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1. Úvod 

Předmětem diplomové práce je téma hospodaření obcí Dolní Lutyně, Horní Suchá  

a Těrlicko. Jedná se o obce z Moravskoslezského kraje z okresu Karviná, přičemţ výběr 

obcí byl ovlivněn zejména srovnatelností z hlediska počtu obyvatel, historického vývoje  

a území, na kterém se obce nachází.  

Obec je základní územní samosprávný celek definovaný zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecním zřízení), který je vymezen vlastními hranicemi. Obec je společenství občanů, 

jejímţ úkolem je chránit veřejný zájem, vykonávat samosprávní činnost a v přenesené 

působnosti také činnost státní správy. Obec jako veřejnoprávní korporace jedná navenek 

prostřednictvím svých orgánů.  

Hospodaření územních samosprávných celků je upraveno zákonem č. 250/2000 Sb.  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obce hospodaří s majetkem na základě 

rozpočtu, ten je sestavován na rozpočtové období, kterým je kalendářní rok. Kaţdá obec 

hospodaří s jinými příjmy i výdaji, ale úkol mají všechny obce stejný - ve veřejném zájmu 

zabezpečit potřeby svých občanů.  

Cílem diplomové práce je zejména pomocí metody komparace zhodnotit hospodaření 

obcí Dolní Lutyně, Horní Suchá a Těrlicko v letech 2006-2010, kdy hodnocení bude 

provedeno ve vybraných oblastech výdajů, kterými jsou výdaje na dopravu, vzdělávání, 

kulturu, tělovýchovu a ochranu ţivotního prostředí. Cíle bude dosaţeno na základě 

přepočtu jednotlivých dat na společný ukazatel, kterým je jeden obyvatel obce.  

Na základě výše stanoveného cíle bude zhodnocena jedna hypotéza. Touto hypotézou  

je, ţe výdaje na vzdělávání tvořily u všech obcí největší průměrný procentní podíl výdajů 

za sledované období.  

Diplomová práce je rozdělena na dvě části, kde první část je teoretická a druhá část 

praktická. Kapitola č. 2 je čistě teoretická a je v ní popsána problematika fungování  

a hospodaření obcí v České republice. Konkrétně je pozornost věnována jednotlivým 

druhům obcí, jejich funkcím, působnosti obcí a orgánům, které jsou v obcích zřizovány. 

Dále je popsán majetek obcí, rozpočet obcí, rozpočtový proces a rozpočtová skladba. 

V kapitole č. 3 jsou jednotlivé obce popsány z historického pohledu a z pohledu 

současnosti. Konkrétně je popsán charakter kaţdé obce, struktura obecního úřadu, kulturní 

či sportovní vyţití, spolky vyskytující se v jednotlivých obcích. Dále jiţ následuje část 
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praktická, kde je provedena analýza hospodaření kaţdé obce zvlášť za období 2006-2010. 

Hospodaření obcí je sledováno z hlediska druhového členění rozpočtové skladby, přičemţ 

větší pozornost je věnována struktuře jednotlivých příjmů v rozpočtech obcí.  

Kapitola č. 4 je jiţ čistě praktická a je zaměřena na zhodnocení faktorů, které ovlivňují 

odlišnosti hospodaření obcí. V této části diplomové práce je provedena komparace 

hospodaření obcí Dolní Lutyně, Horní Suchá a Těrlicko. Postupně je komparace provedena 

u příjmů daňových, nedaňových, kapitálových a přijatých transferů. Následuje komparace 

vybraných výdajů dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Vybrány jsou výdaje  

na dopravu, na vzdělávání, na kulturu, církve a sdělovací prostředky, na tělovýchovu  

a zájmovou činnost a na ochranu ţivotního prostředí. V závěru čtvrté kapitoly jsou 

srovnány jednotlivé odvětvové výdaje obcí za celé sledované období a je provedeno 

zhodnocení.  

V diplomové práci je aplikována metoda analýzy, komparace, syntézy a dedukce. Metoda 

analýzy je vyuţita u hospodaření jednotlivých obcí, kde jsou analyzovány příjmy a výdaje. 

Metoda komparace je pouţita při porovnávání jednotlivých příjmů a výdajů vybraných 

obcí. Následně je při shrnutí hospodaření všech obcí vyuţita metoda syntézy a dále metoda 

dedukce, která je pouţita při vyvození závěru.  

Při zpracovávání diplomové práce je vyuţita odborná literatura, která je uvedena  

v seznamu pouţité literatury. Dále jsou pro získání aktuálních informací o obcích vyuţity 

internetové stránky jednotlivých obcí a publikace, které obce měsíčně vydávají. Data 

zpracovávaná v praktické části jsou získána z internetových stránek Ministerstva financí 

ČR, konkrétně z databáze ARIS a ÚFIS. Z internetových stránek Českého statistického 

úřadu jsou zjištěny počty obyvatel za sledované období k poslednímu dni v roce, které jsou 

následně pouţity k přepočtu dat na jednoho obyvatele. 
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2. Problematika fungování a hospodaření obcí v ČR 

Obec je podle zákona č. 128/2000 Sb. vymezena jako základní územní samosprávní 

společenství občanů, které tvoří územní celek a je vymezeno hranicí území obce. Dále  

je veřejnoprávní korporací, která disponuje vlastním majetkem. Obec vystupuje v právních 

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

plnění svých úkolů chrání veřejný zájem a pečuje o všestranný rozvoj svého území  

a o potřeby svých občanů.  

 

2.1. Charakteristika fungování obcí v České republice 

Obec je základní územní samosprávný celek, jehoţ postavení se stává stále významnější, 

jelikoţ dochází k decentralizaci kompetencí a odpovědnosti v rámci zabezpečení veřejných 

statků pro občany. Vyuţitím smíšeného modelu můţe mít obec vedle své samosprávní 

funkce také funkci přenesenou a vykonávat státní správu. Obec je vymezena třemi 

základními znaky, kterými jsou: 

 území, 

 občané, právnické osoby a podnikatelé, 

 samospráva veřejných záleţitostí v působnosti obce.
1
 

Celé území státu je součástí obcí pouze s jednou výjimkou, kterou jsou vojenské újezdy. 

Území obce je vymezeno jedním nebo více katastrálními územími, a toto území lze změnit 

pouze vydáním souhlasného stanoviska zastupitelstev všech dotčených obcí. Změna území 

obce nemá ţádný vliv na vlastnictví nemovitostí, naopak můţe nastat situace, kdy jedna 

obec vlastní nemovitosti na území jiné obce. Pokud chce obec změnit svou hranici, která  

je součástí hranice kraje, potom je nutné změnit zákon. Zde není nutný souhlas 

zastupitelstva.  

Nová obec můţe vzniknout oddělením od jiţ existující obce nebo také změnou  

či zrušením vojenského újezdu. Dále lze obce sloučit či připojit jednu obec k druhé.  

Občanem obce je fyzická osoba, která je v obci hlášena k trvalému pobytu a je státním 

občanem České republiky. Občané, kteří dosáhli věku 18 let, se mohou podílet na řízení 

obce nepřímo prostřednictvím volených zástupců, kteří byli zvoleni do zastupitelstva obce 

                                                 
1
 Viz PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2008 
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na základě voleb vyhlášených prezidentem republiky. Dále se mohou občané podílet  

na řízení obce přímo, a to svou účastí v komisích či účastí na veřejných schůzích 

zastupitelstva obce. Občan má také moţnost vyjádřit svůj názor v místním referendu, 

pokud je vyhlášeno radou obce.  

 

2.1.1. Druhy obcí 

V prostředí místní samosprávy ČR je vyuţíváno různé pojmenování obcí jakoţto 

základních jednotek územní samosprávy. Termínem "obec" označujeme všechny 

municipální jednotky od těch nejmenších aţ po hlavní město. Pod pojmem obec si tudíţ lze 

představit i vesnici, město, statutární město, městys či hlavní město. Mezi základní druhy 

obcí řadíme:  

 obce, které nejsou městy, 

 města, 

 městys, 

 statutární města, 

 hlavní město Praha.
2
 

V České republice je typické rozdrobené osídlení, přičemţ převaţují malé obce. Podle 

údajů zjištěných z Českého statistického úřadu k 1.1.2012 je v ČR zaznamenáno celkem 

6251 obcí, z toho je 574 měst, 210 městysů, 23 statutárních měst a 5 vojenských újezdů.  

V březnu 2012 však došlo k rozšíření seznamu statutárních měst o Prostějov a Jablonec 

nad Nisou, tudíţ je v ČR jiţ 25 statutárních měst.
3
 Ostatní statutární města jsou Brno, 

České Budějovice, Havířov, Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Opava, 

Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, Jihlava, Kladno, Most, Karviná, Mladá 

Boleslav, Teplice, Děčín, Frýdek-Místek, Chomutov a Přerov. Specifické postavení  

má hlavní město Praha. 

V České republice docházelo od 90. let 20. století k narůstání počtu obcí. V současnosti 

můţeme říct, ţe došlo téměř ke zdvojnásobení počtu obcí, ovšem většina obcí má méně 

neţ 3000 obyvatel.  

                                                 
2
 Viz PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2008 

3
 PARLAMENTNÍ LISTY [online]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jablonec-a-

Prostejov-se-staly-statutarnim-mestem-225692 [cit. 2012-03-12] 
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Obec má oprávnění uţívat pojmenování městys pokud na to má historický nárok (pokud 

uţívala označení městys před 17. květnem 1954) anebo pokud o to poţádá. V obou 

případech musí dojít ke schválení předsedou Poslanecké sněmovny. Velikostně není 

stanoveno od jakého počtu obyvatel se jedná o městys, ovšem významově jej řadíme mezi 

ves a město.  

Pokud chce obec uţívat pojmenování "město", potom musí poţádat předsedu Poslanecké 

sněmovny, stejně jako tomu je u předchozích případů. Jediná zákonná podmínka je v tomto 

případě hranice 3000 obyvatel, přičemţ město nesmí mít obyvatel méně. Některá města 

mající tento titul z historie ovšem mají méně obyvatel neţ 3000.
4
 

Města, která jsou územně členěna, upravují svou vnitřní správu statutem. Proto se jim říká 

statutární města. Statut má formu obecně závazné vyhlášky, ve které je stanoven výčet  

a vymezení území jednotlivých městských částí, pravomoc orgánů města a orgánů 

městských částí v oblasti přenesené a samostatné působnosti. Problematika statutárních 

měst je řešena v paragrafech 130-146 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

Obce členíme také podle přenesené působnosti na: 

 obce, 

 obce s matričním úřadem, 

 obce se stavebním úřadem, 

 obce s pověřeným obecním úřadem, 

 obce s rozšířenou působností, které ve svém správním obvodu vykonávají státní 

správu nad rámec přenesené působnosti ostatních obcí.
5
 

 

2.1.2. Funkce a působnost obcí 

Obec plní následující funkce, které jsou stanoveny zákonem o obcích: 

 samosprávnou funkci, tudíţ rozhoduje o záleţitostech obce v rámci samostatné 

působnosti, tzn. vyuţívá své zákonné pravomoci, 

 přenesené funkce, které jsou v ČR nazývány přenesená působnost výkonu státní 

správy. Tu vykonávají výkonné orgány obcí, které jsou podřízeny a kontrolovány 

prostřednictvím orgánů státní správy.  

                                                 
4
 Viz BALÍK, S., Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky, 2009 

5
 Viz PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2008 
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Obec v souvislosti se samostatnou působností především zajišťuje veřejné statky pro své 

občany. Tyto statky mají většinou lokální charakter a slouţí zejména k uspokojování 

potřeb občanů, kteří ţijí na území dané obce. Se zajištěním veřejných statků souvisí také 

rozhodnutí, prostřednictvím kterých organizací budou veřejné statky zabezpečovány  

a jakým způsobem budou financovány. Veškerá činnost obce včetně hospodaření musí být 

kontrolována.  

Obec v samostatné působnosti:  

 je veřejnoprávní korporací jako společenství občanů s trvalým pobytem a firem  

se sídlem na území obce. Zabezpečuje záleţitosti v zájmu obce a občanů; 

 je reprezentantem veřejných zájmů občanů a ostatních subjektů územního 

společenství; 

 pečuje o všestranný sociálně ekonomický rozvoj svého území a o potřeby občanů 

ve veřejném zájmu, zejména vytváří podmínky pro rozvoj sociální péče, oblasti 

bydlení, ochrany a zlepšování zdraví, dopravy, výchovy, vzdělání, kulturního 

rozvoje, ochrany veřejného pořádku, informovanosti občanů atd.; 

 zabezpečuje veřejné sluţby pro své občany. V souvislosti s tím můţe zřizovat 

neziskové organizace (organizační sloţky, příspěvkové organizace a obecně 

prospěšné společnosti). Veřejné statky můţe zabezpečovat také vyhlášením veřejné 

zakázky u soukromých subjektů; 

 je právnickou osobou, tzn. samostatným ekonomickým subjektem s právní 

subjektivitou. Z právního hlediska vystupuje svým vlastním jménem a můţe 

vstupovat do smluvních vztahů. Má ovšem také odpovědnost za důsledky svých 

rozhodnutí; 

 má vlastní majetek a můţe s ním libovolně nakládat, ale také o něj musí pečovat  

a udrţovat; 

 můţe být členem různých sdruţení obcí, např. dobrovolných svazků obcí, která 

jsou zřizována za účelem zabezpečování společných veřejných statků; 

 můţe zakládat obecní podniky; 

 musí mít finanční suverenitu, která jí umoţní být z části nezávislá na státu  

a má právo hospodařit s vlastním rozpočtem a vytvářet mimorozpočtové fondy, 

přičemţ rozhoduje o pouţití finančních prostředků; 

 je nositelem veřejné moci a v souladu s platnými zákony vydává obecně  závazné 

vyhlášky; 
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 můţe zřídit obecní policii; 

 schvaluje územní plán obce, ve kterém by měla vymezit obytné zóny a zóny  

pro výstavbu podniků atd.; 

 schvaluje plán rozvoje obce, čímţ rozhoduje o směrech dlouhodobého sociálně 

ekonomického rozvoje obce; 

 svými aktivitami můţe přímo či nepřímo ovlivňovat růst ekonomického potenciálu 

svého území. 

Přenesená působnost je u obcí v České republice dána v různém rozsahu. Zákonnou 

úpravu nalezneme v zákoně o obcích v hlavě III., počínaje §61. Přenesenou působnost 

vykonává obecní úřad ve správním obvodu obce. Většina obcí má za úkol v rámci 

přenesené působnosti zajišťovat evidenci občanů a vedení matriky, vydávání stavebního 

povolení. V tomto případě se jedná o pověřený obecní úřad. V rozsahu obecního úřadu  

s rozšířenou působností jde o vydávání občanských průkazů, ţivnostenských oprávnění, 

cestovních dokladů atd. 

Obce mohou mezi sebou uzavírat v rámci přenesené působnosti také veřejnoprávní 

smlouvy, díky kterým můţe jedna obec vykonávat některé činnosti v rámci přenesené 

působnosti i pro jiné obce. Uzavření veřejnoprávní smlouvy musí odsouhlasit krajský úřad, 

který vykonává dohled nad přenesenou působností obcí. Dohled však můţe vykonávat  

v některých případech také ministerstvo vnitra anebo jiné orgány státní správy.
6
 

 

2.1.3. Orgány obcí 
7
 

Obec jako veřejnoprávní korporace můţe navenek jednat pouze prostřednictvím svých 

orgánů. Zákon o obcích stanovuje jako orgány obce tyto: 

 zastupitelstvo obce, 

 radu obce, 

 starostu, 

 obecní úřad, 

 výbory a komise. 

