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1. ÚVOD 

 

Územní samospráva má ve většině vyspělých zemí dlouhou historii, avšak její vývoj nebyl 

všude totožný. Prvky místní územní samosprávy lze objevit už ve starověkém Řecku a Římě. 

Středověká města byly relativně autonomními hospodářskými celky s různými výsadami 

od panovníka nebo vrchnosti. Tehdejší hospodaření měst se často vyvíjelo odlišně 

od hospodaření státu a municipality se často potýkaly s nedostatkem finančních prostředků. 

V této době byly i velké rozdíly mezi jednotlivými městy v rozsahu zajišťovaných veřejných 

služeb. Po zrušení nevolnictví a roboty došlo k velkému přílivu obyvatel do měst, což kladlo 

na města větší nároky na zabezpečování služeb a jejich následné financování. Města měla 

nedostatek finančních prostředků pro budování infrastruktury i pro oblast školství. 

Od poloviny 19. století se města rozdělila na bohaté a chudé, což mělo za následek další 

stěhování obyvatel do bohatších měst. Kvůli nerovnoměrnému vývoji měst docházelo 

k omezení izolace měst a omezování místních pravomocí ze strany ústředních vlád nebo 

panovníka. Ústřední vláda začala zasahovat a kontrolovat obce a jejich hospodaření. Tím 

se začaly zvyšovat finanční vztahy mezi územní samosprávou a ústřední vládou a začal 

tak proces centralizace. Ve 20. století se výrazně změnilo postavení územní samosprávy. 

V jeho druhé polovině se začaly projevovat tendence k posílení role územní správy, k posílení 

pravomocí a odpovědnosti v rozhodování jednotlivých stupňů územní správy. 

I v  České republice má územní samospráva bohatou historii. Impulzem pro vytvoření územně 

samosprávných celků byla v roce 1848 Kroměřížská ústava, která dala částečnou 

samostatnost obcím a vytyčila samosprávu. V této ústavě bylo napsáno, že základem 

svobodného státu je svobodná obec. Územní samospráva vznikala uměle nebo přirozeně. 

Ke změně české územní samosprávy došlo v letech 1945 - 1948. Tehdy byly obce a okresy 

nahrazeny národními výbory na místní, okresní a krajské úrovni. V roce 1949 bylo zrušeno 

samosprávní postavení národních výborů a jejich majetek se stal součástí státního rozpočtu. 

K obnově samosprávy došlo v roce 1990 přijetím Ústavy České republiky a zákona o obcích. 

Obce se tak staly základním územním samosprávným celkem a od 1.1.2001 k nim přibylo 

14 krajů, které představovaly vyšší územně samosprávné celky. Obce a kraje jsou 

tak samostatným právním a ekonomickým subjektem a veřejnoprávní korporací.  

Tématem diplomové práce je investiční akce statutárního města Havířov zaměřená 

na výstavbu podzemních garáží. Tato výstavba je spojena s celkovou rekonstrukcí náměstí 
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T. G. Masaryka. Toto téma diplomové práce lze zařadit do lokální veřejné politiky. Lokální 

veřejná politika tvoří základní úroveň realizace veřejné politiky a je koncipována na úrovni 

obcí nebo meziobecní spolupráce. Smyslem lokální veřejné politiky je vytvoření a udržení 

existenčních podmínek života obcí a zabezpečení bezporuchového fungování obcí, společně 

s cílevědomou přípravou podmínek pro budoucí rozvoj obcí. Těžištěm této politiky jsou 

lokální veřejné zájmy. 

Diplomová práce má 2 cíle, dílčí a hlavní. Dílčím cílem diplomové práce je zhodnocení 

hospodaření města Havířov za vybrané 5leté období, konkrétně za roky 2006 - 2010. 

V diplomové práci není analyzován rok 2011, protože za tento rok nemá ještě město 

sestaveno závěrečný účet. Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout možné varianty 

financování výstavby podzemních garáží na území města Havířov a z těchto variant vybrat 

tu nejvíce přijatelnou pro město. 

Hypotézou diplomové práce je, že je možné najít způsoby financování k realizaci náročných 

investičních akcí, kterou je pro město Havířov výstavba podzemních garáží. 

V diplomové práci je využita metoda analýzy u hospodaření města Havířov za jednotlivá 

období let 2006 - 2010 a jejich následná komparace v časových řadách pomocí tabulek 

a grafického znázornění. Dále je v diplomové práci použita i metoda dedukce a metoda 

syntézy, pomocí kterých budou v závěru diplomové práce navrženy jednotlivé varianty 

financování výstavby podzemních garáží ve městě Havířov. 

Diplomová práce je kromě úvodu a závěru rozvržena do 3 hlavních kapitol, které lze rozdělit 

na teoretické a praktické. První kapitola je zcela teoretická a týká se postavení a působností 

obcí v rámci České republiky. Je v ní vymezena působnost obcí, členění obcí, jednotlivé 

orgány obcí, rozpočtové hospodaření obcí a vymezení příjmů a výdajů obcí. 

Druhá kapitola je částečně teoretická i praktická. V teoretické části se zabývá vznikem 

a historií města Havířova, jeho orgány a organizacemi, které město Havířov zřizuje. Stěžejní 

část této kapitoly je věnována analýze hospodaření města v letech 2006 - 2010 a jeho 

následnému zhodnocení. Zdrojem pro tuto analýzu hospodaření města byly především 

závěrečné účty města Havířov za jednotlivé roky. Závěr kapitoly je zaměřen i na zadluženost 

města a ukazatel dluhové služby. 

