CZK 51.616 

--- 

5 
Fond na opravy a 
rekonstrukci fasád 
města Hlučína 

CZK       2.530.096 CZK          596.088 Půjčka 2002 2013 2,0% p.a. 
Opravy fasád 

městských 
nemovitostí 

Od 1.1.2010 

měsíční splátka  

CZK 23.142 

--- 

6 Město Hlučín CZK     14.080.000 CZK     14.080.000 MRZ 1999 2019 --- 
Zástava – ČR-
Okresní úřad 

Opava  

--- Nemovitosti 

7 
Římskokatolická 
farnost Hlučín 

CZK            36.195 CZK            36.195 MRZ 2002 2052 --- 
Majetek 

vypůjčený 
--- --- 

8 
Ministerstvo vnitra 
ČR 

CZK          665.806 CZK          750.336 MRZ 2003 2012 --- 
Majetek 

zapůjčený městu 
MV ČR 

--- --- 

9 
Ministerstvo dopravy 
ČR 

CZK          278.930 CZK          278.930 MRZ 2007 2010 --- 
Majetek 

zapůjčený městu 
MD ČR 

--- --- 

10 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR 

CZK          651.539  CZK          907.846 MRZ 2007 2012 --- 
Majetek 

zapůjčený městu 
MPSV ČR 

--- --- 

11 
Sdruţení obcí 
Hlučínska 

CZK            61.085 CZK            61.085 MRZ 2008 2013 --- 

Majetek 

zapůjčený městu 
SOH 

--- --- 

12 
ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve 
věcech majetkových 

CZK            41.121 CZK            41.121 MRZ 2009 2010 --- 
Majetek 

vypůjčený 
--- --- 

 C E L K E M CZK  111.510.964 CZK     72.663.522       
 

 

Zdroj: Závěrečný účet města Hlučín 2009, vlastní zpracování   Vysvětlivka: MRZ=mimorozvahový závazek 



 

 

 

Příloha č. 9 Přehled cizích zdrojů města Hlučín za rok 2010 

 

 

Poskytovatel Původní výše 
Zůstatek  

k 31. 12. 2010 
Produkt Vznik Splatnost Úrok Účel Splátkový kalendář Zajištění 

1 Česká spořitelna, a.s. CZK     25.269.439 CZK         4.149.439    Úvěr 2004 2011 
6M PRIBOR 

+0,2% p.a. 

Dostavba objektu 
na Mírovém 

náměstí 

od 1.1.-31.12. 2005 
měsíční splátka  
CZK 150.000  
rok 2006-2007 
měsíční splátka  

CZK 250.000  
rok 2008-2011 
měsíční splátka  
CZK 370.000 

Budoucí 
rozpočtové 

příjmy 

2 Česká spořitelna, a.s. CZK     12.000.000 CZK            625.975 Úvěr 2006 2012 
3M PRIBOR 

+0,2% p.a. 

Rekonstrukce 
hlučínského 

zámku 

od 1.10.2007 do 30.9.2010 
měsíční splátka  
CZK 20.000  
od 1.10.2010 do 30.9.2011 

měsíční splátka  
CZK 40.000  
od 1.10.2011 do 30.9.2012 
měsíční splátka  
CZK 50.000  
do 31.12.2008 splátka 
CZK 7.600.000 
do 31.12.2011 splátka  

CZK 2.600.000 

--- 

3 
Českomoravská 
záruční a rozvojová 

banka, a.s. 

CZK     45.000.000 CZK       41.400.000 Úvěr 2006 2022 4,18% p.a. 

Polocentralizace 
školního 

stravování ve 
městě Hlučíně 

Od 1.7. do 31.12. 2008 
měsíční splátka CZK 70.000  
od 1.1. do 31.12.2009 
měsíční splátka CZK 85.000  
od 1.1.2010 do 31.12.2011 
měsíční splátka CZK 180.000  
od 1.1.2012 do 31.12.2015 

měsíční splátka CZK 400.000 
od 1.1.2016 do 31.12.2021 
měsíční splátka CZK 250.000 
od 1.1.2022 do 31.12.2022 
měsíční splátka  
CZK 170.000 

--- 



 

 

 

Poskytovatel Původní výše 
Zůstatek  

k 31. 12. 2010 
Produkt Vznik Splatnost Úrok Účel Splátkový kalendář Zajištění 

4 
Fond rozvoje bydlení 
města Hlučína 

CZK     13.906.246 CZK        5.379.568 Půjčka 1998 2017 

3,0% p.a. 