 

                                                 
6
 Viz PEKOVÁ, J., Hospodaření a finance územní samosprávy, 2004 

7
 Viz BALÍK, S., Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky, 2009 a Viz PEKOVÁ, PILNÝ, 

JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2008 
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Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je kolektivní orgán, který je volen občany dané obce a má hlavní 

rozhodovací pravomoci v samostatné působnosti. Do zastupitelstva obce mohou být 

zvoleni jak zástupci politických stran, tak i nezávislí členové. Volby do zastupitelstva 

probíhají kaţdé čtyři roky. Počet členů obecního zastupitelstva závisí na počtu obyvatel 

dané obce a také na velikosti územního obvodu obce. Počet členů je stanoven tak,  

aby zastupitelstvo mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu či městské části: 

 do 500 obyvatel 5 aţ 15 členů, 

 nad 500 do 3 000 obyvatel 7 aţ 15 členů, 

 nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 aţ 25 členů, 

 nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 aţ 35 členů, 

 nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 aţ 45 členů, 

 nad 150 000 obyvatel 35 aţ 55 členů. 

Kaţdý zvolený zastupitel musí sloţit slib na prvním zasedání zastupitelstva, kterého  

se účastní. Tento reprezentant voličů není vázán ţádnými příkazy či pokyny a nařízeními, 

ale jeho povinností je hlasovat a vykonávat svůj mandát podle svého svědomí. Zastupitelé 

mají tři základní práva, kterými jsou právo iniciativy (předkládat návrhy zastupitelstvu, 

komisím, radě, výborům), právo interpelace (vznášet připomínky, dotazy a podněty)  

a právo na informace, které souvisejí s výkonem funkce. S funkcí zastupitele jsou ovšem 

spojeny také dvě povinnosti. První z nich je aktivní účast na zasedáních zastupitelstva  

a ostatních orgánů, ve kterých je členem. Druhá povinnost je vyvarovat se střetu zájmů. 

Obě povinnosti jsou však jen stěţí vymahatelné. 

Jednání zastupitelstva obce jsou veřejná a řídí se schváleným jednacím řádem. Podle 

zákona o obcích se zastupitelstvo obce schází minimálně 4x do roka. Zastupitelstvo obce  

v souvislosti se samostatnou působností rozhoduje a schvaluje zejména: 

 program rozvoje územního obvodu obce, 

 rozpočet obce a závěrečný účet obce za uplynulé rozpočtové období, 

 rozpočtová opatření, 

 výši osobních a věcných nákladů obecního úřadu, 

 výši odměn starosty a členů zastupitelstva, 

 přijetí nebo převzetí úvěru, převzetí dluhu, 

 poskytnutí půjčky, 
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 smlouvy o poskytnutí dotace, 

 emisi komunálních obligací. 

Mezi pravomoci zastupitelstva obce patří také rozhodování o majetkových záleţitostech 

jako jsou např. koupě a prodej nemovitostí, zastavení nemovitostí či zřízení věcného 

břemene, peněţité či nepeněţité vklady do obchodních společností, dobrovolných svazků 

obcí atd.  

 

Rada obce 

Rada obce je výkonný orgán obce, který v samostatné působnosti podléhá zastupitelstvu 

obce a v rámci přenesené působnosti obce rozhoduje na základě zákona. Jednání rady obce 

nejsou veřejná. Rada obce musí mít lichý počet členů, který nesmí překročit jednu třetinu 

počtu členů zastupitelstva. Počet členů je omezen na 5-11. Pokud má obec v zastupitelstvu 

méně neţ 15 členů, potom se rada obce vůbec nevolí. V čele rady obce stojí starosta 

(primátor), místostarostové (náměstci primátora) a další zvolení členové. Schůze rady obce 

svolává starosta.  

 

Starosta a místostarosta obce 

Starosta je představitelem obce, který za ni vystupuje navenek. Starostu i jeho zástupce 

místostarosty volí ze svých řad zastupitelstvo. Starosta je statutární orgán obce, který  

je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu obce. Pokud není v obci zřízena funkce 

tajemníka, potom tuto funkci plní právě starosta. Dále připravuje, svolává a řídí schůze 

zastupitelstva obce a rady obce. Mezi jeho pravomoci patří jmenování či odvolání 

tajemníka obecního úřadu. Také odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření 

obce. Pokud je starosta nepřítomen, potom je zastupován místostarostou. Svou funkci 

vykonává aţ do zvolení nového starosty. 

 

Obecní úřad a tajemník 

Obecní úřad je tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem a zaměstnanci obce 

zařazenými do obecního úřadu. V krajním případě můţe mít obec pouze dva členy 

obecního úřadu, a to starostu a místostarostu.  
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Obecní úřad vykonává samosprávu a v přenesené působnosti také státní správu 

prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří pracují v jednotlivých odborech či odděleních. 

Obecní úřad je řízen tajemníkem, pokud je tato funkce zřízena. Tajemník je pracovník  

v zaměstnaneckém poměru a řídí celou administrativu.  

 

Výbory zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo můţe zřídit své iniciativní a kontrolní orgány, kterým se říká výbory. 

Povinností zastupitelstva je zřídit alespoň kontrolní a finanční výbor. Pokud má obec podle 

posledního sčítání lidu alespoň 10 % obyvatel z národnostní menšiny, potom musí zřídit 

také výbor pro národnostní menšiny. Počet výborů závisí na rozhodnutí zastupitelstva. 

Členové ve výborech musí být v lichém počtu a jejich předsedou je vţdy člen 

zastupitelstva obce. Tyto výbory musí mít nejméně 3 členy. Finanční výbor je zřízen  

za účelem kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Dále plní úkoly, 

které mu zadá zastupitelstvo obce. Kontrolní výbor je zřízen za účelem kontroly plnění 

usnesení zastupitelstva a rady obce a také kontroly dodrţování právních předpisů.  

 

Komise rady obce 

Rada obce si můţe zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány jednotlivé komise. Komise 

předkládají svá stanoviska a náměty radě obce. Členy komise vybírá rada. Jestliţe  

je komisi svěřen výkon státní správy, pak je to také orgán výkonný. V tomto případě můţe 

být předsedou komise pouze osoba s odbornou způsobilostí v oblasti svěřené komisi. 

Zvláštním typem komise můţe být např. komise přestupková.  
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2.2. Hospodaření obcí v České republice 

Mezi nejdůleţitější úkoly územní samosprávy patří úkoly ekonomické povahy, mezi které 

řadíme zejména zabezpečování různých druhů veřejných statků. Aby mohl územně 

samosprávný celek dostatečně zajistit potřeby veřejného sektoru, má k dispozici důleţitý 

nástroj. Tímto nástrojem je územní rozpočet, který slouţí k zabezpečování úkolů územní 

samosprávy a k financování veřejných potřeb. Prostřednictvím územního rozpočtu, 

případně mimorozpočtových fondů, můţe obec ovlivňovat dlouhodobý sociálně 

ekonomický rozvoj obce.  

 

2.2.1. Majetek obce
8
 

Hospodaření obce, konkrétně hospodaření s majetkem obce, je upraveno zákonem  

č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní majetek a hospodaření obce spadá  

do kompetencí samostatné působnosti obce. Hospodaření všech územně samosprávných 

celků, mezi které patří i obce, je upraveno zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů.  

Vlastnictví majetku patří mezi nejdůleţitější předpoklady existence územní samosprávy.  

O způsobu hospodaření s majetkem rozhodují zejména obecní orgány, které byly zvoleny. 

Za svá rozhodnutí ohledně hospodaření s majetkem odpovídají tyto orgány svým občanům, 

kteří mohou na této decentralizované úrovni nejsnáze kontrolovat hospodaření s obecním 

majetkem. 

S vlastnictvím obecního majetku souvisí několik předpokladů, mezi které patří např. rozvoj 

lokálního a regionálního veřejného sektoru a občanské vybavenosti, dále je to existence  

a rozvoj vlastní podnikatelské činnosti obce. Příjem z podnikání totiţ můţe významně 

přispět do rozpočtu obce. Další výhodou vlastnictví majetku je moţnost ručení vlastním 

majetkem, pokud obec chce ţádat o poskytnutí úvěru.  

Obec jako nestátní subjekt má plnou právní subjektivitu, a proto můţe uzavírat smluvní 

vztahy bez omezení. Z toho vyplývá, ţe můţe nakupovat, prodávat i pronajímat svůj 

movitý i nemovitý majetek. Obecní majetek tedy slouţí k veřejně prospěšným účelům,  

k výkonu samosprávy i k podnikání.  

                                                 
8
 Viz PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2008 
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Podle zákona o obcích, §38, musí obec svůj majetek vyuţívat účelně a hospodárně  

a zároveň o majetek pečovat a chránit jej před zničením, poškozením, odcizením  

či zneuţitím. Obec tak má kromě dosti rozsáhlých pravomocí s majetkem nakládat také 

odpovědnost za péči o majetek, za jeho opravy a údrţbu. 

V České republice byl k 1.1.1950 znárodněn veškerý majetek obcí, jelikoţ došlo  

k reorganizaci veřejné správy a samosprávy. Vznikly národní výbory, které měly za úkol 

spravovat pouze státní majetek. Majetek, který byl dříve ve vlastnictví obce, se začal vracet 

teprve po roce 1989. Část tzv. historického majetku dostaly obce zpět ze zákona (stavby, 

zemědělskou půdu, nezastavěné pozemky) a některý majetek dostaly zpět aţ na základě 

rozhodnutí Ministerstva kultury ČR (kulturní památky, galerie, muzea). 

 

2.2.2. Rozpočet obce
9
 

Rozpočet obce je součástí rozpočtové soustavy České republiky. Ta je tvořena soustavou 

veřejných rozpočtů a mimorozpočtovými fondy. Do soustavy veřejných rozpočtů řadíme 

státní rozpočet, rozpočty obcí, rozpočty krajů, rozpočty příspěvkových organizací, 

rozpočty dobrovolných svazků obcí, rozpočty Regionálních rad regionů soudrţnosti.  

Rozpočty obcí a krajů označujeme jako územní rozpočty či rozpočty územních 

samosprávných celků. U mimorozpočtových fondů je nutno zmínit, ţe mají zpravidla 

účelový charakter. 

Obecní rozpočet slouţí k zajištění veškeré činnosti v obci a k zajištění veřejných statků  

a sluţeb pro obyvatele obce. V praxi je nutné rozhodnout o optimálním přiřazení příjmů  

do rozpočtu, tedy daňové určení, a také rozhodnout o optimálním objemu a struktuře 

výdajů, které budou slouţit k zajištění veřejných statků. Nesmí se opomenout  

ani optimalizace finančních vztahů mezi jednotlivými rozpočty, tzn. transfery. 

Rozpočty obcí se staly důleţitým článkem rozpočtové soustavy s obnovením územní 

samosprávy v roce 1990. Plnění úkolů, které vyplývají ze samosprávní i přenesené funkce, 

vyţaduje značné finanční prostředky. Obecní rozpočet je nástroj, prostřednictvím kterého 

mohou být tyto úkoly plněny. Význam obecního rozpočtu neustále roste, jelikoţ  

s reformou veřejné správy dochází zejména k decentralizaci a dekoncentraci veřejných 

financí.  

                                                 
9
 Viz PEKOVÁ, J., Hospodaření a finance územní samosprávy, 2004 
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Obecní rozpočet můţeme charakterizovat následovně: 

 je to decentralizovaný peněţní fond, který funguje na principech nenávratnosti, 

nedobrovolnosti a neekvivalence (někdy existuje návratný princip), 

 je bilancí příjmů a výdajů, 

 je rozpočtovým plánem, podle kterého se v rozpočtovém období hospodaří, 

 je nástrojem realizace koncepce municipální politiky na úrovni obce, je důleţitým 

nástrojem prosazování obecních zájmů a preferencí místních obyvatel, nástrojem 

financování veřejných potřeb a také nástrojem řízení. 

Obec hospodaří s rozpočtovými prostředky během rozpočtového období, kterým  

je kalendářní rok. Hospodaření lze charakterizovat následujícím vztahem: 

F1 + P - V = F2, 

kde F1  je stav peněţních prostředků v rozpočtu na začátku rozpočtového období, 

P jsou příjmy, V jsou výdaje a F2 je stav peněţních prostředků v rozpočtu na konci 

rozpočtového období. 

Pokud je F2>F1, pak je vytvářena finanční rezerva pro hospodaření v dalším rozpočtovém 

roce. Je-li stav opačný, tedy pokud F1>F2, potom dochází k pouţití rezerv z minulých let 

nebo jiných zdrojů, zpravidla návratných příjmů na vyrovnání roční rozpočtové bilance.  

O příjmech a výdajích se účtuje na příslušných účtech v účetnictví. 

Obecní rozpočet jako finanční plán by měl zajistit solventnost obce takovým způsobem, 

kdy budou připuštěny pouze výdaje kryté příjmy, které lze reálně očekávat, existujícími 

rezervami a také půjčkami, které lze získat a splatit.  

Při plánování příjmů a výdajů v rozpočtu se nutně setkáváme s rozpočtovým omezením. 

Tento problém, se kterým se potýkají také obce, vyjadřuje konflikt mezi objemem 

finančních zdrojů na příjmové straně se záměry a cíli na straně výdajové. Proto je ţádoucí 

při plánování výdajů vycházet také z definovaných potřeb, provést analýzu současných 

výdajů a zváţit moţnost realizace úspor. 

Rozpočet obce by měl být z dlouhodobého hlediska vyrovnaný, coţ je také cílem 

hospodaření. Vyrovnaný rozpočet však obci neumoţní vytvářet si finanční rezervy, proto 

je ţádoucí, aby měla obec rozpočet přebytkový. Pokud by obec neměla vytvořenu ţádnou 

rezervu, došlo by začátkem následujícího rozpočtového období k situaci, kdy by obec 

neměla finanční prostředky k financování potřeb. Daňové příjmy a dotace z rozpočtové 
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soustavy totiţ bývají k dispozici aţ v průběhu ledna. V tomto případě by si obec musela 

vzít krátkodobý úvěr na překlenutí období, kdy nemá k dispozici zdroje ze státního 

rozpočtu či z rozpočtu kraje.  

Příjmy a výdaje obecního rozpočtu se třídí dle závazné rozpočtové skladby. Samotný 

rozpočet se dělí na dvě části - běţný a kapitálový.  

Běžný rozpočet je bilancí všech běţných příjmů a výdajů, které se většinou pravidelně 

kaţdoročně opakují a vztahují se k danému rozpočtovému roku. Některé běţné příjmy  

a výdaje však bývají nahodilé a financují se z nich neinvestiční, provozní potřeby. Oproti 

tomu v kapitálovém rozpočtu nalezneme příjmy, ze kterých se financují investiční akce 

trvající několik let, a tudíţ výdaje na tyto investice jsou jednorázové a neopakovatelné.  

V tabulce č. 2.1 je nastíněna struktura běţného rozpočtu. 

 

Tab. č. 2.1 - Běžný rozpočet 

PŘÍJMY VÝDAJE 

DAŇOVÉ PŘÍJMY - všeobecné veřejné sluţby 

- svěřené daně - veřejný pořádek 

- sdílené daně - vzdělání 

- místní daně - péče o zdraví 

- správní poplatky - bydlení 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - komunální sluţby 

- uţivatelské poplatky za sluţby - na podnikání 

- příjmy z pronájmu majetku - ostatní běţné výdaje 

- příjmy od vlastních nezisk. organizací - placené úroky 

- zisk z podnikání - běţné dotace jiným rozpočtům 

- ostatní  

PŘIJATÉ TRANSFERY  

- běţné dotace ze státního rozpočtu  

- běţné dotace ze státních fondů  

- od územních rozpočtů  

- ostatní běţné příjmy  

(Saldo - přebytek) (Saldo - schodek) 

Zdroj: Vlastní zpracování podle PEKOVÁ, J., Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 204 
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Běţný rozpočet by měl být sestavován jako vyrovnaný případně přebytkový. Pokud jsou 

běţné příjmy rovny běţným výdajům, potom je rozpočet vyrovnaný. V případě, ţe jsou 

běţné příjmy větší neţ výdaje, pak je rozpočet přebytkový. Pokud jsou běţné příjmy menší 

neţ výdaje, potom je běţný rozpočet schodkový. Dlouhodobě schodkový běţný rozpočet 

není ţádoucí, a proto je nutné analyzovat příčiny schodkovosti.  