Poslední kapitola je praktickou částí diplomové práce a je zaměřena na konkrétní investiční 

akci, tedy na výstavbu podzemních garáží ve městě Havířov. V úvodu kapitoly je popis 
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a charakteristika vybrané investiční akce a její finanční náklady. Dále jsou zde rozebírány 

jednotlivé možnosti financování výstavby podzemních garáží a navrženy možné varianty 

financování. Z těch je pak na závěr kapitoly vybrána ta nejvhodnější pro financování dané 

investiční akce. 

Při zpracování diplomové práce byla v teoretické části použita odborná literatura týkající 

se dané oblasti a platná legislativa. Jedná se hlavně o zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

V praktické části diplomové práce byly použity internetové stránky a hlavně interní materiály 

města Havířov, jako jsou závěrečné účty města za jednotlivé roky, projektová dokumentace 

a integrovaný plán rozvoje statutárního města Havířov. 
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2. PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Obce jsou základním pilířem společnosti. Sdružují občany, kteří bydlí na jejím území. 

Společně s kraji jsou součástí územní samosprávy, jejíž vývoj je spojený s vývojem a historií 

státu. Z tohoto důvodu není územní samospráva v jednotlivých státech stejná, protože díky 

historii je ovlivněno její postavení i členění.
1
Územní samospráva mohla vznikat přirozeně 

v podobě obcí, měst nebo municipalit nebo uměle jako vyšší stupeň územní samosprávy, 

který zahrnoval a spravoval více obcí a měst a měl podobu regionů či krajů.
2
 

Postavení územní samosprávy v České republice upravuje Ústava České republiky
3
 (dále 

jen ČR), která územní samosprávě věnuje hlavu sedmou. Podle ní se ČR člení na obce, které 

jsou základními územními samosprávnými celky a kraje, které jsou vyššími územními 

samosprávnými celky. Obce jsou součástí vyššího územně samosprávního celku, který může 

vytvořit nebo zrušit ústavní zákon. 

Postavení územní samosprávy v Evropě rámcově upravuje Evropská charta místní 

samosprávy, kterou přijaly členské státy Rady Evropy 15. 10. 1985 ve Štrasburku. 

ČR ji ratifikovala 28. 5. 1998 s platností od září 1999. Jednotlivé země nemusí respektovat 

všechna ustanovení. Charta vymezuje základní pojmy,  jako jsou rozsah místní samosprávy, 

ústavní a zákonné základy, správní dozor nad činností místních společenství a jejich finanční 

zdroje, právo místních společenství se sdružovat.
4
 

 

2.1 Vymezení a působnost obcí  

Kromě Ústavy České republiky upravuje postavení obcí a jejich úkoly zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ten definuje obec jako základní 

územní samosprávné společenství občanů tvořené územním celkem, který je vymezen hranicí 

území obce. Je veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem, hospodaří s ním, má vlastní 

finanční prostředky a sestavuje svůj rozpočet.  

                                                           
1
 PEKOVÁ, Jitka:  Místní rozpočty. Praha 1997, s. 5 

2
 PROVAZNÍKOVÁ, Romana:  Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe. Praha 2007, s. 14 

3
 zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

4
 PROVAZNÍKOVÁ, Romana: Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe. Praha 2007, s. 16-17 
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Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývající. Dále pak pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, 

při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
5
 

Hlavními znaky obce jsou
6
 vlastní území, obyvatelstvo obce, vlastní majetek a hospodaření 

podle vlastního rozpočtu, právní subjektivita a soustava orgánů, jimiž jedná a uskutečňuje 

svou vůli. 

Zákon o obcích člení obce na základní druhy
7
: 

 obce - k 1.1. 2010 jich je 6 250, 

 města - obec, která má alespoň 3 000 obyvatel a stanoví tak předseda Poslanecké 

sněmovny po vyjádření vlády, k 1.1. 2010 jich je 593, 

 městyse - na návrh obce tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření 

vlády, k 1.1. 2010 jich je 206,
8
 

 statutární města - města zvláštního významu, která upravují vnitřní poměry statutem, 

jsou stanovená zákonem, člení se na městské obvody nebo městské části s vlastními 

orgány samosprávy, v současné době jich je 23, 

 hlavní město Praha - upravuje ji samostatný zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, který upravuje její postavení jako hlavního města, kraje i obce. 