půjčky do 
r.2008 

2,0% p.a. 
půjčky od 

r.2009 

Opravy 
městských 
nemovitostí 

Od 1.1.2011 
měsíční splátka  
CZK 93.914 

--- 

5 
Fond na opravy a 
rekonstrukci fasád 
města Hlučína 

CZK       2.530.096 CZK          318.384 Půjčka 2002 2013 2,0% p.a. 
Opravy fasád 

městských 
nemovitostí 

Od 1.1.2011 

měsíční splátka  

CZK 18.038 

--- 

6 Město Hlučín CZK     14.080.000 CZK     14.080.000 MRZ 1999 2019 --- 
Zástava – ČR-
Okresní úřad 

Opava  
--- Nemovitosti 

7 
Římskokatolická 
farnost Hlučín 

CZK            36.195 CZK            36.195 MRZ 2002 2052 --- 
Majetek 

vypůjčený 
--- --- 

8 
Ministerstvo vnitra 
ČR 

CZK          665.806 CZK          765.687 MR1 2003 2012 --- 

Majetek 

zapůjčený městu 
MV ČR 

--- --- 

9 
Ministerstvo dopravy 

ČR 
CZK          278.930 CZK          135.879 MRZ 2007 2013 --- 

Majetek 
zapůjčený městu 

MD ČR 
--- --- 

10 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR 

CZK          651.539  CZK          907.846 MRZ 2007 2012 --- 
Majetek 

zapůjčený městu 

MPSV ČR 

--- --- 

11 
Sdruţení obcí 
Hlučínska 

CZK            61.085 CZK            61.085 MRZ 2008 2013 --- 
Majetek 

zapůjčený městu 
SOH 

--- --- 

12 
ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve 
věcech majetkových 

CZK            15.585 CZK            15.585 MRZ 2010 2018 --- 
Majetek 

vypůjčený 
--- --- 

 C E L K E M CZK  111.660.964 CZK     66.345.942       
 

 
Zdroj: Výkaz Finančního odboru města Hlučín, vlastní zpracování  Vysvětlivka: MRZ=mimorozvahový závazek  

 



 

 

Příloha č. 10 Tvorba a čerpání fondů města Hlučín v letech 2006 – 2010 

 

 

 

 

Tabulka č. 10.1 Tvorba a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Hlučín v letech 2006 – 2010 

(v Kč) 

 

Fond rezerv a rozvoje města Hlučín 

Tvorba 2006 2007 2008 2009 2010 

Počáteční stav k 1. 1. 11 384 079,16 11 570 596,95 11 785 856,74 12 034 106,35 12 181 723,28 

Úroky banky 187 267,79 216 229,29 249 022,61 148 276,93 151 001,41 

Celkem 11 571 346,95 11 786 826,24 12 034 879,35 12 182 383,28 12 332 724,69 

Čerpání      

Poplatky bance 750,00 969,50 773,00 660,00 660,00 

Celkem 750,00 969,50 773,00 660,00 660,00 

Zůstatek k 31.12. 11 570 596,95 11 785 856,74 12 034 106,35 12 181 723,28 12 332 064,69 

Zdroj: Výkazy Finančního odboru města Hlučín, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka č. 10.2 Tvorba a čerpání Sociálního fondu města Hlučín v letech 2006 – 2010 (v Kč) 

 
 

Sociální fond města Hlučín 

Tvorba 2006 2007 2008 2009 2010 

Počáteční stav k 1. 1. 260 225,04 25 083,54 24 053,04 38 721,54  179 598,54 

Jednotný příděl do fondu/ rok 1 183 600 1 352 000,00 1 370 800,00 1 777 000,00 1 739 000,00 

Celkem 1 443 825,04 1 377 083,54 1 394 853,04 1 815 721,54 1 918 598,54 

Čerpání      

Příspěvek na stravné 984 423,00 946 852,00 989 726,00 1 013 328,00 976 248,00 

Permanentky SSRA1 Hlučín  5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Nepeněţní dary 14 600,00 6 900,00 14 890,00 32 199,00 14 900,00 

Zájezdy a akce 34 437,50 28 507,50 26 265,50 35 416,00 23 375,00 

Penzijní připojištění 378 581,00 363 827 320 250,00 318 100,00 319 150,00 

Bonusové poukázky 0 0 0 221 000,00 218 450,00 

Předplatné 1 700,00 1 944,00 0 1 080,00 1 080,00 

Půjčka 0 0  0 10 000,00 - 5 500,00 

Celkem 1 418 741,50 1 353 030,50 1 356 131,50 1 636 123,00 1 554 703,00 

Zůstatek k 31. 12. 25 083,54 24 053,04 38 721,54 179 598,54 363 895,54 

Zdroj: Výkazy Finančního odboru města Hlučín, vlastní zpracování 

 

Vysvětlivka: 1-SSRA- Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka č. 10.3 Tvorba a čerpání Fondu rozvoje bydlení města Hlučín v letech 2006 – 2010 

(v Kč) 

 
 

Fond rozvoje bydlení města Hlučín 

Tvorba 2006 2007 2008 2009 2010 

Počáteční stav k 1. 1. 6 028 314,80 8 174 409,99 11 648 001,81 8 598 172,85 8 538 532,43 

Převod 30 - 50 % příjmů 

z prodeje bytů  / rok 
224 825,00 8 617,50 332 245,00 1 805 418,10 10 412 128,83 

Splátky půjček / rok 3 678 375,20 3 323 301,80 2 473 010,77 2 109 199,60 1 586 127,40 