Kapitálový rozpočet je vyrovnaný v případě, ţe jsou jeho příjmy rovny výdajům. Pokud 

jsou kapitálové výdaje větší neţ příjmy, pak je deficitní. Přebytkový kapitálový rozpočet  

je tehdy, pokud jsou kapitálové příjmy větší neţ výdaje. Většinou chybí nenávratné příjmy 

na financování investičních akcí veřejného sektoru. Kapitálové příjmy se tedy často 

doplňují návratnými příjmy, které vyrovnají bilanci kapitálového rozpočtu. V tabulce č. 2.2 

jsou zobrazeny příjmy a výdaje kapitálového rozpočtu.  

 

Tab. č. 2.2 - Kapitálový rozpočet 

PŘÍJMY VÝDAJE 

- z prodeje majetku - na investice 

- kap. přijaté dotace z rozpočtové soustavy - kapitálové dotace jiným rozpočtům 

- příjmy z půjček - na nákup obligací, akcií 

- příjmy z emise vlastních obligací - poskytované dlouhodobé půjčky 

- přebytek běţného rozpočtu - splátky dříve přijatých půjček 

- dary na investice - krytí deficitu běţného rozpočtu 

Zdroj: Vlastní zpracování podle PEKOVÁ, J., Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 205 

 

Pokud obec hospodaří odděleně v rámci běţného a kapitálového rozpočtu, potom můţe 

přebytek běţného rozpočtu převést do kapitálového rozpočtu a naopak schodek běţného 

rozpočtu můţe krýt převodem z kapitálového rozpočtu. Jestliţe je běţný rozpočet obce  

v deficitu a není moţné provést úhradu z rozpočtu kapitálového, pak je potřeba provést 

opatření, díky kterému dojde k úhradě. Variant je více, obec můţe prodat majetek nebo  

si vzít úvěr, případně emitovat dluhopisy. Tyto příjmy pak budou příjmem kapitálového 

rozpočtu a úhrada schodku běţného rozpočtu se provede vztahem mezi rozpočty.  
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2.2.3. Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces je souhrn činností orgánů územního samosprávného celku, které jsou 

spojeny se sestavením návrhu rozpočtu, s jeho schválením, realizací, kontrolou a na závěr 

se schválením skutečné bilance hospodaření.  

Rozpočtové období na úrovni územní samosprávy je shodné s rozpočtovým obdobím celé 

rozpočtové soustavy. Toto období je dlouhé jeden kalendářní rok. Celý rozpočtový proces 

je však delší neţ jeden rok. Nejčastěji bývá dlouhý 1,5-2 roky. Rozpočtový proces můţeme 

rozdělit do následujících etap: 

 analýza minulých období a stanovení priorit pro následující rozpočtové období, 

 sestavení návrhu územního rozpočtu odpovědným výkonným orgánem, 

 projednávání a schválení návrhu rozpočtu voleným orgánem, 

 plnění územního rozpočtu s případnými změnami, které schvalují volené  orgány, 

 průběţná kontrola plnění, 

 sestavení přehledu o skutečném plnění rozpočtu, tj. sestavení závěrečného účtu, 

 projednání a následná kontrola.
10

 

Návrh rozpočtu a podklady pro jeho tvorbu zpravidla podává výkonný orgán obce, kterým 

je většinou finanční odbor. Podkladem pro návrh rozpočtu je rozpočtový výhled, u kterého 

se předpokládá podrobné zpracování stejně jako u samotného rozpočtu. Návrh rozpočtu 

zobrazuje vazby na jiné rozpočty a musí také obsahovat konkrétní poţadavky vedoucích 

odborů a zastupitelů či ostatních obecních organizací. 

Návrh rozpočtu obce by měl vycházet z analýzy hospodaření, která je minimálně dva roky 

zpětně. Takto sestavený návrh rozpočtu se musí projednat výkonnými orgány, tudíţ 

finančním výborem a radou obce. Pokud se vyskytnou připomínky k návrhu rozpočtu, 

potom jsou do tohoto návrhu zapracovány. 

Následně je rozpočet schvalován zastupitelstvem, které má k tomuto výhradní právo. 

Schválený rozpočet můţe být vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. Při schválení 

schodkového rozpočtu musí být zajištěno pokrytí schodku finančními prostředky  

z minulých let, případně zajištění úvěrem či prodejem komunálních dluhopisů.  

V průběhu rozpočtového období musí být prováděna kontrola plnění rozpočtu. Po skončení 

rozpočtového období je vypracován závěrečný účet, který je schválen zastupitelstvem. 

                                                 
10

 Viz PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. teorie a praxe, 2009 
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Územní samosprávné celky mají povinnost nechat si zkontrolovat své hospodaření  

za uplynulý rok. Kontrolu můţe provést buď krajský úřad, nebo obec krajskému úřadu 

oznámí, ţe bude přezkoumání hospodaření provádět auditor, auditorská společnost. 

Následně je vypracována zpráva o přezkoumání hospodaření obce. Ta se stává nezbytnou 

součástí závěrečného účtu, který musí být v poslední fázi rozpočtového procesu schválen 

zastupitelstvem. 

S rozpočtovým procesem souvisejí následující rozpočtové zásady, které musí být 

dodrţovány v celé rozpočtové soustavě: 

 kaţdoroční sestavování a schvalování rozpočtu (pokud není schválen rozpočet před 

začátkem rozpočtového období, pak se hospodaří podle rozpočtového provizoria), 

 reálnost a pravdivost rozpočtu, coţ znamená reálný odhad příjmů a výdajů, 

 úplnost a jednotnost rozpočtu, který je sestaven podle závazné rozpočtové skladby, 

 dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu, 

 hospodárnost a efektivnost, 

 kontrola formou účetního auditu, 

 publicita, tzn. informování občanů o hospodaření obce.
11

 

 

2.2.4. Rozpočtová skladba 

Členění příjmů a výdajů podrobně upravuje rozpočtová skladba, která je závazná a platná 

pro celou soustavu veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů státu. Rozpočtová 

skladba upravuje způsob třídění všech peněţních operací a umoţňuje komplexní pohled  

na finanční hospodaření.  

V České republice se rozpočtová skladba vztahuje na třídění veřejných operací  

a je vyuţíván princip peněţních pohybů, tzv. cash princip, kdy dojde k promítnutí  

do rozpočtové skladby v případě připsání či odepsání peněţních prostředků z bankovního 

účtu. 

Rozpočtová skladba upravuje způsob třídění všech peněţních operací rozpočtů a fondů 

obcí i krajů, včetně operací organizačních sloţek, u kterých jsou obce a kraje zřizovatelem. 

Nevztahuje se na operace, které souvisí s podnikatelskou činností subjektů územní 

samosprávy a na příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji. Dále se nevztahuje  

                                                 
11

 Viz PEKOVÁ, J., Veřejné finance, úvod do problematiky, 2008 



 18 

na operace na účtech cizích prostředků, na účtech sdruţených prostředků, na účtech fondu 

kulturních a sociálních potřeb a podobných, které mají charakter veřejných prostředků.
12

 

Rozpočtová skladba v České republice vyuţívá třídění: 

 odpovědnostní (dříve kapitolní), které je však povinné pouze pro státní rozpočet, 

není povinné pro obce a kraje, 

 druhové, které vyuţívá propojení příjmů a výdajů na účetnictví, 

 odvětvové, které třídí příjmy a výdaje podle odvětví, 

 konsolidační, které umoţňuje vyloučit duplicity příjmů a výdajů.
13

 

 

Druhové třídění rozpočtové skladby 

Druhové třídění je základní třídění a týká se všech peněţních operací, které jsou tříděny  

do tří okruhů na příjmy, výdaje a financování. Rozlišují se jednotlivé třídy, které mají 

přiřazen jednomístný číselný kód, dále seskupení poloţek s dvoumístným kódem, 

podseskupení poloţek s třímístným číselným kódem a jednotlivé poloţky příjmů a výdajů 

mají stanovený čtyřmístný kód.  

Rozpočtová skladba rozlišuje následující základní třídy:  

 Třída 1 - Daňové příjmy, 

 Třída 2 - Nedaňové příjmy, 

 Třída 3 - Kapitálové příjmy, 

 Třída 4 - Přijaté dotace, 

 Třída 5 - Běţné výdaje, 

 Třída 6 - Kapitálové výdaje, 

 Třída 8 - Financování. 

Příjmy jsou členěny na příjmy vlastní do třídy 1-3 a na přijaté dotace, které jsou ve třídě 

číslo 4. Jedná se o nenávratně inkasované finanční prostředky připsané na bankovní účet. 

Nejsou zde však zahrnuty přijaté vypůjčené finanční prostředky jako jsou úvěry, příjmy  

z emise vlastních dluhopisů atd.  

Výdaje jsou nenávratné platby na běţné i kapitálové účely a poskytované návratné půjčky, 

které jsou realizovány za účelem rozpočtové politiky. Výdajům jsou určeny dvě třídy,  

                                                 
12

 Viz PEKOVÁ, J., Hospodaření a finance územní samosprávy, 2004 
13

Viz PEKOVÁ, J., Veřejné finance, úvod do problematiky, 2008 
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a to třída 5-6. Do výdajů nejsou zahrnovány např. splátky dluhopisů, úmor jistiny úvěrů, 

půjčky poskytované jiným subjektům za účelem řízení likvidity, nákup akcií a dluhopisů  

či převody finančních prostředků na vkladový účet za účelem dosaţení úrokového výnosu. 

Financování patřící do třídy 8 má v rozpočtové skladbě zvláštní postavení. Oproti 

ostatním třídám, kde jsou zobrazeny peněţní toky, zde nalezneme pouze stavové údaje. 

Třída financování je rozdělena na tři části - financování z tuzemska, financování  

ze zahraničí a opravné poloţky k peněţním operacím. 

Financující operace jsou všechny návratné operace související s likviditou organizace. 

Patří tam např. výdaje na splátky jistin dříve přijatých půjček a vydaných dluhopisů, 

výdaje na nákup cizích akcií a dluhopisů za účelem maximálního zhodnocení dočasně 

volných finančních prostředků formou úroků a dividend, tzn. řízení likvidity. Řízením 

likvidity je myšleno i ponechání finančních prostředků na vlastních depozitních 

bankovních účtech. Financující operace jsou tedy operace, které zabezpečují financování 

schodku hospodaření nebo vyuţití přebytku hospodaření.  

Financování přímo navazuje na zajištění salda územního rozpočtu, kdy  

příjmy - výdaje = přebytek (+) nebo schodek (-) = (-) nebo (+) financování,  

tzn. podle charakteru salda. Saldo je dáno rozdílem příjmů a výdajů, a to musí být 

vybilancováno financováním. Pokud nastane schodek v rozpočtu, pak musí mít 

financování kladné znaménko, coţ vyjadřuje pokles stavu hotovosti či přírůstek 

termínovaných závazků. Pokud je rozpočet přebytkový, pak musí mít financování záporné 

znaménko, coţ vyjadřuje splácení závazků, poskytování půjček a finanční investování.
14

 

 

  

                                                 
14

 Viz PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. teorie a praxe, 2009 
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3. Charakteristika a analýza hospodaření obcí Dolní 

Lutyně, Horní Suchá a Těrlicko 

Tato kapitola je věnována třem konkrétním obcím - Dolní Lutyni, Horní Suché a Těrlicku. 

Pro účely vypracování diplomové práce jsou vybrány obce, které mají několik společných 

prvků. Všechny tři obce jsou z Moravskoslezského kraje z okresu Karviná, mají podobný 

historický vývoj a jejich počet obyvatel se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 4-5 tisíc 

obyvatel. Blíţe je tedy popsána historie těchto tří obcí, jejich současné fungování  

a důleţitou součástí této kapitoly je analýza hospodaření kaţdé obce zvlášť za období 

2006-2010. V příloze č. 1 je zobrazena mapa okresu Karviná, která představuje 

administrativní rozdělení jednotlivých obcí karvinského okresu.  

 

3.1. Historie obcí 

 

Dolní Lutyně 

Obec Dolní Lutyně se nachází převáţně na levém břehu řeky Olše nedaleko od jejího 

soutoku s Odrou mezi městy Karviná, Orlová a Bohumín. První písemná zmínka o obci 

Dolní Lutyně, dříve nazývané Luthina, se objevila v soupisu desátků vratislavského 

biskupství z roku 1305. Název obce se v průběhu let měnil. Uţíval se např. název Lutyn, 

Německá Luten a současná podoba názvu obce Dolní Lutyně se začala uţívat  

aţ po skončení druhé světové války. 

Ves byla původně kníţecí, později část vsi připadla těšínským kníţatům, část zůstávala 

samostatným statkem. Od roku 1700 vlastnili dolnolutyňský statek hrabata Taaffové, kteří 

si zde vybudovali jako letní sídlo barokní zámek. Aţ na malé přestavby se zámek dochoval 

do dnešních dnů v původní podobě, není ovšem udrţován a chátrá. 

Obec měla vţdy spíše zemědělský charakter. V roce 1975 se Dolní Lutyně spojila s dříve 

samostatnou obcí Věřňovice.
15
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Horní Suchá 

Obec Horní Suchá leţí na území bývalého Těšínského kníţectví ve východním koutu 

republiky mezi městy Karviná, Havířov a Český Těšín. První písemná zmínka o obci  

se objevila v roce 1305. Pravděpodobnými zakladateli obce byli polští benediktini.  

Do roku 1471 byla Horní Suchá vlastnictvím těšínských Piastovců. Většinu obyvatel tvořili 

nemajetní Poláci, Češi a Němci.  

V 19. století se začal měnit charakter obce i způsob obţivy místních obyvatel. V obci 

vznikala průmyslová výroba, fungoval zde cukrovar, lihovar i cihelna. Pro další vývoj obce 

však byla významná výstavba dolu František. V roce 1911 zde byla vyhloubena první jáma 

a v roce 1913 vyjely z dolu první vozíky s černým uhlím. S tím souvisel zásadní nárůst 

počtu obyvatel v obci, výstavba nových domů, zaloţení nových organizací a také kulturní 

rozvoj obce. V roce 1975 byla obec připojena k nově postavenému městu Havířov, ovšem 

na přání většiny obyvatel se v roce 1990 obec znovu osamostatnila. V roce 1999 

definitivně skončila těţba na dole František.
16

 

 

Těrlicko 

Těrlicko je jedna z nejstarších obcí na Těšínsku a nachází se mezi městy Havířov a Český 

Těšín. První písemná zmínka o Těrlicku pochází z roku 1229, kdy jej pravděpodobně 

vlastnil řád benediktinů z Týnce u Krakova. Název obce se v minulosti zapisoval velmi 

rozdílně, např. Cierlitzko, Sierliczko, Tczirla, Czirlav apod. 

Na konci 16. století byla obec rozdělena na Horní a Dolní Těrlicko. Nově vzniklé 

samostatné obce pak náleţely různým šlechtickým drţitelům. Období šlechtických drţeb 

skončilo v roce 1926.Zásadní změnu zaznamenala obec rozhodnutím o zahájení výstavby 

přehradní nádrţe v roce 1953. Urbanistický vzhled obce se zásadně změnil. Bylo zatopeno 

141 objektů, mezi nimi veřejné budovy, rodinné domy i kostel. Těrlická přehrada byla jako 

zásobárna uţitkové vody pro Těšínsko uvedena do provozu v roce 1962. Současně  

se stavbou přehrady probíhala výstavba sídliště, které se stalo novým centrem. V roce 1964 

byly obce Horní a Dolní Těrlicko sloučeny pod jednu obec s názvem Těrlicko
17

. 

 

                                                 
16

 Kolektiv autorů. Horní Suchá 1305-2005. Havířov: Milan Pěgřim, 2005. 160 s. ISBN 80-903567-0-2. 
17

 CICHÁ, Irena. Stonávka od pramene po ústí. 1. vyd. Český Těšín: Regio, 2004. 168 s. ISBN 80-239-3850-

9 



 22 

3.2. Současnost obcí 

 

Dolní Lutyně 

Obec Dolní Lutyně se rozprostírá v níţině řeky Olše východně od Bohumína. Svým 

severním okrajem hraničí s Polskem. Sídelní strukturu tvoří dvě dříve samostatné obce 

Dolní Lutyně a Věřňovice, které byly sloučeny v roce 1975. Krajina, ve které obec leţí ,  

je mírně zvlněná. Nejvyšší část obce se nazývá Výšina, na protilehlé straně se nachází 

místní část Zbytky. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, 

meandruje zde a vytváří tak ideální podmínky pro růst některých druhů vzácných rostlin  

a ţivočichů. Tato oblast o rozloze 5,6 ha, která se nachází ve Věřňovicích, je dnes 

chráněným územím. Do Olše se vlévá potok Lutyňka, který obcí Dolní Lutyně protéká.  