Zvláštní postavení mají i vojenské újezdy, které jsou spravovány zákonem č. 222/1999 Sb., 

o zajišťování obrany České republiky. V ČR se jich nachází 5 - Boletice, Brdy, Březina, 

Hradiště a Libavá. Je to vymezená část území k zajišťování obrany státu a výcviku 

ozbrojených sil. Nepatří do žádné obce, ale jsou součástí kraje. Státní správu zde vykonává 

újezdní úřad. Obyvatelé tady mají omezený vstup s povolením újezdního úřadu a nevolí 

se zde zastupitelstvo.
9
 

Občané obce tvoří personální základ obce. Je jím fyzická osoba, která je státním občanem 

ČR a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Občané od 18 let mají různá práva, např. můžou 

volit a být voleni do zastupitelstva obce, hlasovat v místním referendu, vyjadřovat se k návrhu 

                                                           
5
 § 2 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

6
 KOUDELKA, Zdeněk:  Samospráva. Praha 2007, s. 94 

7
 MERITUM Obce 2005. Praha 2005, s. 8-9 

8
 podle Českého statistického úřadu, www.czso.cz [citace 26. 7. 2011] 

9
 KOUDELKA, Zdeněk:  Samospráva. Praha 2007, s. 120-121 
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rozpočtu obce, podávat orgánům obce návrhy a připomínky. Osobám, které se významně 

zasloužily o rozvoj obce,  může obec udělit čestné občanství obce.
10

 

Každá obec má svou působnost. Ta se dělí na samostatnou a přenesenou, jejíž rozsah upravují 

zákony. Jednotlivé obce se od sebe liší rozsahem výkonu státní správy v přenesené 

působnosti. Všechny obce vykonávají základní rozsah přenesené působnosti a některé navíc 

vykonávají i širší rozsah přenesené působnosti, tzn. že vykonávají státní správu i na území 

obcí, které spadají do jejich správního obvodu. Patří zde pověřené obecní úřady a obce 

s rozšířenou působností.
11

  Tyto druhy obcí upravuje zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 

s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.  

Samostatná působnost je v zákoně vyjádřena výčtem a dále jako péče o vytváření podmínek 

pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů v souladu s místními 

zvyklostmi, především uspokojováním potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy 

a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání a ochrany veřejného pořádku. 

Do samostatné působnosti obce podle zákona o obcích patří - hospodaření obce, rozpočet 

a závěrečný účet obce, právnické osoby obce a organizační složky obce, účast obce 

v právnických osobách, osobní a věcné výdaje na činnost obecního úřadu, vydávání obecně 

závazných vyhlášek obce, organizace a personální a materiální zabezpečení obecního úřadu, 

místní referendum, obecní policie, pokuty za správní delikty, rozvoj územního obvodu obce, 

územní a regulační plán obce. 
12

 

U přenesené působnosti obce se člení obce na obce, obce s matričním úřadem, obce 

se stavebním úřadem, obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností. 

Obce s pověřeným obecním úřadem  rozhodují v 1. stupni ve správním řízení o právech 

a právem chráněných zájmech a povinnostech osob, rozhodují o poskytování peněžité a věcné 

dávky nebo půjčky, zajišťují volby do Parlamentu ČR, do zastupitelstev krajů, obcí 

a Evropského parlamentu, jsou orgánem ochrany přírody a zemědělského půdního fondu, jsou 

vodoprávním úřadem, povolují odběry vody. Obce s rozšířenou působností mají na starost  

evidenci obyvatel a vedení jeho registru, vydávání občanských průkazů a pasů, řidičských 

průkazů, živnostenský úřad, vydávání souhlasu k vodním stavbám, státní správu lesů, dopravu 

a silniční hospodářství pro silnice II. a III. třídy, dávky a sociální služby, sociálně právní 

ochranu dětí, péči o staré a zdravotně postižené. 

                                                           
10

 MERITUM Obce 2005. Praha 2005, s. 10 
11

 PROVAZNÍKOVÁ, Romana: Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe. Praha 2007, s. 28 
12

 PROVAZNÍKOVÁ, Romana: Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe. Praha 2007, s. 29 
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Přenesená působnost se stanoví zvláštními zákony a obce ji vykonávají pro svůj správní 

obvod, který je stejný jako územní obvod. Do přenesené působnosti patří např. - vydávání 

nařízení obce, rozhodování o místních a účelových komunikacích, projednávání přestupků, 

správa drobných vodních toků, povodňový orgán. 
13

 

 

2.2 Orgány obce 

Orgány obce, jejich názvy, složení, úkoly a funkce v České republice vymezuje zákon 

o obcích podle §67 - §122. Tyto orgány přehledně znázorňuje Obr. 2.1. 

Obr. 2.1 Přehled orgánů obce 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování. 

 

 

2.2.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je voleným kolektivním orgánem, který má jako jediný své zakotvení 

v Ústavě České republiky. Ta vymezuje jeho název, název členů a délku funkčního období, 

které trvá 4 roky.  Zastupitelstvo má hlavní rozhodovací pravomoci v samostatné působnosti. 

Členy volí občané obce v komunálních volbách. Zvolení členové zastupitelstva poté volí 

členy rady obce. Jednání jsou veřejná a řídí se jednacím řádem, přičemž se zastupitelstvo 

musí scházet nejméně 4x ročně, což mu přikazuje zákon o obcích. Ten také upravuje počet 
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členů zastupitelstva obce, který je závislý na počtu obyvatel obce a velikosti územního 

obvodu obce. Tento počet se pohybuje od 5 do 55 členů, což dokládá Tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Počet členů zastupitelstva obce 