Smluvní pokuty 20 147,00 44 879,00 16 000,00 126 181,00 0,00 

Úroky banky 121 349,99 185 144,02 235 064,77 111 737,58 130 121,39 

Celkem 10 073 011,99 11 736 352,31 14 704 322,35 12 750 709,13 20 666 910,05 

Čerpání      

Poskytnuté půjčky 

obyvatelstvu1 649 998,00 80 000,00 800 000,00 1 684 984,70 1 249 488,50 

Poskytnuté půjčky městu1 1 241 550,00 0,00 5 300 000 2 2 518 003,00 3 009 493,00 

Poplatky bance 7 054,00 8 350,50 6 149,50 9 189,00 7 614,00 

Celkem 1 898 602,00 88 350,50 6 106 149,50 4 212 176,70 4 266 595,50 

Zůstatek k 31. 12. 8 174 409,99 11 648 001,81 8 598 172,85 8 538 532,43 16 400 314,55 

Zdroj: Výkazy Finančního odboru města Hlučín, vlastní zpracování 

 

 
Vysvětlivka: 2 -Jedná se o vratku finanční výpomoci na účet Státního fondu rozvoje bydlení 

 

 

 

 
1 
Tabulka č. 10. 4 Počet poskytnutých půjček z Fondu rozvoje bydlení města Hlučín 

v letech 2006 - 2010 

 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet poskytnutých půjček obyvatelstvu 2 1 1 13 8 

Počet poskytnutých půjček městu 3 0 0 5 6 

Zdroj: Výkazy Finančního odboru města Hlučín, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Tabulka č. 10.5 Tvorba a čerpání Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučín  

v letech 2006 – 2010 

 
 

Fond na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučín 

Tvorba 2006 2007 2008 2009 2010 

Počáteční stav k 1. 1. 1 153 469,64 2 419 043,60 2 878 171,33 4 102 875,65 4 108 416,39 

Vklad na účet ze základního 

běţného účtu města 
1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Splátky půjček / rok 790 072,10 787 964,00 778 819,00 795 538,00 913 075,00 

Převod 10% příjmů z prodaných 
nemovitostí a pozemků / rok 

0,00 0,00 850 809,70 547 100,00 67 650,00 

Úhrada za odstoupení ze smlouvy 222,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Úroky banky 30 917,86 40 321,73 52 512,12 39 401,24 45 325,34 

Celkem 2 974 682,10 3 247 329,33 4 560 312,15 5 484 914,89 5 134 466,73 

Čerpání      

Poskytnuté půjčky obyvatelstvu 1 349 900,00 359 775,50 450 000,00 1 370 000,00 600 000,00 

Poskytnuté půjčky městu 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poplatky bance 5 738,50 9 382,50 7 436,50 6 498,50 5 253,00 

Celkem 555 638,50  369 158,00 457 436,50 1 376 498,50 605 253,00 

Zůstatek k 31. 12. 2 419 043,60 2 878 171,33 4 102 875,65 4 108 416,39 4 529 213,73 

Zdroj: Výkazy Finančního odboru města Hlučín, vlastní zpracování 
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Tabulka č. 10.6 Počet poskytnutých půjček z Fondu na opravy a rekonstrukci fasád  

města Hlučín v letech 2006 - 2010 

 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet poskytnutých půjček obyvatelstvu 2 4 4 6 2 

Počet poskytnutých půjček městu 1 0 0 0 0 

Zdroj: Výkazy Finančního odboru města Hlučín, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka č. 10.7 Tvorba a čerpání Fondu reprodukce majetku příspěvkových organizací města 

Hlučín v letech 2006 – 2010 

 

 

Fond reprodukce majetku příspěvkových organizací města Hlučín 

Tvorba 2008 2009 2010 

Počáteční stav k 1. 1. 0,00 95 616,46 1 568 068,60 

Převod prostředků z fondu z předcházejícího roku 0,00 589 351,00 0,00 

Příspěvek z rozpočtu města 3 095 000,00 1 835 000,00 1 200 000,00 

Odvody odpisů příspěvkových organizací 1 997 677,00 2 108 995,00 2 150 815,00 

Odvody z provozu příspěvkových organizací 1 123 750,00 0,00 0,00 

Úroky banky 33 942,96 18 149,89 23 286,02 

Celkem 6 250 369,96 4 647 112,35 4 897 169,62 

Čerpání    

Realizované opravy nebo investice příspěvkových organizací 

města 
6 153 413,50 2 768 304,75 1 890 705,47 

Poskytnutí příspěvku příspěvkovým organizacím 0,00 309 000,00 705 567,00 

Poplatky bance 1 340,00 1 739,00 1 616,00 

Celkem 6 154 753,50 3 079 043,75 2 597 888,47 

Zůstatek k 31. 12. 95 616,46 1 568 068,60 2 299 281,15 

Zdroj: Výkazy Finančního odboru města Hlučín, vlastní zpracování 

 