Z větších vodních ploch se na území obce nachází vodní plocha pískovny a Farský rybník. 

Velmi významnou kulturní památkou a dominantou Dolní Lutyně je barokní kostel svatého 

Jana Křtitele.
18

 

Obec se rozkládá na 2 488 ha a k 1.1.2012 bylo evidováno 5051 obyvatel. V posledních 

letech se počet obyvatel Dolní Lutyně zvyšuje. Je to dáno především migrací obyvatel. 

Mezi občany české národnosti se vyskytuje také polská menšina. Obec Dolní Lutyně měla 

odjakţiva zemědělský charakter, a proto většina obyvatel dojíţdí za prací do okolních měst 

a obcí. Větší města jsou snadno dostupná díky dobré infrastruktuře a moţnosti vyuţití nově 

postavené dálnice. 

Obecní úřad Dolní Lutyně je tvořen starostou, místostarostou a tajemnicí. Organizační 

strukturu obce dále tvoří jednotlivá oddělení, pod které patří:  

 matrika, ohlašovna, občanské průkazy a cestovní doklady, 

 úsek sociální a zdravotní, zemědělství, 

 místní hospodářství, doprava, věci hřbitovní a bytové, 

 školství, kultura, podatelna,  

 účtárna, daně, 

 stavební úřad, 
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 ţivotní prostředí, 

 investice a informatika. 

Do zastupitelstva obce bylo zvoleno 15 členů, přičemţ podle zákona o obcích spadá Dolní 

Lutyně i ostatní vybrané obce dle počtu obyvatel do kategorie, kde můţe mít obec 11 aţ 25 

členů zastupitelstva. Rada obce má 5 členů. Obec má zřízeny pouze dva výbory, které jsou 

povinně zřizovány dle zákona a jsou jimi finanční a kontrolní výbor. Oba dva výbory jsou 

sedmičlenné. Obec má také zřízeny komise, které plní funkci poradního orgánu. Jsou jimi 

komise investiční a sociální. 

Obec Dolní Lutyně není obcí s rozšířenou působností ani pověřeným obecním úřadem. 

Obcí s rozšířenou působností pro Dolní Lutyni je město Bohumín. 

Dolní Lutyně je členem Svazku měst a obcí okresu Karviná
19

 (SMOOK),  

coţ je dobrovolný svazek obcí (DSO) fungující od roku 2006 zaloţený s cílem hájit 

společné zájmy a práva sdruţených obcí. Členských obcí je dohromady 15. Dolní Lutyně 

je také členem DSO Mikroregion Olše. 

Obec zřídila tři příspěvkové organizace. První příspěvkovou organizací je ZŠ a MŠ  

A. Jiráska Dolní Lutyně, jejíţ součástí jsou následující školy:  

 ZŠ Komenského, která má dvě budovy, v první jsou umístěni ţáci 1.-4. třídy  

a v hlavní budově jsou ţáci 5.-9. třídy, 

 ZŠ Zbytky, coţ je malotřídní škola, kde výuku zajišťují 2 pedagogové ve 2 třídách, 

 ZŠ Věřňovice, coţ je také malotřídní škola, 

 MŠ Střed, MŠ Zbytky, MŠ Nerad a MŠ Věřňovice. 

Druhou příspěvkovou organizací obce Dolní Lutyně je ZŠ a MŠ s polským vyučovacím 

jazykem, na které probíhá výuka v 1.-9. třídě. Třetí příspěvkovou organizací je Osvětová 

beseda, coţ je organizace, která pro obyvatele Dolní Lutyně připravuje kulturní akce  

v kulturním domě, pořádá zájezdy do ostravských divadel, vydává kaţdý měsíc 

Dolnolutyňské noviny atd. Občané mají také moţnost navštěvovat nově zrekonstruovanou 

knihovnu. 

V obci se nachází multifunkční hřiště u ZŠ A. Jiráska. Tento sportovní areál vybudovaný  

v r. 2005 je k dispozici i pro veřejnost.  
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V Dolní Lutyni působí Římskokatolická farnost a také několik spolků, mezi které patří  

TJ Sokol Dolní Lutyně, TJ Sokol Věřňovice, Myslivecké sdruţení Borky - Věřňovice, 

Myslivecké sdruţení Dolní Lutyně - Zbytky, PZKO Dolní Lutyně, PZKO Věřňovice, 

Český svaz chovatelů poštovních holubů, Český svaz chovatelů, Český svaz zahrádkářů, 

Český svaz včelařů, Společnost dolnolutyňských ţen, Klub seniorů, Skautský oddíl 

"Střelka", Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lutyně Střed, Sdruţení hasičů Dolní Lutyně - 

Nerad, Vodácký oddíl POSEJDON.
20

 

 

Horní Suchá 

Obec Horní Suchá se nachází nedaleko polských hranic v oblasti Ostravsko-karvinské 

uhelné pánve a je součástí oblasti Těšínska. Obcí protéká potok Sušanka. Pod obcí  

se nacházely zásoby černého uhlí, které jsou v dnešní době jiţ z velké části vytěţené. 

Těţba uhlí tedy významně ovlivnila vývoj obce a vzhledem k tomu se na území obce 

nenacházejí ţádné významné kulturní památky.  

Horní Suchá se rozkládá na 980 ha a podle údajů Ministerstva vnitra ČR měla obec 4575 

obyvatel k 1.1.2012. V obci ţije také významná polská národnostní menšina.  

Tato obec má svou průmyslovou historii a průmysl je pro ni stěţejní dodnes. Důl František, 

ze kterého byly vytěţeny miliony tun černého uhlí, a který zaměstnával tisíce lidí,  

byl uzavřen v roce 1999. Od roku 2002 byly státním podnikem Diamo prováděny nákladné 

demoliční práce a následně došlo k bezúplatnému převodu areálu bývalého dolu na obec  

a k jeho celkové revitalizaci. Namísto toho byla postavena Průmyslová zóna František,  

kde jsou dnes zaměstnány stovky lidí v opravených a nově postavených objektech. 

V čele obecního úřadu stojí starosta, kterého zastupuje místostarosta. Funkce tajemníka 

není zřízena. Obecní úřad se člení  na jednotlivá oddělení, kterými jsou: 

 sekretariát, podatelna, 

 odpadové, bytové a silniční hospodářství, 

 matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověření podpisů  

a fotokopií, 

 rozpočet obce a personální agenda, 
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 majetek obce, agenda dotací, finanční kontrola, 

 sociální agenda, poplatek za odpady a psy, 

 stavební úřad - agenda pro občany, 

 stavební úřad - agenda pro podniky a podnikatele, 

 investice, 

 obecní byty a nebytové prostory, školství, CzechPoint, 

 účetnictví, 

 přestupková agenda, kácení stromů, odchyt psů, zemědělství, pokladna. 

Obec má pro volební období 2010-2014 zvoleno 15 členů zastupitelstva a 5 členů Rady.  

V obci jsou jako poradní a kontrolní orgány zřízeny následující výbory a komise: finanční 

výbor, kontrolní výbor, výbor pro národnostní menšiny, výbor pro ţivotní prostředí, 

kulturní a sportovní komise, komise pro projednávání přestupků. 

Obec Horní Suchá není obcí s rozšířenou působností ani s pověřeným obecním úřadem. 

Obcí s rozšířenou působností pro Horní Suchou je město Havířov. 

Horní Suchá je členem jednoho dobrovolného svazku obcí, kterým je Svazek měst a obcí 

okresu Karviná. 

Jako své příspěvkové organizace zřídila obec dvě základní školy i s mateřskou školou. 

První je ZŠ a MŠ Horní Suchá, na které se vyučuje v českém jazyce. Na základní škole  

se vyučuje od 1. do 9. třídy, přičemţ v kaţdém ročníku jsou otevřeny dvě třídy. Druhou 

příspěvkovou organizací je ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá. 

Kulturní akce v Horní Suché jsou nejčastěji pořádány v Dělnickém domě, který prošel 

rekonstrukcí. Bývalý Kulturní dům Dolu František, později Společenský dům Aplaus, 

který byl několik let zařazen na seznamu nemovitých kulturních památek, jiţ není  

v provozu. Obec kaţdoročně pořádá Hornosušskou pouť. Občanům je k dispozici také 

místní obecní knihovna. Kaţdý měsíc vydává obecní úřad Informátor, coţ je místní 

zpravodaj.  

V obci sídlí Římskokatolická farnost sv. Josefa a Církev bratrská. V obci fungují také 

následující kulturní organizace a spolky: Český červený kříţ, Český svaz chovatelů 

poštovních holubů, Český zahrádkářský svaz, Dechová hudba "Hasičanka", Klub 

hornických důchodců Dolu František, Krouţek krojovaných horníků, Český svaz včelařů, 
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Sbor dobrovolných hasičů, Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, Ţenský 

pěvecký soubor Šárka. 

Pro sportovní vyţití občanů je od roku 2005 v obci otevřena nová sportovní hala a funguje 

zde také několik sportovních organizací. Patří mezi ně TJ Depos Horní Suchá, Florbalový 

klub Horní Suchá a Vzpěračská škola Oty Zaremby Horní Suchá.
21

 

 

Těrlicko 

Obec Těrlicko leţí na významné dopravní ose mezi Ostravou a Českým Těšínem nedaleko 

polských hranic. Obec je tvořena třemi dříve samostatnými obcemi lemujícími tok řeky 

Stonávky. Patří mezi ně Horní Těrlicko, Dolní Těrlicko a Hradiště. Dolní tok meandrující 

řeky Stonávky a horní část Těrlické nádrţe je zvláště chráněné území s celkovou výměrou 

48 ha. Břehy jsou z velké části zarostlé lesy a lesními porosty a vyskytují se zde vzácné  

a ohroţené druhy ţivočichů a rostlin. Podél meandrů řeky Stonávky vede naučná stezka 

"Těrlické mokřady". Nejvyšším místem v obci je Babí hora měřící 423 m, ze které  

je moţno pozorovat nedaleké pohoří Beskyd.  

Obec se rozkládá na ploše 2 465 ha na svazích Těšínské pahorkatiny nad Těrlickou 

přehradou. K 1.1.2012 bylo evidováno v obci 4 275 obyvatel. V obci ţije také polská 

národnostní menšina. Charakter obce je jednoznačně rekreační a spojený  

jen se zemědělskou a drobnou ekologickou výrobou. Obec je atraktivní z hlediska 

cestovního ruchu hlavně díky lidové architektuře, jedinečné přírodě a Těrlické přehradě. 

Dominantou obce je vodní nádrţ Těrlicko. Vodní plocha má rozlohu 227 ha a hloubka 

nádrţe dosahuje místy aţ 24 metrů.  

V čele obecního úřadu stojí starosta a zastupuje jej místostarosta. V obci není zřízena 

funkce tajemníka. Další organizace obecního úřadu je následující:  

 sekretariát, podatelna a spisová sluţba, 

 správa a vnitřní věci, 

 matrika a evidence obyvatel, 

 sociální péče a místní poplatky, 

 účetnictví a kontrola, 
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 účetnictví a pokladna, 

 majetko-právní agenda, 

 ţivotní prostředí a odpadové hospodářství, 

 místní hospodářství a doprava, 

 správa nemovitostí, 

 stavební úřad, 

 správní řízení a archivnictví, 

 územní plánování a investice.  

Zastupitelstvo obce je tvořeno jako u předchozích obcí 15 členy. Mezi výbory 

zastupitelstva obce Těrlicko patří povinně zřizovaný kontrolní a finanční výbor, dále výbor 

pro rozvoj obce, výbor pro národnostní menšiny (je zřízen, jelikoţ má obec více neţ 10% 

obyvatel hlásících se k polské národnosti), osadní výbor Hradiště, osadní výbor Dolní 

Těrlicko, osadní výbor Horní Těrlicko a osadní výbor Kostelec. Rada obce má 5 členů  

a má zřízeny následující komise: komise výstavby, investic a ţivotního prostředí, komise 

kulturní, dále sociální, školská, občanská, sportovní a redakční rada Listů Těrlicka. 

Obec není obcí s rozšířenou působností ani pověřeným obecním úřadem. Pro tuto obec  

je obcí s rozšířenou působností město Havířov. 

Těrlicko je členem ve třech dobrovolných svazcích obcí. Prvním je SMOOK, do kterého 

obec přistoupila jako poslední člen v roce 2011. Dále je členem Slezského 

vodohospodářského svazku, který byl zaloţen za účelem realizace projektu "Revitalizace 

povodí Olše", přičemţ úkolem projektu bylo vybudovat novou kanalizaci a čistírny 

odpadních vod na území členských obcí. Třetí DSO, ve kterém je členem obec Těrlicko,  

je Mikroregion Těrlické a Ţermanické přehrady. 

Obec Těrlicko má zřízeny dvě příspěvkové organizace. Tou první je Základní škola  

a Mateřská škola Těrlicko, ve které probíhá výuka v českém jazyce. Skládá  

se z následujících škol: 

 ZŠ Těrlicko, kde probíhá výuka od 1. do 9. třídy, 

 ZŠ Hradiště, ve které se vyučují pouze ţáci 1. stupně, 

 MŠ Těrlicko, MŠ Hradiště. 
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Druhou příspěvkovou organizací obce je ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem. Tato 

škola je malotřídní vesnickou školou, do které se sjíţdějí také ţáci z okolních vesnic.  

Obec Těrlicko má zřízenu jednu organizační sloţku Těrlické sluţby, která zajišťuje  

např. chod kina, knihovny, provádí správu nemovitostí, údrţbu veřejné zeleně, chodníků  

a zastávek.  

Kulturní akce obec pořádá v místním kulturním domě, kde mohou občané navštívit také 

Kino Svoboda či knihovnu. Obec také pro své občany vydává informační zpravodaj Listy 

Těrlicka. Kaţdoročně je pořádána Vavřinecká pouť a od r. 1993 se stal tradicí filmový 

festival "Těrlické filmové léto".  

Pro sportovní vyţití občanů slouţí nově zrekonstruovaný sportovní areál Sokolka. V obci 

působí také Fotbalový klub Těrlicko, Český svaz biatlonu, TJ Sokol, TJ Lavina, Klub 

vodního lyţování, Klub jachtingu Těrlicko a Automotoklub Těrlicko. 

V obci sídlí Slezská církev evangelická a.v., Římskokatolická farnost a také další spolky. 

Patří mezi ně Český svaz včelařů Těrlicko, Českomoravský svaz chovatelů poštovních 

holubů, Český svaz chovatelů, Myslivecké sdruţení Borky, Český červený kříţ, Sdruţení 

dobrovolných hasičů či Klub důchodců Těrlicko a Hradiště.
22

 

 

3.3. Hospodaření vybraných obcí  

Pro plnění úkolů vyplývajících ze samostatné i přenesené funkce samosprávy je důleţitým 

nástrojem územní rozpočet. Obecní rozpočet je základem finančního hospodaření kaţdé 

obce. Je sestavován pro rozpočtové období a tím je kalendářní rok. Následující část  

je věnována hospodaření jednotlivých obcí v letech 2006-2010. Hospodaření Dolní Lutyně, 

Horní Suché a obce Těrlicko je v této části práce posouzeno zvlášť, přičemţ komparace 

hospodaření všech obcí bude provedena aţ v kapitole čtyři. Rozpočty kaţdé obce  

za jednotlivé roky jsou přehledně vyjádřeny v tabulkách. Údaje v tabulkách jsou čerpány  

z internetových stránek Ministerstva financí ČR. Konkrétně z databáze ARIS jsou čerpána 

data za roky 2006-2009. Po ukončení provozu prezentačního systému ARIS, jehoţ 

zřizovatelem bylo Ministerstvo financí, jsou k dispozici veřejnosti údaje územních 

samosprávných celků v systému ÚFIS počínaje rokem 2010. Data za rok 2011 v době 

                                                 
22

 Viz www.terlicko.cz 



 29 

zpracovávání diplomové práce nebyly v systému ÚFIS dostupné, proto se s nimi v této 

práci nepočítá. 