Počet obyvatel obce Počet členů zastupitelstva obce 

do 500   5 - 15 

501 - 3 000   7 - 15 

3 001 - 10 000 11 - 25 

10 001 - 50 000 15 - 35 

s50 001 - 150 000 25 - 45 

nad 150 000 35 - 55 
Pramen: vlastní zpracování podle PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek: Veřejná správ a finance 

veřejného sektoru. Praha 2008, s. 126 

Počet členů zastupitelstva si stanoví zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů před komunálními 

volbami a takto stanovený počet členů zastupitelstva se oznámí nejpozději do 2 dnů po jeho 

stanovení na úřední desce. Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením po ukončení 

hlasování. Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí, pro jejíž výkon nesmí být zastupitel 

zkrácen na právech z pracovního nebo obdobného poměru. Člen zastupitelstva má právo 

předkládat návrhy zastupitelstvu, radě, výborům i komisím. Může vznášet dotazy, připomínky 

a podněty na radu obce i její členy. Dále se člen zastupitelstva musí účastnit zasedání 

zastupitelstva a plnit úkoly mu uložené a vyvarovat se střetu zájmů.
14

 

Zastupitelstvo obce v samostatné působnosti rozhoduje a schvaluje
15

program rozvoje 

územního obvodu obce, rozpočet a závěrečný účet obce, rozpočtová opatření, výši odměn 

starosty a členů zastupitelstva, přijetí nebo převzetí úvěru, půjčky, dluhu. Dále rozhoduje 

o poskytnutí půjčky, smlouvy o poskytnutí dotace, emisi komunálních obligací, založení, 

zřízení a zánik organizačních složek a příspěvkových organizací, schvaluje zřizovací listiny 

organizací
16

, založení obchodních společností, kde bude obec zakladatelem nebo 

spoluzakladatelem, schvaluje delegování svých zástupců do orgánů společností s majetkovou 

účastí obce, vstup obce do zájmových sdružení právnických osob nebo vstup či výstup obce 

ze svazku obcí, vklady do svazku obcí, udělení čestného občanství, zřízení a rozpuštění 

obecní policie. Vydává obecně závazné vyhlášky obce, zřizuje a ruší výbory, volí starostu, 

místostarosty a další členy rady obce. 

                                                           
14

 KOUDELKA, Zdeněk: Samospráva. Praha 2007, s. 173-180  
15

 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha 2008, s. 
126-127 
16

 zde musí respektovat zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
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Zastupitelstvo obce má dále i pravomoc rozhodovat o majetkových záležitostech, např. 

o nabytí a převodu nemovitostí, o převodu bytů a nebytových prostor v majetku obce, 

o bezúplatném převodu movitých věcí a peněz a bezúplatném postoupení pohledávek 

a o prominutí pohledávek, o zastavení nemovitých věcí a zřízení věcného břemene, 

o zastavení movitých věcí nebo práv, o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti nad 18 

měsíců, o peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností, o zřízení práva 

hospodaření s majetkem, o poskytování darů nad 20 000 Kč a poskytování dotací nad 50 000 

Kč.
17

 

V přenesené působnosti schvaluje zastupitelstvo obce územně plánovací dokumentaci. 

K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.
18

 Ministerstvo vnitra může 

zastupitelstvo rozpustit, pokud se nesejde po dobu delší 6 měsíců tak, aby bylo schopno 

se usnášet. 

 

2.2.2 Rada obce 

Rada obce je považována za výkonný orgán obce a je odpovědná zastupitelstvu obce 

v oblastech samostatné působnosti. V přenesené působnosti může rada rozhodovat jen, 

stanoví-li tak zákon.  

Radu obce tvoří starosta, místostarostové a radní. Počet členů rady je lichý a tvoří jí 5 - 11 

členů volených z řad zastupitelstva obce. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých 

členů. Rada obce se nevolí v obcích, které mají méně než 15 členů zastupitelstva obce.  

Schůze rady jsou neveřejné a svolává je starosta obce. 

Do působnosti rady obce patří
19

připravovat návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečovat 

plnění jeho usnesení, zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět 

rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem, plnit vůči právnickým osobám 

a organizačním složkám obce úkoly zakladatele nebo zřizovatele, rozhodovat ve věcech obce 

jako jediného společníka obchodní společnosti. Rada vydává nařízení obce, projednává a řeší 

návrhy, připomínky a podněty předložené členy zastupitelstva nebo komise, stanovuje 
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 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha 2008, s. 
127-128 
18

 § 87 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
19

 KOUDELKA, Zdeněk: Samospráva. Praha 2007, s. 197-199 
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rozdělení pravomocí v obecním úřadě, zřizuje a ruší odbory a oddělení obecního úřadu, 

zřizuje a ruší komise rady, kontroluje plnění úkolů v samostatné působnosti obecním úřadem 

a komisemi, stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a organizačních 

složkách obce, rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčkách, stanovuje 

pravidla pro přijímání a vyřizování petic, schvaluje organizační řád obecního úřadu, plní 

úkoly stanovené zvláštním zákonem.  

 

2.2.3 Starosta obce 

Starosta je představitelem obce, který ji zastupuje navenek.
20

 Ze své činnosti je odpovědný 

zastupitelstvu obce. Společně s místostarostou je zvolen z řad členů zastupitelstva musí 

mít české státní občanství. Po dobu jeho nepřítomnosti starostu zastupuje jeho místostarosta. 

Starosta obce připravuje, svolává a řídí schůze zastupitelstva i rady. Jmenuje a odvolává 

se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu.Dále je pak odpovědný 

za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce, plní úkoly zaměstnavatele podle 

zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr zaměstnanců obce a stanovuje 

jim plat. Může svěřit komisi rady část výkonu přenesené působnosti po projednání s ředitelem 

krajského úřadu.  

Starosta také odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce a zabezpečuje výkon 

přenesené působnosti v obcích, kde nepůsobí tajemník obecního úřadu a také rozhoduje 

o záležitostech samostatné působnosti svěřených mu radou.
21

 Plní i další úkoly stanovené 

zákonem, mezi které patří i organizace voleb (zajištění distribuce volebních lístků, ustanovení 

okrskové volební komise a informování občanů), provádění záchranných a likvidačních prací. 

 Starosta společně s místostarostou podepisují právní předpisy obce. Starosta má právo užívat 

závěsný odznak, který se používá při slavnostních příležitostech. Závěsný odznak tvoří velký 

státní znak, po jehož obvodu je text Česká republika. Ve statutárních městech používají 

primátoři primátorské insignie.
22

 

 

                                                           
20

 ve městech se používá pojem primátor města, ne starosta 
21

 § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
22

 KOUDELKA, Zdeněk: Samospráva. Praha 2007, s. 204-205 
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2.2.4 Obecní úřad a tajemník obecního úřadu 

Funkci obecního úřadu plní ve městech městské úřady a ve statutárních městech magistráty 

společně s úřady městských obvodů nebo městských částí.  

Obecní úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce 

zařazení do obecního úřadu. 

V čele obecního úřadu stojí starosta. Obecní úřad se může členit na odbory a oddělení, pokud 

tak rozhodne rada obce.  Obecní úřad v samostatné působnosti
23

plní úkoly, které mu uložilo 

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

v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem. 

V přenesené působnosti vykonává obecní úřad státní správu s výjimkou věcí patřících 

do působnosti jiného orgánu. Zřizuje úřední desku. 

V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se zřizuje funkce 

tajemníka obecního úřadu. Ten je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné 

i přenesené působnosti starostovi. Je to pracovník v zaměstnaneckém poměru a řídí celý 

administrativní aparát.  Nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích. 

Tajemník obecního úřadu plní mnoho úkolů.
24

Například zajišťuje výkon přenesené 

působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě nebo zvláštnímu orgánu obce, 

dále plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou nebo starostou. Také stanoví podle 

zvláštních právních předpisů platy zaměstnancům obce zařazených do obecního úřadu a plní 

úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům obecního úřadu, vydává 

spisový řád, skartační plán a pracovní řád obecního úřadu. Může se účastnit zasedání 

zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním. 

 

2.2.5 Výbory a komise 

Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce. Počet členů musí být 

lichý. Předsedou každého výboru je člen zastupitelstva. Výbory plní úkoly zastupitelstva 

obce.  

                                                           
23

 § 109, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
24

 § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
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Povinné výbory podle zákona o obcích:
25

 

 finanční výbor - kontroluje hospodaření s majetkem obce včetně finančních 

prostředků v rámci hospodaření obce, 

 kontrolní výbor - kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce, dodržování 

právních předpisů, 

 výbor pro národnostní menšiny - musí se zřídit, pokud se podle sčítání lidu hlásí 

k jiné národnosti v územním obvodu obce alespoň 10 % občanů. 

Zastupitelstvo může zřídit i osadní výbory.
26

 Zřizují se v částech obce a mají minimálně 3 

členy, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v dané části obce. Osadní výbory mohou 

předkládat zastupitelstvu, radě nebo výborům obce návrhy k rozvoji části obce,  rozpočtu 

obce, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, 

vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce s trvalým pobytem 

v dané části obce.  

Komise jsou iniciativními a poradními orgány rady obce.
27

 Mohou předkládat své návrhy 

a podněty v rámci samostatné působnosti obce. Starosta jim může svěřit i výkon státní správy 

po projednání s ředitelem krajského úřadu. V tomto případě musí mít předseda komise 

zvláštní odbornou způsobilost.  

 

2.3 Rozpočtové hospodaření obce 

 Rozpočty obcí patří do soustavy veřejných rozpočtů České republiky. Z právního hlediska 

upravuje hospodaření obce zákon o obcích, dále pak zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů a zasahuje zde i zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní. Finanční hospodaření obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. 

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce, který slouží k střednědobému finančnímu 

plánování rozvoje hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených vztahů a přijatých 

závazků na 2 - 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
28

Musí 

                                                           
25

 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha 2008, s. 
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27

 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha 2008, s. 
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obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech, výdajích, závazcích a pohledávkách obce. 

Zpracování výhledu umožňuje zlepšit a zjednodušit zpracování rozpočtu, koncepčně 

a plánovitě financovat běžné i investiční potřeby obce, dává přehled o možnostech 

hospodaření obce v budoucnu i pohled na výsledek hospodaření a finanční situaci obce.
29

 

Rozpočet obce je základem finančního hospodaření obcí. Je to decentralizovaný peněžní 

fond, který se tvoří, rozděluje a používá na principu nenávratnosti, nedobrovolnosti 

a neekvivalence. Je to toková veličina, bilance příjmů a výdajů obce a rozpočtový plán obce, 

podle kterého obec hospodaří v rozpočtovém období. Je také nástrojem realizace koncepce 

regionální politiky a nástrojem prosazování regionálních zájmů a preferencí obyvatelstva 

daného území.
30

 Rozpočtové období se většinou kryje s kalendářním rokem. 