 

3.3.1. Hospodaření obce Dolní Lutyně 

Hospodaření obce Dolní Lutyně lze vidět v tabulce č. 3.1, přičemţ procentní podíly 

jednotlivých příjmů na celkových příjmech obce jsou znázorněny v grafu č. 3.1.  

Obec hospodařila v letech 2006, 2007 a 2010 s přebytkem, zatímco v roce 2008 a 2009 

bylo hospodaření obce deficitní.  

 

Tab. č. 3.1 - Hospodaření obce Dolní Lutyně v letech 2006-2010 v tis. Kč 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Daňové příjmy 32 848,28 36 114,69 37 799,12 35 885,19 36 882,82 

Nedaňové příjmy 1 100,39 2 558,09 2 247,43 2 262,99 2 093,75 

Kapitálové příjmy 3 880,00 13 326,91 25,13 141,98 16,52 

Přijaté transfery 2 453,92 8 790,13 2 526,67 9 628,93 15 716,11 

PŘÍJMY CELKEM 40 282,59 60 789,82 42 598,35 47 919,09 54 709,20 

Běţné výdaje 34 172,30 31 537,00 39 427,30 39 303,71 39 765,95 

Kapitálové výdaje 3 023,59 10 562,00 10 201,97 23 084,03 2 970,80 

VÝDAJE CELKEM 37 195,89 42 099,00 49 629,27 62 387,74 42 736,75 

SALDO 3 086,70 18 690,82 -7 030,92 -14 468,65 11 972,45 

FINANCOVÁNÍ -3 086,70 -18 690,82 7 030,92 14 468,65 -11 972,45 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

Obec Dolní Lutyně v průběhu let 2006-2010 hospodaří s rozpočtovými příjmy ve výši  

40-60 mil. Kč. Obec měla nejniţší příjmy v roce 2006 a to ve výši 40,2 mil. Kč. Hned  

v následujícím roce obec disponovala nejvyššími příjmy v hodnotě 60,7 mil. Kč. Velkou 

část výdajů obce tvoří běţné výdaje, které se pohybují v rozmezí 30-40 mil. Kč. Zvýšení 

běţných výdajů lze vidět v tabulce č. 3.1 v roce 2008, kdy se oproti roku 2007 běţné 

výdaje zvýšily o téměř 8 mil. Kč. Dle moţností obec realizuje investiční projekty, které  

se projeví v poloţce kapitálové výdaje. Tyto výdaje jsou závislé zejména na přijatých 

dotacích, bez kterých by většinu svých investičních akcí nemohla obec financovat.  
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Obec Dolní Lutyně v průběhu let 2006-2010 realizovala významné investiční projekty, 

které financovala z větší části dotacemi z fondů Evropské unie. Některé projekty měly  

za cíl úsporu energie a sníţení emisí CO2. Mezi ně patřilo zateplení fasády a výměna oken 

v Mateřské škole Dolní Lutyně v hodnotě 3 mil. Kč. Obec byla úspěšná také s ţádostí  

o dotaci na akci "Energetické úspory - Kulturní dům Dolní Lutyně" a "Energetické úspory 

- ZŠ A. Jiráska", přičemţ v roce 2009 obec začala připravovat realizaci těchto projektů  

v hodnotě téměř 9 mil. Kč.  

Celkové výdaje obce v období 2006-2009 měly rostoucí tendenci. Z 37 mil. Kč vzrostly 

celkové výdaje aţ na 62 mil. Kč. Ke sníţení celkových výdajů došlo aţ v roce 2010,  

coţ zapříčinil pokles kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje jsou nejvyšší v roce 2009, 

jelikoţ právě v tomto roce obec realizovala dva nákladné projekty, kterým byla 

rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu, kde vznikla také nová knihovna a dalším 

projektem byla I. etapa stabilizace sesuvu u Kostela sv. Jana Křtitele.  

 

Graf č. 3.1 - Podíly jednotlivých příjmů na celkových příjmech obce Dolní Lutyně (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

V grafu č. 3.1 je vidět, ţe daňové příjmy tvoří největší část z celkových příjmů obce. Podíl 

se v jednotlivých letech mění, a to v závislosti na ostatních příjmech. Velký rozdíl je v roce 

2007, kdy daňové příjmy činily pouze 59,41 % a v r. 2008, kdy daňové příjmy tvořily 

88,73 % rozpočtu. Vysoké kapitálové příjmy v roce 2007, které jsou ve výši 13,3 mil. Kč, 
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jsou dány zejména prodejem plynárenského zařízení firmě Severomoravská plynárenská.  

V letech 2008-2010 jsou tyto příjmy zanedbatelné, proto je nelze zahlédnout  

ani v grafu. Přijaté transfery (dotace) jsou výrazným příjmem obce v letech 2007, 2009  

a 2010. Největší podíl přijatých transferů je zobrazen v roce 2010 ve výši 28,73 %. 

 

3.3.2. Hospodaření obce Horní Suchá 

Obec Horní Suchá hospodaří ve sledovaném období s přebytkem, pouze v roce 2007 byl 

konečný rozpočet obce deficitní ve výši 8,5 mil. Kč. Konkrétní údaje za období 2006  

aţ 2010 jsou uvedeny v tabulce č. 3.2 a jednotlivé procentní podíly příjmů obce v těchto 

letech jsou vyjádřeny v grafu č. 3.2. 

 

Tab. č. 3.2 - Hospodaření obce Horní Suchá v letech 2006-2010 v tis. Kč 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Daňové příjmy 65 709,84 83 170,59 86 823,66 91 407,48 89 124,40 

Nedaňové příjmy 8 950,96 10 895,53 15 346,77 16 993,18 19 311,10 

Kapitálové příjmy 2 080,64 181,25 1 240,00 2 600,53 5 085,00 

Přijaté transfery 5 274,10 26 671,59 26 454,66 10 950,57 6 639,43 

PŘÍJMY CELKEM 82 015,54 120 918,96 129 865,09 121 951,76 120 159,93 

Běţné výdaje 41 757,37 53 800,23 48 133,55 60 540,29 59 434,53 

Kapitálové výdaje 27 238,46 75 700,68 40 158,94 35 054,42 44 382,80 

VÝDAJE CELKEM 68 995,83 129 500,91 88 292,49 95 594,71 103 817,33 

SALDO  13 019,71 -8 581,95 41 572,60 26 357,05 16 342,60 

FINANCOVÁNÍ -13 019,71 8 581,95 -41 572,60 -26 357,05 -16 342,60 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

Příjmy obecního rozpočtu Horní Suché se pohybují v rozmezí 82-130 mil. Kč. Rozdíl mezi 

příjmy r. 2006 a r. 2008 činí téměř 48 mil. Kč. V tomto období měly příjmy rostoucí 

tendenci. Od r. 2008 však celkové příjmy obce klesají. Oproti tomu celkové výdaje obce 

od tohoto roku rostou a z toho plyne sniţující se kladné saldo rozpočtu. Celkové výdaje 

obce jsou nejvyšší v r. 2007, a to 129,5 mil. Kč. Takto vysoké výdaje jsou způsobeny 

zejména kapitálovými výdaji. 
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Právě v roce 2007 jsou kapitálové výdaje nejvyšší a činí 75,7 mil. Kč. Vysoké kapitálové 

výdaje v roce 2007 a 2008 jsou způsobeny investicemi do Průmyslové zóny František. 

Výstavba nové infrastruktury, průmyslové haly a správní budovy v této lokalitě  

je nákladná investiční akce, na jejímţ financování se podílelo MF ČR, Moravskoslezský 

kraj a značná část financí plynula také ze strukturálních fondů EU. Stavba průmyslové haly 

byla dokončena v roce 2008 a stála 40 mil. Kč. Dobudování inţenýrských  

a komunikačních sítí v Průmyslové zóně František bylo investicí převyšující 80 mil. Kč.  

Vzhledem k vysokým příjmům můţe obec realizovat také investiční projekty do oblasti 

školství. Během sledovaného období provedla obec rekonstrukci školní kuchyně nebo 

např. půdní vestavbu v ZŠ a MŠ s polským jazykem. Významným projektem obce byla 

přestavba bývalé mateřské školy na Domov seniorů. Investiční akce probíhala během let 

2008-2009 a do provozu byl Domov pro seniory uveden 1.9.2009. Obec podpořila také 

Sbor dobrovolných hasičů, který obdrţel zcela novou cisternovou stříkačku v hodnotě přes 

4 mil. Kč. 

 

Graf č. 3.2 - Podíly jednotlivých příjmů na celkových příjmech obce Horní Suchá (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 
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nedaňové, které plynou do rozpočtu zejména z pronájmu pozemků a budov soukromým 

firmám v Průmyslové zóně František. Nedaňové příjmy tvoří 9-16 % všech příjmů obce.  

V letech 2009 a 2010 došlo ke zvýšení podílu kapitálových příjmů. Tento stav je způsoben 

prodejem pozemků a budov ve výše zmíněné průmyslové zóně. V grafu č. 3.2 můţeme 

vidět, ţe přijaté dotace tvořily v letech 2007 a 2008 přes 20 % všech příjmů.  

 

3.3.3. Hospodaření obce Těrlicko 

Obec Těrlicko hospodařila s přebytkem 9,4 mil. Kč v roce 2007 a s přebytkem  

14,2 mil. Kč v roce 2008. V ostatních sledovaných letech hospodařila obec s deficitem. 

Veškerá data lze vidět v tabulce č. 3.3, kde jsou zobrazeny příjmy a výdaje obce za období 

2006-2010. 

 

Tab. č. 3.3 - Hospodaření obce Těrlicko v letech 2006-2010 v tis. Kč 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Daňové příjmy 30 837,76 32 223,68 35 032,66 31 052,03 32 744,86 

Nedaňové příjmy 3 731,01 4 081,98 4 141,67 7 206,17 3 457,05 

Kapitálové příjmy 1 095,32 1 957,89 15 255,81 3 009,95 3 577,36 

Přijaté transfery 7 927,07 2 774,30 3 437,92 2 277,27 19 021,84 

PŘÍJMY CELKEM 43 591,16 41 037,85 57 868,06 43 545,42 58 801,11 

Běţné výdaje 31 109,12 29 772,43 29 899,89 35 824,39 34 197,14 

Kapitálové výdaje 15 280,92 1 820,44 13 695,08 9 500,10 36 865,21 

VÝDAJE CELKEM 46 390,04 31 592,87 43 594,97 45 324,49 71 062,35 

SALDO  -2 798,88 9 444,98 14 273,09 -1 779,07 -12 261,24 

FINANCOVÁNÍ 2 798,88 -9 444,98 -14 273,09 1 779,07 12 261,24 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

Celkové příjmy obce v jednotlivých letech značně kolísají a dochází ke střídání růstu  

a následnému poklesu těchto příjmů. Pohybují se v rozmezí 43-59 mil. Kč. Výdaje obce 

jsou tvořeny zejména výdaji běţnými, které přibliţně kopírují daňové příjmy. Kapitálové 

výdaje má obec nejniţší v r. 2007 ve výši 1,8 mil. Kč a nejvyšší v r. 2010, kdy činily  

36,8 mil. Kč a převýšily tak i výdaje běţné. 
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Obec vyuţívala moţnosti získání dotací ze strukturálních fondů EU i z ministerstev ČR  

a díky těmto dotacím mohla realizovat rekonstrukci kulturního domu či fotbalového hřiště, 

rekonstrukci sportovního areálu Sokolka či provést rekonstrukce místních ZŠ a MŠ.  

Sbor dobrovolných hasičů obdrţel v r. 2008 novou cisternovou automobilovou stříkačku 

financovanou z dotace Ministerstva vnitra ČR.  

Obec byla v období 2004-2011 zapojena spolu s dalšími 7 obcemi do projektu 

"Revitalizace povodí Olše",
23

 který se potýkal s problémy v souvislosti s poskytnutím 

dotace. Obec tedy postupně prováděla výstavbu kanalizace, kterou kryla čerpáním úvěru. 

Jednalo se o velmi nákladný projekt, který jen v obci Těrlicko dosáhl 40 milionů korun. 

Projekt zahrnoval vybudování kanalizace na levém břehu Těrlické přehrady. Rozšířením 

kanalizace obce došlo k napojení dalších nemovitostí na centrální čističku odpadních vod. 

 

Graf č. 3.3 - Podíly jednotlivých příjmů na celkových příjmech obce Těrlicko (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

Vývoj a strukturu příjmů obce Těrlicko za období 2006-2010 můţeme vidět  

v procentuálním vyjádření v grafu č. 3.3. Nejvyšší podíl mají v kaţdém roce příjmy 

daňové, které se pohybují v rozmezí 55-79 %. Jelikoţ výše daňových příjmů se kaţdoročně 
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pohybuje mezi 30-35 mil. Kč, jsou tyto rozdílné podíly daňových příjmů způsobeny 

ostatními příjmy. Například v roce 2008 došlo k nárůstu kapitálových příjmů z 4,77 %  

na 26,36 %. Tento skokový nárůst kapitálových příjmů je způsoben prodejem 

středotlakého plynovodu společnosti SMP Net, s.r.o. za smluvní kupní cenu 14 mil. Kč.  

V grafu č. 3.3 si můţeme všimnout vysokého podílu přijatých transferů v r. 2010.  

Ten je způsoben přijatou dotací ve výši 14,3 mil. Kč od Slezského vodohospodářského 

svazku na investiční projekt Revitalizace povodí Olše - odkanalizování lokality ul. Lipová.  

Výše nedaňových příjmů je také zajímavá a tvoří ji zejména příjem z pronájmu bytů.  

V letech 2006-2008 se podíl těchto příjmů pohyboval ve výši 7-10 %. K výraznému skoku 

však došlo v roce 2009 a to aţ na 16,55 %. Tento stav je způsoben převodem finančních 

prostředků zrušené příspěvkové organizace Obecní sluţby Těrlicko do obecního rozpočtu. 
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4. Zhodnocení faktorů ovlivňujících odlišnosti 

hospodaření obcí 

V následující kapitole jsou postupně srovnávány jednotlivé příjmy a výdaje obcí Dolní 

Lutyně, Horní Suchá a Těrlicko, které jsou vţdy graficky znázorněny a popsány. Příjmy 

jsou srovnávány dle druhového třídění zatímco výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové 

skladby. Jelikoţ je odvětvové třídění velice obsáhlé, jsou v diplomové práci vybrány pouze 

výdaje týkající se některých odvětví. Větší pozornost je tedy věnována oblasti dopravy, 

vzdělávání, kultury, tělovýchovy a ochrany ţivotního prostředí. Příjmy a výdaje obcí 

přepočtené na 1 obyvatele podle druhového třídění rozpočtové skladby jsou také zobrazeny 

v tabulkách v příloze č. 2 a v příloze č. 3.  

 

4.1. Vývoj počtu obyvatel vybraných obcí 

Komparace hospodaření obcí Dolní Lutyně, Horní Suchá a Těrlicko je provedena 

přepočtem všech příjmů a výdajů na jednoho obyvatele, přičemţ přepočet je vţdy 

proveden zvlášť ke konečnému stavu obyvatel v konkrétním roce. Hospodaření obcí  

je sledováno za období 2006-2010 a z tohoto důvodu je v tabulce č. 4.1 zobrazen počet 

obyvatel vybraných obcí k poslednímu dni v uvedených letech.  

 

Tab. č. 4.1 - Počet obyvatel v obcích k 31.12. za období 2006-2010 

  31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Dolní Lutyně 4 787 4 866 4 936 4 993 5 026 

Horní Suchá 4 507 4 498 4 512 4 525 4 559 

Těrlicko 4 202 4 208 4 190 4 201 4 253 

Zdroj: Vlastní zpracování dat Českého statistického úřadu. 