Rozpočet obce plní následující funkce: 

 alokační - pomocí rozpočtu se financuje zabezpečení lokálních veřejných statků, 

 redistribuční - na úrovni obcí má omezené využití ve formě sociální výpomoci, 

 stabilizační - má využití spíše na centrální úrovni, svými aktivitami může obec přispět 

k růstu ekonomického potenciálu svého území.
31

 

Obec většinou sestavuje rozpočet jako vyrovnaný. Přebytkový rozpočet se schvaluje 

v případě, že jsou některé příjmy určeny k využití až v následujících letech nebo jsou určeny 

ke splácení jistiny úvěrů. Schodkový rozpočet lze schválit, pokud se může schodek uhradit 

prostředky z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou nebo úvěrem.
32

Z toho 

vyplývá, že v obci mohou vzniknout 3 druhy rozpočtu, které znázorňuje Tab.2.2. 

Tab. 2.2 Způsoby rozpočtového hospodaření obce 

Druh rozpočtu Vztah mezi příjmy a výdaji 

Vyrovnaný příjmy = výdaje 

Přebytkový příjmy > výdaje 

Deficitní příjmy < výdaje 
Pramen: vlastní zpracování 

Rozpočet obce se dá členit na běžný a kapitálový. Běžný rozpočet je bilancí běžných příjmů 

a výdajů, které se většinou opakují každý rok. Těmito příjmy se financují provozní potřeby 

pomocí běžných provozních výdajů. Běžný rozpočet by měl být sestavován jako vyrovnaný 
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 PROVAZNÍKOVÁ, Romana: Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe. Praha 2007, s. 68 
30

 PEKOVÁ, Jitka: Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha 2004, s. 200-201 
31

 hlavně budováním technické infrastruktury 
32

 podle § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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nebo přebytkový. Mezi běžné výdaje patří výdaje na všeobecné veřejné služby, veřejný 

pořádek, vzdělání, bydlení, péči o zdraví, komunální služby, ostatní běžné výdaje (nahodilé, 

placené pokuty) a placené úroky. 

Mezi běžné příjmy se zahrnují
33

příjmy daňové (svěřené daně, sdílené daně, místní daně 

a správní poplatky), příjmy nedaňové (uživatelské poplatky, příjmy z pronájmu majetku, 

zisk z podnikání) a přijaté transfery ( běžné dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů, 

ostatní běžné příjmy). 

Kapitálový rozpočet tvoří kapitálové příjmy a výdaje. Příjmy jsou zde určeny na financování 

investičních potřeb, které se mnohdy týkají i několika let. Většinou se jedná o jednorázové 

a neopakovatelné příjmy a výdaje. Do kapitálového rozpočtu se může převádět přebytek 

běžného rozpočtu obce a schodek běžného rozpočtu lze vykrýt přebytkem kapitálového 

rozpočtu. Mezi kapitálové příjmy patří příjmy z prodeje majetku, přijaté kapitálové dotace 

z rozpočtové soustavy, příjmy z půjček, příjmy z emise vlastních obligací, přebytek běžného 

rozpočtu, dary na investice. Kapitálové výdaje tvoří výdaje na investice, výdaje na nákup 

akcií nebo obligací, poskytované půjčky, splátky půjček, krytí deficitu běžného rozpočtu.
34

 

Příjmy a výdaje veškerých veřejných rozpočtů, tedy i rozpočtu obcí, upravuje v ČR 

rozpočtová skladba. Je to jednotné, závazné a dlouhodobě platné hledisko třídění finančních 

operací. Upravuje ji vyhláška Ministerstva financí, v současné době se jedná o aktualizovanou 

vyhlášku č. 306/2007. Třídění podle rozpočtové skladby umožňuje zabezpečit jednotnost 

a přehlednost rozpočtů a mimorozpočtových fondů v rozpočtové soustavě, analyzovat příjmy 

a výdaje v čase i prostoru a pro mezinárodní srovnání, sumarizovat příjmy a výdaje za celou 

rozpočtovou soustavu, čímž se vyloučí opakování dané operace, zajistit potřebné informace 

pro využití v rozpočtové politice.Třídění příjmů a výdajů územních rozpočtů respektuje 

zásady
35

jednotnosti a závaznosti třídění, dlouhodobé stability třídění, srozumitelnosti 

a kompatibility. 

Rozpočtová skladba třídí finanční operace podle 4 hledisek: 

 odpovědnostní - kapitolní, je nepovinné pro obce a kraje, využívá se u státního 

rozpočtu, který se člení na jednotlivé kapitoly a každá má své příjmy a výdaje, 

                                                           
33

 PEKOVÁ, Jitka: Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha 2004, s. 204 
34

 PEKOVÁ, Jitka: Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha 2004, s. 205 
35

 PEKOVÁ, Jitka: Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha 2004, s. 206 
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 druhové - se týká všech peněžních operací, které se třídí do tříd a pak až na jednotlivé 

položky (1. daňové příjmy, 2. nedaňové příjmy, 3. kapitálové příjmy, 4. přijaté 

transfery, 5. běžné výdaje, 6. kapitálové výdaje, 8. financování
36

), 

 odvětvové - slouží pro třídění výdajů, které se člení do skupin a na jednotlivé 

paragrafy (1. zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, 2. průmyslová a ostatní 

odvětví, 3. služby pro obyvatelstvo, 4. sociální věci a politika zaměstnanosti, 

5. bezpečnost státu a právní ochrana, 6. všeobecná veřejná správa a služby), 

 konsolidační - tvořeno záznamovými jednotkami, smyslem je vyloučení 

vícenásobných operací, provádí se na 4 úrovních - úrovni účetní jednotky, úrovni 

územních rozpočtů na území kraje, úrovni centrálních rozpočtů a úrovni všech 

veřejných rozpočtů. 

S rozpočtem obcí také úzce souvisí rozpočtový proces, který trvá déle než rozpočtové 

období, většinou se jedná o dobu 1,5 - 2 roky. Jedná se o souhrn činností, které jsou nezbytné 

k řízení hospodaření územního samosprávného celku v daném rozpočtovém období.
37

 

Mezi etapy rozpočtového procesu patří: 

 sestavení návrhu rozpočtu - provádí výkonný orgán obce (finanční odbor), 

podkladem bývá rozpočtový výhled a rozpis platného státního rozpočtu, vychází se i 

z vazeb na jiné rozpočty, obsahuje konkrétní požadavky vedoucích odborů 

a zastupitelů, 

 projednání a schválení rozpočtu - návrh se projednává ve finančním výboru a radě 

obce (výkonné orgány), připomínky se zpracovávají do návrhu, schvalování rozpočtu 

má na starost zastupitelstvo obce, které schvaluje závazné ukazatele, schválený 

rozpočet musí být reálný, pravdivý a úplný, 

 kontrola plnění rozpočtu - za plnění rozpočtu jsou odpovědny výkonné orgány obce, 

během roku může dojít k rozpočtovým opatřením ze strany zastupitelstva, což jsou 

přesuny rozpočtových prostředků uvnitř rozpočtu, průběžnou kontrolu hospodaření 

vykonává finanční výbor, 

 přehled o skutečném plnění rozpočtu a následná kontrola - po skončení 

rozpočtového roku se vypracuje závěrečný účet obce výkonnými orgány obce, který 

následně schvalují volené orgány (zastupitelstvo), obec si musí nechat své hospodaření 

                                                           
36

 financující operace souvísející s likviditou a zabezpečením finančních zdrojů (půjčky, úvěry), souvisí s 
financováním schodku hospodaření nebo využitím přebytku hospodaření 
37

 PROVAZNÍKOVÁ, Romana: Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe. Praha 2007, s. 64 



 

22 
 

přezkoumat auditorem nebo krajským úřadem, zpráva o přezkoumání hospodaření 

obce je součástí závěrečného účtu obce, který zastupitelstvo přijímá bez výhrad nebo 

s výhradami do 30.6. následujícího roku, závěrečný účet musí být zveřejněn na úřední 

desce alespoň 15 dnů před jeho projednáváním. 

Obr. 2.2 Schéma rozpočtového procesu 

 

 

 

 

 

Pramen: PROVAZNÍKOVÁ, R.: Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe. Praha 2007, s. 66 

 

 

2.4 Příjmy a výdaje obce 

Co se považuje za příjmy a výdaje obce upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Daňové příjmy upravuje zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém 

určení daní. Dále tu jsou i specifické zákony, které upravují místní a správní poplatky. Jedná 

se o zákon č. 569/1990 Sb., o místních poplatcích a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, vše ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.4.1 Příjmy obce 

Příjmy obce třídí rozpočtová skladba. Příjmy rozpočtů obcí by obecně měly být dostatečně 

výnosné kvůli finanční soběstačnosti, částečně závislé na aktivitě obce (nedaňové příjmy), 

rovnoměrně rozloženy z hlediska prostorového i časového, plánovatelné a administrativně 

nenáročné na správu a výběr.
38

 

                                                           
38

 PEKOVÁ, Jitka: Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha 2004, s. 250 

návrh rozpočtu 

projednání 

schválení 

plnění 

závěrečný účet 

finanční odbor 

rada, finanční výbor 

zastupitelstvo 

rada, zastupitelstvo, fin. odbor 

zastupitelstvo, krajský úřad 

kontrola 



 

23 
 

Za příjmy obce se považují:
39

 

 příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

 příjmy z výsledků vlastní činnosti a příjmy z hospodářské činnosti právnických osob 

obce, která organizaci zřídila či založila, 

 příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec 

pověřena podle zvláštních zákonů, 

 výnosy z místních poplatků, 

 výnosy daní nebo podíly na nich, 

 dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, z rozpočtu kraje, 

 přijaté peněžní dary a příspěvky, 

 prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, 

 jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce. 

Podle druhové hlediska třídění v rozpočtové skladbě dělíme příjmy na daňové (z daní 

a poplatků), nedaňové (uživatelské poplatky), kapitálové a přijaté transfery. 

Daňové příjmy tvoří na celkových příjmech obce 50 - 60 %. Daně se dělí na svěřené 

a sdílené. U svěřených daní jde celý výnos z daně obci, u sdílených jde do rozpočtu obce 

jen určité procento, které si jednotlivé obce rozdělují podle kritérií
40

.  