 

U všech obcí je během sledovaného období zaznamenán rostoucí trend počtu obyvatel.  

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe pouze obec Dolní Lutyně má kaţdoroční přírůstek 

obyvatelstva. V této obci přibylo za uvedené období celkem 239 obyvatel. V obci Horní 

Suchá je zaznamenán pokles obyvatel v roce 2007, v následujících letech jiţ počet 

obyvatel rostl. Za sledované období v obci přibylo 52 obyvatel. V obci Těrlicko  



 37 

je zaznamenán pokles v roce 2008, kdy během jednoho roku ubylo celkem 18 obyvatel. 

Obci Těrlicko přibylo za sledované období 51 obyvatel.  

Důleţitým ukazatelem je hustota zalidnění. Nejhustěji osídlená je obec Horní Suchá,  

ve které na 1 km
2
 připadá 465 obyvatel. V Dolní Lutyni je hustota zalidnění 202 obyvatel 

na 1 km
2
 a v obci Těrlicko připadá na 1 km

2
 pouhých 173 obyvatel. 

 

4.2. Příjmy obecních rozpočtů 

Příjmy územních rozpočtů jsou závazně roztříděny podle druhu v platné rozpočtové 

skladbě. Ta je rozdělena do několika tříd, přičemţ pro příjmy je určena třída 1-4.  

Dle druhového třídění jsou zde příjmy rozděleny na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové  

a přijaté dotace. Významné je také třídění příjmů rozpočtové soustavy z hlediska 

návratnosti na nenávratné příjmy a návratné příjmy, přičemţ většina příjmů obecního 

rozpočtu má nenávratný charakter. Neméně důleţité je třídění příjmů na běţné  

a kapitálové. Běţné příjmy jsou charakteristické tím, ţe se kaţdoročně opakují, ale výše 

těchto příjmů je v kaţdém roce jiná. Běţné příjmy dále členíme na daňové a nedaňové. 

Oproti tomu kapitálové příjmy mají charakter jednorázový a nedaňový.  

V grafu č. 4.1 jsou znázorněny celkové příjmy jednotlivých obcí za období 2006-2010 

přepočtené na jednoho obyvatele.  

Při prvním pohledu do grafu č. 4.1 je zřejmé, ţe nejvyšší celkové příjmy má během celého 

období obec Horní Suchá. Příjmy této obce se pohybují v rozmezí 18 197 - 28 782 Kč  

na obyvatele a jejich výše je zásadně ovlivněna příjmy daňovými, coţ je vysvětleno v další 

části práce. Celkové příjmy obce mají rostoucí tendenci aţ do roku 2008, přičemţ  

v následujících dvou letech tyto příjmy klesají. 

Celkové příjmy obce Těrlicko přepočtené na obyvatele jsou výrazně niţší neţ u obce Horní 

Suchá. Nejniţší hodnotu těchto příjmů má obec v r. 2007 a to 9 752 Kč. Naopak v roce 

2010 připadalo na jednoho obyvatele obce 13 826 Kč, coţ je nejvíce za celé období.  
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Graf č. 4.1 - Celkové příjmy obcí v přepočtu na 1 obyvatele (v Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 
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municipálních daní. Tyto poplatky jsou řazeny mezi daňové příjmy a obce si je vybírají  

a spravují samy. Největší část daňových příjmů tvoří daně sdílené, kam patří zejména daň  

z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických a fyzických osob.  

Daňové příjmy obce Dolní Lutyně, Horní Suchá a Těrlicko přepočtené na 1 obyvatele lze 

vidět v grafu č. 4.2. Z grafického znázornění daňových příjmů obcí je patrné, ţe nejvyšší 

příjem z daní má obec Horní Suchá. Tato obec má daňové příjmy na jednoho obyvatele  

v roce 2006 2,1 krát vyšší neţ obec Dolní Lutyně. V dalších letech se tento náskok stále 

zvyšuje a například v roce 2009 jsou daňové příjmy obce Horní Suchá 2,81 krát vyšší  

neţ daňové příjmy obce Dolní Lutyně. Tento výrazný rozdíl je způsoben poloţkou  

1333 - Poplatky za ukládání odpadů. Jelikoţ se na katastrálním území obce Horní Suchá 

nachází skládka společnosti Depos Horní Suchá, a.s., plynou do rozpočtu obce poplatky  

za uloţený odpad. Pro obec je tedy výběr tohoto poplatku důleţitým příjmem. Příjem obce 

pouze z poloţky 1333 činil v roce 2006 7 616 Kč na obyvatele a v r. 2009 to bylo  

jiţ 12 865 Kč na obyvatele. V grafu č. 4.2 je tedy dobře vidět, ţe velikost daňového příjmu 

na jednoho obyvatele obce Dolní Lutyně a obce Těrlicko se většinou nerovná ani velikosti 

příjmu Horní Suché, který jí plyne pouze za poloţku 1333.  

 

Graf č. 4.2 - Daňové příjmy obcí v přepočtu na 1 obyvatele (v Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 
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Obec Dolní Lutyně má během celého sledovaného období nejniţší daňové příjmy  

na obyvatele. Nejméně měla obec v r. 2006 a to 6 862 Kč na obyvatele. Tyto příjmy obci 

rostly pouze do r. 2008, kdy částka za toto období vzrostla o 796 Kč na obyvatele.  

V dalších letech daňové příjmy klesly.  

Podobný vývoj daňových příjmů měla i obec Těrlicko, kdy příjem z daní vzrostl od r. 2006 

do r. 2008 o 1 022 Kč, ale v dalších letech uţ tyto příjmy nedosáhly výše z r. 2008. 

Aby bylo zřetelně vidět, ţe má obec Horní Suchá daleko vyšší daňové příjmy neţ ostatní 

obce pouze díky "negativní činnosti", která je prováděna na území obce, je vytvořen  

graf č. 4.3, ve kterém je odečtena poloţka 1333 - Poplatky za ukládání odpadů. Po odečtení 

této poloţky je zřejmé, ţe ze státního rozpočtu plynou obcím přibliţně stejně vysoké 

daňové příjmy na jednoho obyvatele. Je také důleţité poznamenat, ţe skládka odpadů  

na území obce je v oblasti příjmů pro danou obec jistou výhodou. 

 

Graf č. 4.3 - Daňové příjmy bez poplatků za uložení odpadů v přepočtu na 1 obyvatele (v Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 
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niţší. U obce Dolní Lutyně došlo ke sníţení o 471 Kč na obyvatele, v obci Horní Suchá  

o 562 Kč na obyvatele a největší propad o 969 Kč zaznamenala obec Těrlicko. 

Pokud nebudeme brát v potaz poloţku 1333 - Poplatky za ukládání odpadů, pak lze obecně 

říci, ţe největší podíl na daňových příjmech má poloţka 1211 - Daň z přidané hodnoty. 

Další významná poloţka je 1121 - Daň z příjmů právnických osob a poloţka  

1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků. 

 

4.2.2. Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy jsou v rozpočtové skladbě zařazeny do druhé třídy. Patří zde zejména 

příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, přijaté sankční 

platby a vratky transferů, přijaté splátky půjček, příjmy z prodeje nekapitálového majetku  

a ostatní nedaňové příjmy. 

V grafu č. 4.4 je zobrazena výše nedaňových příjmů jednotlivých obcí za období  

2006-2010 v přepočtu na jednoho obyvatele.  

 

Graf č. 4.4 - Nedaňové příjmy obcí v přepočtu na 1 obyvatele (v Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 
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Obec Dolní Lutyně měla oproti ostatním obcím nejniţší nedaňové příjmy na 1 obyvatele 

během celého období. V roce 2006 to bylo pouhých 230 Kč, v následujícím roce došlo  

ke zvýšení na 526 Kč, coţ byla maximální částka a v následujících letech docházelo  

k poklesu. 

Oproti tomu měla obec Horní Suchá mnohem vyšší nedaňové příjmy. Jak lze názorně vidět 

v grafu č. 4.4, tak obci se kaţdoročně zvyšovaly nedaňové příjmy a to z částky 1 986 Kč  

v r. 2006 aţ na 4 236 Kč na obyvatele v r. 2010. Výrazně vyšší nedaňové příjmy obce 

Horní Suchá jsou způsobeny zejména pronájmem pozemků a ostatních nemovitostí  

v Průmyslové zóně František. Dalším významným příjmem obce jsou finanční prostředky 

z pronájmu obecních bytů a příjmy v poloţce 2111 - Příjmy z poskytovaných sluţeb  

a výrobků.  

Obec Těrlicko má ve srovnání s předchozími obcemi nedaňové příjmy průměrné. Hlavní 

poloţkou jsou příjmy za poskytované sluţby a za pronájem nemovitostí, zejména bytů  

ve vlastnictví obce. Jako jediná obec provozuje kino, proto jí plynou menší příjmy z této 

činnosti. Částka je to ovšem zanedbatelná a v letech 2007 a 2009, kdy byl tento příjem 

nejvyšší, vychází pouze 25 Kč na obyvatele. V grafu si můţeme všimnout výrazného 

skoku v r. 2009. Ten byl způsoben poloţkou 2122 - Odvody příspěvkových organizací, 

kam byly převedeny finanční prostředky ze zrušené příspěvkové organizace Obecní sluţby 

Těrlicko. Nově pak v roce 2010 vznikla organizační sloţka obce nazvaná Těrlické sluţby. 

 

4.2.3. Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy jsou zařazeny ve 3. třídě rozpočtové skladby. Jedná se o příjmy, které  

se pravidelně neopakují a mají spíše jednorázový charakter. Kapitálové příjmy můţeme 

členit na nenávratné a návratné. Mezi nenávratné příjmy řadíme příjmy z prodeje majetku, 

dary určené na financování investic. Návratným kapitálovým příjmem je např. střednědobý 

nebo dlouhodobý investiční úvěr.  

Vývoj kapitálových příjmů přepočtených na 1 obyvatele je vidět v grafu č. 4.5. Z graficky 

znázorněných dat je patrné, ţe kapitálové příjmy se nevyznačují ţádnou pravidelností. 

Jedná se spíše o nárazové příjmy, tudíţ v některých letech nemají obce téměř ţádné 

kapitálové příjmy a v jiných tyto příjmy skokově narostou.  
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Graf č. 4.5 - Kapitálové příjmy obcí v přepočtu na 1 obyvatele (v Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

Pokud sečteme kapitálové příjmy jednotlivých obcí přepočtené na 1 obyvatele  
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Zde jsou zařazeny příjmy z prodeje nemovitostí. Obec tedy postupně prodává byty ve svém 
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oproti předchozímu roku.  

V obci Dolní Lutyně jsou kapitálové příjmy také závislé hlavně na poloţce 3112. V roce 
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na obyvatele. Důvodem je obdobná situace jako u obce Těrlicko a tou je prodej rozvodů 
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František. V důsledku toho má obec od r. 2008 výrazné příjmy z prodeje pozemků,  
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4.2.4. Přijaté transfery 

Přijaté transfery (dotace) představují nenávratné vztahy přerozdělování v rámci rozpočtové 

soustavy. Dotace jsou projevem solidarity a jsou také podporou pro obce, které vykonávají 

specifické činnosti v přenesené odpovědnosti a zabezpečují veřejné statky. Dotace členíme 

podle toho, zda jsou poskytovány na konkrétní účel, a to na dotace účelové a neúčelové.  

Dotace jsou v rozpočtové skladbě zařazeny ve čtvrté třídě a člení se na běţné a kapitálové 

přijaté dotace. Běţné dotace jsou poskytovány na financování neinvestičních potřeb, které 

se pravidelně opakují. Kapitálové dotace jsou poskytovány na jednorázové investiční 

potřeby.  

Výši přijatých transferů jednotlivých obcí přepočtených na 1 obyvatele můţeme vidět  

v grafu č. 4.6. 

 

Graf č. 4.6 - Přijaté transfery obcí v přepočtu na 1 obyvatele (v Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 
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Obec Dolní Lutyně disponovala v roce 2006 a 2008 zcela nejniţšími přijatými transfery  

na obyvatele. Částka činila pouhých 512 Kč a 513 Kč. V těchto letech obec obdrţela pouze 
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a na základě zpracovaných projektů získala také investiční dotace z příslušných 

ministerstev a od kraje. Například v roce 2010, kdy měla 3 127 Kč na obyvatele, získala 

obec dotaci z Ministerstva ţivotního prostředí na stabilizaci sesuvu půdy u kostela sv. Jana 

Křtitele.  

Obec Horní Suchá obdrţela v r. 2007 a 2008 investiční dotaci na výstavbu průmyslové 

haly v zóně František. Tato dotace také způsobila, ţe má obec v těchto letech nadprůměrný 

příjem na 1 obyvatele ve srovnání s ostatními obcemi.  

Podobná situace je v roce 2010 u obce Těrlicko. Přijaté transfery činí 4 473 Kč  

na obyvatele, coţ je zvýšení oproti předchozímu roku o 3 931 Kč. Takový meziroční skok 

je způsoben přijatou dotací od Slezského vodohospodářského svazku na realizaci akce 

"Revitalizace povodí Olše - odkanalizování lokality ul. Lipová". 

 

4.3. Výdaje obecních rozpočtů 

Rozpočtové výdaje obce slouţí k zabezpečování a financování veřejných statků  

pro obyvatelstvo. Větší část výdajů rozpočtů územní samosprávy tvoří alokační výdaje  

na zabezpečování veřejných statků a druhou část tvoří mandatorní výdaje. V rozpočtové 

skladbě je výdajům přiřazena třída 5 - Běţné výdaje a třída 6 - Kapitálové výdaje. Výdaje 

rozpočtů územní samosprávy lze členit také podle rozpočtového plánování na plánované  

a neplánované.  

V následující části diplomové práce je provedena komparace výdajů jednotlivých obcí  

za období 2006-2010 dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Komparace  

je provedena pouze pro vybraná odvětví a týká se oblasti dopravy, vzdělávání, dále pak 

skupiny do které patří kultura, církve a sdělovací prostředky, čtvrtou sledovanou oblastí  

je tělovýchova a zájmová činnost a jako poslední je komparace výdajů v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí. 

Výdaje týkající se konkrétních odvětví jsou v tabulkách přepočteny na 1 obyvatele obce.  

V grafech jsou vyjádřeny procentní podíly výdajů na danou oblast odvětví k celkovým 

výdajům obce v daném roce.  

V následujícím grafu č. 4.7 jsou zobrazeny celkové výdaje na jednoho obyvatele obce  

v letech 2006-2010. 
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Graf č. 4.7 - Celkové výdaje obcí na 1 obyvatele (v Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

V grafickém znázornění celkových výdajů obcí za sledované období můţeme vidět,  

ţe nejvyšší výdaje měla obec Horní Suchá a to v kaţdém sledovaném roce. Výdaje této 

obce jsou přiměřené k jejím celkovým příjmům, coţ ukazuje také tabulka č. 3.2  

v předchozí kapitole, kdy obec Horní Suchá hospodaří deficitně pouze v roce 2007. Výdaje 

obce Horní Suchá jsou v roce 2007 28 791 Kč na obyvatele, coţ je 3,32 krát více  

neţ výdaje obce Dolní Lutyně a dokonce 3,83 krát více neţ výdaje obce Těrlicko. 

Důvodem je poloţka 2123 - Podpora rozvoje průmyslových zón, kdy obec Horní Suchá 

prováděla investice do Průmyslové zóny František.  

Výdaje obce Těrlicko jsou nejvyšší v roce 2010, činí 16 709 Kč na obyvatele a jsou 

způsobeny investicí do výstavby kanalizace. Obec Dolní Lutyně měla nejvyšší výdaje  

v roce 2009 a to 12 495 Kč, kdy probíhala rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu, 

vznikla nová knihovna a také byla poloţena nová dlaţba na místním hřbitově.  
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4.3.1. Výdaje na dopravu 

V rozpočtové skladbě je doprava zařazena do oddílu č. 22. Ten se dále člení na pododdíly, 

kterými jsou pozemní komunikace, silniční doprava, vnitrozemská a námořní plavba, 

ţelezniční doprava, civilní letecká doprava, správa v dopravě, doprava ostatních drah, 

výzkum v dopravě a jako poslední jsou ostatní činnosti a nespecifikované výdaje  

v dopravě.  

Vybraných obcí se týkají pouze některé poloţky. Údaje zpracované v tabulce č. 4.2  

a v grafu č. 4.8 jsou sestaveny z pododdílu 221 - Pozemní komunikace a 222 - Silniční 

doprava. Výdaje na ostatní typy dopravy nejsou v těchto obcích vynakládány. Výdaje  

v oblasti dopravy jsou u těchto obcí zaměřeny zejména na výstavbu či opravu silnic a dále 

na zajištění veřejné hromadné dopravy.  

 

Tab. č. 4.2 - Výdaje na dopravu v přepočtu na 1 obyvatele (v Kč) 

   2006 2007 2008 2009 2010 

Dolní Lutyně 1 051 1 237 704 1 492 827 

Horní Suchá 1 356 3 297 1 906 4 314 2 079 

Těrlicko 1 556 582 949 1 243 1 972 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

Z tabulky č. 4.2 lze vidět, ţe v letech 2007-2010 vynakládala v přepočtu na 1 obyvatele 

nejvíce finančních prostředků obec Horní Suchá. V roce 2009 tato částka činila 4 314 Kč, 

coţ je zvýšení oproti roku 2006 o 2 958 Kč. V obci Dolní Lutyně se výdaje na dopravu 

pohybují za celé období v rozmezí 704 - 1 492 Kč, přičemţ maxima obec dosáhla právě  

v roce 2009. Obec Těrlicko vynaloţila nejvíce financí na dopravu v roce 2010, kdy tyto 

výdaje činily 1 972 Kč na obyvatele. 

V grafu č. 4.8 jsou znázorněny procentní podíly výdajů na dopravu k celkovým výdajům 

obcí v jednotlivých letech. Z grafu je patrné, ţe výdaje na dopravu téměř vţdy nepřesahují 

15 % všech výdajů obce. Jedinou výjimkou byla obec Horní Suchá v roce 2009,  

kdy se tyto výdaje vyšplhaly aţ na 20,42 %. Téměř dvojnásobně vyšší výdaje oproti 

ostatním obcím jsou v tomto roce způsobeny poloţkou 2212 - Silnice, pod kterou se skrývá 

také oprava a údrţba silničních mostů. Právě v roce 2009 investovala obec 6,1 mil. Kč  
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do opravy mostu přes ţelezniční trať, další 4 mil. Kč byly investovány do oprav ostatních 

mostů a výstavby nových silnic.  

 

Graf č. 4.8 - Podíl výdajů na dopravu k celkovým výdajům (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

Podíly výdajů na dopravu jednotlivých obcí kolísají právě kolem hodnoty 10 %. V roce 

2008 byl tento podíl pod hranicí 10 % u všech obcí, naopak následující rok se výdaje  

na dopravu u všech obcí přehouply přes hranici deseti procent.  

 

4.3.2. Výdaje na vzdělávání 

V obcích, které jsou předmětem komparace, jsou zřízeny pouze mateřské a základní školy, 

a to jak s českým, tak s polským vyučovacím jazykem. Nejsou zde ţádné školy, které 

poskytují středoškolské či vysokoškolské vzdělání. Dle rozpočtové skladby je vzdělávání 

zařazeno v oddíle 31 a 32. Výdaje související s činností mateřských a základních škol 

najdeme v oddíle 31. Data, která jsou zobrazena v tab. č. 4.3 a grafu č. 4.9, jsou čerpána  

z pododdílu 311 - Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání. 

Pokud přepočítáme výdaje na vzdělávání na 1 obyvatele obce, zjistíme, ţe nejvyšší částku 

dává do této oblasti obec Horní Suchá. V této obci se za období 2006-2010 výdaje  

na vzdělávání pohybovaly mezi 2 733 Kč a 4 163 Kč na obyvatele a byly vţdy vyšší  

13,52
14,30

7,00

11,94

9,73
8,86

11,45
9,74

20,42

9,13

14,09

7,75
9,12

11,52 11,80

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2006 2007 2008 2009 2010

Dolní Lutyně Horní Suchá Těrlicko



 49 

neţ u ostatních obcí. Obec v tomto období realizovala investiční akce, které zahrnovaly 

výměnu oken a zateplení fasád místních škol.  

V obci Dolní Lutyně tyto výdaje kolísají kolem částky 1 600 Kč, přičemţ největší výkyv 

od této hodnoty nastal v roce 2008, kdy se výdaje na vzdělávání dostaly na částku  

2 325 Kč.  

U obce Těrlicko je zaznamenán nárůst výdajů na vzdělávání právě v letech 2008, 2009  

a 2010. V roce 2010 měla obec Těrlicko tyto výdaje nejvyšší za celé sledované období  

a to ve výši 2 965 Kč. Oproti roku 2006 je to zvýšení o 1 817 Kč na obyvatele. Veškeré 

údaje jsou uvedeny v tabulce č. 4.3.  

 

Tab. č. 4.3  - Výdaje na vzdělávání v přepočtu na 1 obyvatele (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dolní Lutyně 1 796 1 534 2 325 1 646 1 590 

Horní Suchá 3 103 2 733 3 137 2 819 4 163 

Těrlicko 1 148 1 332 2 846 2 366 2 965 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

V grafu č. 4.9 můţeme vidět, jakou část z celkových výdajů tvořily právě výdaje na oblast 

vzdělávání. Procentní podíly se významně liší jak v daném roce u jednotlivých obcí,  

tak i u kaţdé obce zvlášť za celé sledované období.  

Přes 23 % z celkových výdajů obce Dolní Lutyně bylo vynaloţeno v roce 2006 a také  

v roce 2008. Obec v roce 2008 realizovala projekt spolufinancovaný z EU, kterým bylo 

zateplení fasády a výměna oken v MŠ Střed. Obec Horní Suchá vydala v roce 2006  

na vzdělávání 20,27 % všech výdajů, coţ bylo také nejvíce za celé období. Následoval 

propad podílu aţ na 9,49 %, ale v dalších letech byl podíl výdajů na vzdělávání vţdy vyšší 

neţ v roce 2007. 
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Graf č. 4.9 - Podíl výdajů na vzdělávání k celkovým výdajům (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

Obec Těrlicko se na oblast vzdělávání zaměřila zejména v roce 2008, přičemţ podíl výdajů 
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pro své občany zdarma místní zpravodaj. V obci Těrlicko je v provozu také kino. Obce 

přispívají ve formě dotací také na obnovu kulturních památek církvím, kterými jsou 

Římskokatolická církev, Slezská církev evangelická a Církev bratrská. 

 

Tab. č. 4.4 - Výdaje na kulturu, církve a sděl. prostředky v přepočtu na 1 obyvatele (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dolní Lutyně 367 327 431 2 566 403 

Horní Suchá 700 545 390 400 742 

Těrlicko 2 307 246 513 463 394 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

Výdaje obcí do této oblasti se ve většině případů pohybují v rozmezí 200-800 Kč  

na obyvatele. Během období 2006-2010 však nastaly 2 případy, kdy se výdaje na obyvatele 

vyhouply přes 2 000 Kč. V roce 2006 činily v obci Těrlicko tyto výdaje 2 307 Kč  

na obyvatele a v roce 2009 to bylo 2 566 Kč na obyvatele obce Dolní Lutyně. V Těrlicku 

byl v r. 2006 zrekonstruován kulturní dům, ve kterém je umístěno také místní kino  

a o 3 roky později obec provedla další investici a to do realizace nové knihovny  

v kulturním domě. V Dolní Lutyni byla situace obdobná, zvýšené výdaje v roce 2009 jsou 

způsobeny rekonstrukcí kulturního sálu a nové knihovny. 

 

Graf č.4.10 - Podíl výdajů na kulturu, církve a sděl. prostředky k celkovým výdajům (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

4,72
3,79

4,29

20,54

4,744,57

1,89 1,99 1,89 3,26

20,89

3,27
4,93 4,29

2,36

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2006 2007 2008 2009 2010

Dolní Lutyně Horní Suchá Těrlicko



 52 

V grafu č. 4.10 můţeme vidět, ţe výdaje do oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 

se běţně pohybují do 5 % z celkových výdajů obcí. Ve výše zmíněných případech,  

kdy obce realizovaly rekonstrukci kulturních domů, došlo ke zvýšení podílu výdajů  

aţ na 20 %.  

 

4.3.4. Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost 

Sport je činnost, která přispívá k fyzickému i psychickému zdraví lidí. Proto je důleţité, 

aby obce věnovaly pozornost také tomuto odvětví a podporovaly tak zdravý ţivotní styl 

svých obyvatel, zvláště pak mládeţe. 

V rozpočtové skladbě nalezneme tělovýchovu a zájmovou činnost v oddíle 34. Výdaje obcí 

na tuto oblast jsou vypočítány z pododdílu 341 - Tělovýchova, kam patří zejména péče  

o sportoviště, tělocvičny, sportovní haly či plavecké bazény v majetku obcí, dále podpora 

sportovních oddílů a výdaje na konání sportovních akcí a závodů. Jako další je do výdajů 

zahrnuta poloţka 342 - Zájmová činnost a rekreace, pod kterou spadá vyuţití volného času 

dětí a mládeţe. 

Přehled o výši výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost jednotlivých obcí v letech  

2006-2010 přepočítaný na 1 obyvatele je zobrazen v tabulce č. 4.5.  

 

Tab. č. 4.5  - Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost v přepočtu na 1 obyvatele (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dolní Lutyně 90 21 16 16 14 

Horní Suchá 515 465 518 732 954 

Těrlicko 538 60 46 747 205 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

Z výše uvedených dat lze říci, ţe největší výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost měla 

za sledované období obec Horní Suchá, druhá v pořadí je obec Těrlicko a nejméně výdajů 

do tohoto odvětví vydala obec Dolní Lutyně. 

V obci Dolní Lutyně připadá za rok 2006 na jednoho obyvatele 90 Kč a v dalších letech 

jsou finanční prostředky do této oblasti opravdu minimální, tzn. 14-21 Kč na obyvatele.  

Z uvedených dat by se dalo vyvodit, ţe obec Dolní Lutyně má tuto oblast na posledním 
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místě ve svém ţebříčku, není to však úplně pravda. Obec totiţ provedla nákladnou 

rekonstrukci školního hřiště a v roce 2005 tak otevřela nový sportovní areál, který stál  

6 mil. Kč. Akce se však uskutečnila v roce 2005, coţ není předmětem komparace.  

Obec Těrlicko má výdaje na tuto oblast kaţdý rok zcela odlišné. V roce 2006 obec 

provedla rekonstrukci fotbalového hřiště, proto jsou výdaje ve výši 538 Kč na obyvatele.  

V dalších letech tyto výdaje výrazně poklesly na 60 Kč a 46 Kč, ovšem jiţ v roce 2009 

došlo opět ke zvýšení na 747 Kč na obyvatele. V tomto roce obec dokončila rekonstrukci 

sportovního areálu Sokolka, coţ se projevilo také na podílu výdajů na tělovýchovu  

a zájmovou činnost, které v roce 2009 tvořily 6,93 % z celkových výdajů obce. Zároveň 

tato hodnota výrazně převyšuje všechny ostatní podíly, které můţeme vidět v grafu č. 4.11. 

 

Graf č. 4.11 - Podíl výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost k celkovým výdajům (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 
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a sportovních hal. Touto aktivitou obce podporují také sportovní oddíly fungující v obcích 

a poskytují jim zázemí.  

 

4.3.5. Výdaje na ochranu životního prostředí 

V rozpočtech obcí se objevuje také poloţka související s výdaji na ochranu ţivotního 

prostředí (ŢP). Kvalitní ţivotní prostředí je totiţ základní předpoklad pro příznivý rozvoj 

lidské společnosti. 

V rozpočtové skladbě najdeme ochranu ţivotního prostředí v oddíle 37, který se dále člení 

na pododdíly 371 - Ochrana ovzduší a klimatu, 372 - Nakládání s odpady, 373 - Ochrana  

a sanace půdy a podzemní vody, 374 - Ochrana přírody a krajiny, 375 - Omezování hluku  

a vibrací, 376 - Správa v ochraně ţivotního prostředí, 377 - Ochrana proti záření,  

378 - Výzkum ŢP, 379 - Ostatní činnosti v ŢP. Údaje zpracované v tabulce č. 4.6  

a v grafu č. 4.12 jsou vypočítány z dat pododdílů 372, 374 a 379.  

 

Tab. č. 4.6  - Výdaje na ochranu životního prostředí v přepočtu na 1 obyvatele (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dolní Lutyně 867 2 005 1 151 2 669 1 294 

Horní Suchá 1 371 1 565 1 311 1 392 1 419 

Těrlicko 771 847 817 803 1 194 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

U všech tří obcí jsou výdaje na ţivotní prostředí tvořeny zejména výdaji běţnými. 

Dominuje poloţka 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů a poloţka 3745 - Péče o obce, 

pod kterou je zařazena výstavba, obnova či údrţba obecních zelených ploch, parků, alejí  

či květinových výzdob. 

Při pohledu do tabulky č. 4.6 je vidět, ţe obec Dolní Lutyně má nepravidelné výdaje  

na oblast ţivotního prostředí. Výdaje na tuto oblast jsou během sledovaného období  

v rozmezí 867 - 2 669 Kč na obyvatele. V roce 2007 je zaznamenán skokový nárůst výdajů 

na obyvatele o 1 138 Kč oproti předchozímu roku a v roce 2009 dokonce o 1 518 Kč. 

Důvodem jsou kapitálové výdaje, které obec vynaloţila v roce 2007 do stabilizace sesuvu 
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v ulici Řadová a v roce 2009 byla realizována první etapa stabilizace sesuvu u kostela  

sv. Jana Křtitele.  

Obec Horní Suchá má během let 2006-2010 stabilní výdaje na ochranu ţivotního prostředí. 

Tyto se pohybují v rozmezí 1 311 Kč aţ 1 565 Kč, jelikoţ obec nerealizovala ţádnou 

výraznější investici a většina výdajů představuje běţné výdaje na sběr a svoz komunálního 

odpadu. 

Obec Těrlicko má oproti předchozím obcím nízké výdaje. V roce 2006 činily pouhých  

771 Kč na obyvatele, v následujících letech mírně vzrostly nad hranici 800 Kč a aţ v roce 

2010 došlo k nárůstu na 1 194 Kč. Tento vzrůst výdajů je způsoben investicí do výstavby 

nového sběrného dvora v obci. 

 

Graf č. 4.12 - Podíl výdajů na ochranu životního prostředí k celkovým výdajům (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 
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Pokud srovnáme výdaje na obyvatele u obce Těrlicko s podílem výdajů, které jsou 

vynaloţeny na ochranu ŢP, je vidět, ţe výdaje na obyvatele jsou sice nízké, ale tvoří větší 

část výdajů neţ u obce Horní Suchá, která má sice vyšší výdaje na obyvatele, ale niţší 

podíl na celkových výdajích. 

 

4.3.6. Shrnutí výdajů obcí za 5 let 

Výdaje jednotlivých obcí jsou v kaţdém roce během období 2006-2010 přepočítány  

na společnou jednotku, kterou je jeden obyvatel. Jelikoţ se počet obyvatel v obcích  

v průběhu let měnil, je přepočet proveden zvlášť ke konečnému stavu obyvatel  

v konkrétním roce. Z dat, která jsou k vidění v kapitole 4 je zřejmé, ţe výdaje jednotlivých 

obcí jsou ve sledovaném období nepravidelné a mnohdy nastávají situace, kdy dochází  

ke skokovému nárůstu výdajů a v dalším roce např. k propadu těchto výdajů. 

Proto je v této části diplomové práce provedeno shrnutí výdajů všech obcí za sledovaných 

5 let. Z obecních výdajů na jednoho obyvatele do daného odvětví je za období 2006-2010 

proveden aritmetický průměr. Takto vypočtená data jsou přehledně zobrazena v tabulce  

č. 4.7. Následně je v grafu č. 4.13 vyjádřeno, kolik procent výdajů obce směřovalo  

za sledované období do vybraných odvětví. V následující tabulce i v grafu jsou tedy 

vyjádřeny průměrné hodnoty výdajů, které obce vynaloţily za 5 let. 

 

Tab. č. 4.7  - Průměrné výdaje na obyvatele podle odvětví za období 2006-2010 (v Kč) 

 
Doprava Vzdělávání 

Kultura, 

církve a 

sdělovací 

prostředky 

Tělovýchova a 

zájmová činnost 

Ochrana 

životního 

prostředí 

Dolní 

Lutyně 1 062 1 778 819 31 1 597 

Horní 

Suchá 2 590 3 191 555 637 1 412 

Těrlicko 1 260 2 131 785 319 886 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

V oblasti dopravy má za období 2006-2010 nejvyšší průměrné výdaje na obyvatele obec 

Horní Suchá a to 2 590 Kč. Obec Těrlicko má tyto výdaje o 1 330 Kč niţší a obec Dolní 

Lutyně o 1 528 Kč niţší neţ Horní Suchá.  
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Průměrné výdaje na oblast vzdělávání jsou opět nejvyšší v Horní Suché a to ve výši  

3 191 Kč na obyvatele. Zároveň je tato hodnota nejvyšší ze všech vypočtených dat  

v tabulce č. 4.7. Je vidět, ţe oblasti vzdělávání byla věnována velká pozornost během 

sledovaného období, zejména pak rekonstrukcím budov mateřských a základních škol.  

To platí také pro ostatní obce, i kdyţ průměrné výdaje mají výrazně niţší. V obci Těrlicko 

je to 2 131 Kč a v Dolní Lutyni 1 778 Kč na obyvatele.  

Na oblast kultury, církví a sdělovacích prostředků vydala obec Dolní Lutyně 819 Kč  

na jednoho obyvatele obce, Těrlicko pouze o 34 Kč méně a Horní Suchá o 264 Kč méně 

neţ Dolní Lutyně.  

Nejniţší hodnotou v celé tabulce č. 4.7 je 31 Kč na obyvatele, coţ za dané období 

průměrně vydala obec Dolní Lutyně na oblast tělovýchovy. Oproti tomu průměrné výdaje 

Horní Suché jsou 637 Kč. Rozdíl je celých 606 Kč na obyvatele. Horní Suchá  

má v provozu od roku 2005 sportovní halu, coţ je také důvodem takto vysokých 

průměrných výdajů obce na tělovýchovu. 

Na ochranu ţivotního prostředí průměrně vydala obec Dolní Lutyně 1 597 Kč  

na obyvatele, coţ je způsobeno realizací nákladných projektů na stabilizaci sesuvu. Obec 

Horní Suchá vydala průměrně 1 412 Kč a obec Těrlicko 886 Kč.  

 

Graf č. 4.13 - Průměrný podíl výdajů obcí do odvětví za období 2006-2010 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 
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Z vybraných obcí měla největší průměrné výdaje obec Dolní Lutyně na oblast kultury, 

církví a sdělovacích prostředků a také na oblast ochrany ţivotního prostředí. Obec Horní 

Suchá za sledované období vynaloţila nejvíce výdajů na jednoho obyvatele v oblasti 

dopravy, vzdělávání a také v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti. Obec Těrlicko měla 

vţdy niţší průměrné výdaje na obyvatele neţ ostatní obce.  

V grafu č. 4.13 jsou zobrazeny průměrné podíly výdajů jednotlivých obcí do sledovaných 

odvětví za období 2006-2010. Nejvíce výdajů směřuje do oblasti vzdělávání ve výši  

14-19 %, dále pak do oblasti dopravy, kde jsou průměrné podíly u všech obcí v rozmezí 

11-12 %. Na oblast kultury a také na ochranu ţivotního prostředí je nejčastěji věnováno  

6-9 % výdajů z rozpočtu. Výjimkou je Horní Suchá, která průměrně vydala na kulturu 

pouhých 2,58 % a druhou výjimkou je obec Dolní Lutyně, která za období 2006-2010 

vydala na ochranu ŢP nadprůměrných 16,82 % všech výdajů. Důvodem jsou jiţ výše 

zmíněné realizované projekty na stabilizaci sesuvu. Obecně nejméně výdajů směřuje  

na oblast tělovýchovy. Výdaje do této oblasti jsou maximálně do výše 3 %.  
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5. Závěr 

Téma diplomové práce souvisí s hospodařením základních územních samosprávných 

celků, kterými jsou obce. Jednotlivé obce hospodaří se svým majetkem na základě 

rozpočtu, který musí sestavovat pro kaţdý kalendářní rok. Tento nástroj obce vyuţívají  

k plnění úkolů, které vyplývají z jejich samostatné i přenesené působnosti. Aby však obce 

mohly plnit svou funkci a ve veřejném zájmu zabezpečovat potřeby svých občanů, 

potřebují finanční prostředky. K tomuto účelu slouţí daňové příjmy, které ve většině 

případů tvoří 60-80 % všech obecních příjmů. Do rozpočtů obcí plynou ze státního 

rozpočtu na základě rozpočtového určení daní.  

Diplomová práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část  

je obsahem druhé kapitoly, která je věnována problematice fungování a hospodaření obcí  

v České republice. Součástí třetí kapitoly je popis historie obcí Dolní Lutyně, Horní Suchá 

a Těrlicko. Následně je popsáno současné fungování jednotlivých obcí včetně struktury 

obecního úřadu, výčtu jednotlivých orgánů obce, příspěvkových organizací zřízených 

obcemi či účasti v dobrovolných svazcích obcí. Výdaje obce jsou ovlivněny také 

mnoţstvím spolků, které se nachází v obci či kulturním a sportovním zázemím, proto  

je této problematice také věnována pozornost.  

V druhé části třetí kapitoly začíná praktická část diplomové práce, ve které je provedena 

analýza hospodaření jednotlivých obcí za období 2006-2010. Příjmy a výdaje rozpočtů 

obcí jsou získány ze systémů ARIS a ÚFIS, které jsou k dispozici na internetových 

stránkách Ministerstva financí ČR. 

Z dat jednotlivých rozpočtů obcí bylo zjištěno, ţe obce Dolní Lutyně a Těrlicko hospodaří 

s mnohem niţšími příjmy neţ obec Horní Suchá. Obec Dolní Lutyně i obec Těrlicko 

disponovaly ve sledovaném období s příjmy v rozmezí 40-60 mil. Kč ročně. Obec Horní 

Suchá má k dispozici příjmy v rozmezí 80-130 mil. Kč ročně. Rozdíl je patrný. Analýzou 

bylo zjištěno, ţe obec Horní Suchá má příjem z poplatků za uloţení odpadů na skládce 

Depos Horní Suchá, a.s., která se nachází na katastrálním území obce.  

Výdaje obcí se odvíjejí od výše příjmů, ale také od výše naspořených finančních 

prostředků z předchozích let. Pokud mají obce dostatečné rezervy, mohou si v některých 

letech dovolit zvýšit své výdaje i nad hodnotu příjmů a hospodařit s deficitem. Obec Dolní 

Lutyně měla deficitní rozpočet v letech 2008 a 2009, který dohromady činí 21,5 mil. Kč.  

V ostatních letech však hospodařila s přebytkem 33,5 mil. Kč. Za sledované období  



 60 

si tak obec vytvořila rezervu 12 mil. Kč. Obec Horní Suchá hospodařila deficitně pouze  

v roce 2007. Deficit 8,5 mil. Kč byl pokryt přebytkem ostatních let ve výši 97 mil. Kč. 

Obec má tedy za období 2006-2010 našetřeno 88,5 mil. Kč. Obec Těrlicko hospodařila  

s deficitem nejčastěji z vybraných obcí. Deficit v letech 2006, 2009 a 2010 tvoří 

dohromady 16,6 mil. Kč, přičemţ přebytky ostatních let jsou 23,6 mil. Kč. Obec tedy  

za sledované období hospodaří s přebytkem 7 mil. Kč. 

Kapitola č. 4 je zaměřena na komparaci jednotlivých příjmů a výdajů všech obcí. Příjmy 

jsou porovnány podle druhového třídění rozpočtové skladby. Aby byly údaje srovnatelné, 

jsou veškerá data přepočítána na jednoho obyvatele a zobrazena v grafech. 

Jak jiţ bylo zmíněno, obec Horní Suchá disponuje kaţdoročně s několikanásobně vyššími 

daňovými příjmy. Z tohoto důvodu byly daňové příjmy obcí porovnány také po odečtení 

poloţky 1333 - Poplatky za ukládání odpadů. Graf jednoznačně potvrdil, ţe daňové příjmy 

obcí přepočtené na jednoho obyvatele jsou přibliţně stejně velké a navíc se ukázalo,  

ţe obec Těrlicko má vyšší daňové příjmy na 1 obyvatele neţ ostatní obce. Dále  

se potvrdilo, ţe daňové příjmy všech obcí tvoří více neţ polovinu z celkových příjmů.  

Nedaňové a kapitálové příjmy tvoří v rozpočtech obcí ve většině případů malou část. 

Nejčastěji se dohromady pohybují do 10 % všech příjmů. Během sledovaných let však 

nastaly dva případy, kdy měly kapitálové příjmy výrazně větší podíl na celkových 

příjmech obce. V roce 2007 tvořily kapitálové příjmy obce Dolní Lutyně 22 % příjmů  

a v roce 2008 v obci Těrlicko dokonce 26 % příjmů. V obou případech se kapitálové 

příjmy zvýšily z důvodu prodeje plynárenského zařízení soukromým společnostem.  

Důleţitým příjmem obcí jsou přijaté transfery, jejichţ výše se v jednotlivých letech značně 

liší. Nejčastěji se jedná o přijaté dotace z fondů EU nebo ze státního rozpočtu. Díky těmto 

dotacím obce realizují investiční projekty, které by samy neufinancovaly. Bez poskytnutí 

dotace by obce mohly financování jednotlivých projektů řešit také návratným investičním 

úvěrem. Tuto moţnost však obce nerady vyuţívají, jelikoţ se jedná o dlouhodobé 

zadluţování obce. 

V druhé polovině čtvrté kapitoly je provedena komparace výdajů obcí do jednotlivých 

odvětví. Srovnání je provedeno u výdajů na dopravu, vzdělávání, dále na kulturu, církve  

a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost a také na ochranu ţivotního 

prostředí. Výdaje do jednotlivých odvětví jsou přepočítány na jednoho obyvatele a jsou 

umístěny v přehledných tabulkách. Následně jsou výdaje do konkrétních odvětví 
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převedeny na procentní podíly, které tvoří z celkových výdajů a jsou zobrazeny v grafech. 

V závěru čtvrté kapitoly je provedeno srovnání vybraných odvětvových výdajů obcí  

za sledované období 2006-2010. Jelikoţ v průběhu let mnohdy docházelo ke skokovému 

nárůstu či poklesu daných výdajů, je u kaţdé obce zjištěn aritmetický průměr výdajů  

do daného odvětví za sledovaných 5 let.  

V diplomové práci bylo zjištěno, ţe největší průměrné výdaje na dopravu, vzdělávání  

a tělovýchovu a zájmovou činnost přepočtené na jednoho obyvatele má obec Horní Suchá. 

Obec Dolní Lutyně má největší průměrné výdaje na jednoho obyvatele v oblasti kultury  

a ochrany ţivotního prostředí. Obec Těrlicko vynaloţila ve všech sledovaných odvětvích 

vţdy méně neţ ostatní obce.  

Dále byly zjištěny průměrné procentní podíly jednotlivých výdajů na celkových výdajích 

obcí. Z výsledků vyplývá, ţe největší procento výdajů plyne do oblasti vzdělávání u všech 

sledovaných obcí. Tyto výdaje tvoří průměrně 14-18 %. Druhou oblastí, do které obce 

vydávají nejvíce finančních prostředků je oblast dopravy, coţ představuje 11-12%.  

Na oblast kultury a ochrany ţivotního prostředí plyne z rozpočtů obcí většinou méně  

neţ 10 % výdajů. Jedinou výjimkou byla obec Dolní Lutyně, která na ochranu ţivotního 

prostředí vydala za sledované období průměrně 16,82 % z celkových výdajů. Nejmenší 

podíl tvoří výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost, které tvoří u všech sledovaných 

obcí méně neţ 3 % výdajů.  

Stanovený cíl diplomové práce byl splněn vyuţitím metody analýzy, komparace, syntézy  

a dedukce. Bylo provedeno zhodnocení hospodaření obcí Dolní Lutyně, Horní Suchá  

a Těrlicko za období 2006-2010 ve vybraných výdajových oblastech, mezi které byla 

zařazena doprava, vzdělávání, kultura, tělovýchova a ochrana ţivotního prostředí.  

V rámci diplomové práce byla ověřována jedna hypotéza, která byla potvrzena, jelikoţ 

největší průměrné výdaje za sledované období opravdu směřovaly u všech obcí do oblasti 

vzdělávání. 

Závěrem lze říci, ţe kaţdá obec hospodaří jiným způsobem, s jinými příjmy i s jinými 

výdaji. V diplomové práci bylo zjištěno, ţe i srovnatelně velké obce co do počtu obyvatel 

mohou mít značně odlišné příjmy. Dále bylo zjištěno, ţe skládka odpadů na území obce 

nemusí mít negativní dopad na ţivot obyvatel, ale naopak díky poplatkům plynoucím  

do rozpočtu obce můţe být realizováno také více výdajů na uspokojování veřejných 

potřeb, které mohou přispět ke kvalitnějšímu a spokojenějšímu ţivotu obyvatel obce. 
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Příloha č. 1 - Mapa okresu Karviná 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, dostupné z: 
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Příloha č. 2 - Příjmy obcí přepočtené na 1 obyvatele 
 

 

 

Celkové příjmy na 1 obyvatele (v Kč) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Dolní Lutyně 8 415 12 493 8 630 9 597 10 885 

Horní Suchá 18 197 26 883 28 782 26 951 26 357 

Těrlicko 10 374 9 752 13 811 10 365 13 826 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

 

 

Daňové příjmy na 1 obyvatele (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dolní Lutyně 6 862 7 422 7 658 7 187 7 338 

Horní Suchá 14 580 18 491 19 243 20 201 19 549 

Těrlicko 7 339 7 658 8 361 7 392 7 699 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

 

 

Nedaňové příjmy na 1 obyvatele (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dolní Lutyně 230 526 455 453 417 

Horní Suchá 1 986 2 422 3 401 3 755 4 236 

Těrlicko 888 970 988 1 715 813 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

 

 

Kapitálové příjmy na 1 obyvatele (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dolní Lutyně 811 2 739 5 28 3 

Horní Suchá 462 40 275 575 1 115 

Těrlicko 261 465 3 641 716 841 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

 

 

Přijaté transfery na 1 obyvatele (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dolní Lutyně 513 1 806 512 1 928 3 127 

Horní Suchá 1 170 5 930 5 863 2 420 1 456 

Těrlicko 1 886 659 821 542 4 473 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

  



  

Příloha č. 3 - Výdaje obcí přepočtené na 1 obyvatele 
 

 

 

Celkové výdaje na 1 obyvatele (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dolní Lutyně 7 770 8 652 10 055 12 495 8 503 

Horní Suchá 15 309 28 791 19 568 21 126 22 772 

Těrlicko 11 040 7 508 10 405 10 789 16 709 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

 

 

Běžné výdaje na 1 obyvatele (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dolní Lutyně 7 139 6 481 7 988 7 872 7 912 

Horní Suchá 9 265 11 961 10 668 13 379 13 037 

Těrlicko 7 403 7 075 7 136 8 528 8 041 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

 

 

Kapitálové výdaje na 1 obyvatele (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dolní Lutyně 632 2 171 2 067 4 623 591 

Horní Suchá 6 044 16 830 8 900 7 747 9 735 

Těrlicko 3 637 433 3 269 2 261 8 668 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů dostupných v databázi ARIS a ÚFIS 

 

 