Daňové příjmy tvoří:
41

 

 celý výnos daně z nemovitostí - příjemcem je obec, ve které se nemovitost nachází, 

 celý výnos daně z příjmů právnických osob - pokud je právnickou osobou sama obec, 

 30 % z daně z příjmů fyzických osob z podnikání - podle bydliště fyzické osoby, 

 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků - výnos se vydělí počtem všech zaměstnaných v ČR a rozdělí 

se podle počtu zaměstnanců v obcích, 

 21,4 %  z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty
42

, 

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

činnosti a funkčních požitků, 

 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, 

                                                           
39

 § 7 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
40

 94 % podle koeficientů velikostních kategorií, 3 % podle velikosti území a 3 % podle počtu obyvatel 
41

 § 4 zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 
42

 od roku 2012 došlo ke změně v procentech, které se obcím rozdělují, místo 21,4 % je 22,96 % 
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 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob 

z podnikání, 

 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob. 

Mezi daňové příjmy patří i příjmy z poplatků místních, správních a týkajících se životního 

prostředí. Místní poplatky si spravují a vybírají obecní úřady samy. Mají fakultativní 

charakter, zastupitelstvo rozhoduje o tom, jaké poplatky bude obec vybírat a zda vůbec. 

V zákoně o místních poplatcích jsou upraveny náležitosti poplatků i maximální možné sazby 

nebo jejich rozpětí. 

 Mezi místní poplatky patří
43

poplatek ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání 

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

vozidlem do vybraných míst a částí měst, za provozovaný výherní hrací přístroj
44

, za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace. 

Správní poplatky se týkají správních úkonů, které obce vykonávají v rámci přenesené 

působnosti. Výše poplatků je stanovena v zákoně o správních poplatcích. 

Nedaňové příjmy tvoří zhruba 10 - 15 % celkových příjmů obcí a mají velice různorodý 

charakter. Především zde patří příjmy od vlastních neziskových organizací, příjmy z vlastního 

podnikání (zisk z vlastních výdělečných podniků, podíl na zisku podniků s majetkovým 

vkladem obce), příjmy z pronájmu či prodeje majetku ve vlastnictví obce, příjmy 

z obchodování s cennými papíry, uživatelské poplatky za některé lokální či regionální 

smíšené veřejné statky, pokud neplynou přímo provozovateli, sankční pokuty, dary, výnosy 

ze sbírek.
45

 

Kapitálové příjmy se podílí na celkových příjmech obcí nejméně, jen zhruba 3 - 5 %. Patří 

zde příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a příjmy z prodeje akcií. 

Přijaté transfery tvoří po daňových příjmech druhou největší složku celkových příjmů obce. 

Jejich podíl je kolem 30 %. Jsou to vlastně prostředky z jiných veřejných rozpočtů (státní 

                                                           
43

 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Martin: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha 2008, s. 
268 
44

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj už od roku 2012 nepatří mezi místní poplatky 
45

 PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Martin: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha 2008, s. 
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rozpočet, státní fondy, kraje, Evropská unie) v podobě dotací. Člení se na nárokové 

a nenárokové dotace. 

Nárokové dotace jsou takové, na které mají obce nárok podle zákona o státním rozpočtu, 

pokud v průběhu roku nedojde v Poslanecké sněmovně k úpravám ve státním rozpočtu.
46

Mezi 

nárokové dotace patří příspěvek na výkon státní správy (podle typu obce a počtu obyvatel), 

příspěvek na školství (pouze pro obce zřizující základní a mateřské školy, podle počtu žáků), 

dotace na vybraná zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy), dotace na volby, 

dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcí. 

Nenárokové dotace jsou takové, které obce získávají na základě žádosti z rozpočtových 

kapitol ministerstev v podobě grantových programů.  

 

2.4.2 Výdaje obce 

Členění výdajů lze opět nalézt v rozpočtové skladbě. U obcí se často používá členění výdajů 

na běžné a kapitálové a na plánované a neplánované. 

Mezi výdaje obce na hrazení závazků podle zákona patří:
47

 

 závazky vyplývající pro obec z plnění povinností podle zákonů, 

 výdaje na vlastní činnost obce v samostatné působnosti (péče o majetek a rozvoj), 

 výdaje spojené s výkonem státní správy, 

 závazky z uzavřených smluvních vztahů, 

 závazky v rámci spolupráce s jinými obcemi a subjekty, 

 úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

 výdaje na emise vlastních dluhopisů a výnosů jejich vlastníkům, 

 výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti. 

Běžné výdaje jsou rozhodující skupinou výdajů v obci a tvoří dvě třetiny veškerých výdajů 

obce. Souvisí s financováním zabezpečování veřejných statků pomocí veřejných zakázek 

nebo organizacemi, které z tohoto důvodu zřídily nebo založily.
48

 

                                                           
46

 PEKOVÁ, Jitka: Veřejné finance - úvod do problematiky. Praha 2005, s. 173 
47

 § 9 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
48

 PEKOVÁ, Jitka: Veřejné finance - úvod do problematiky. Praha 2005, s. 173 



 

26 
 

Kapitálové výdaje tvoří zbývající jednu třetinu celkových výdajů obce. Souvisí 

s financováním investičních akcí obce. 

Obce se nesmí podílet na financování a podpoře politických stran a politických hnutí, nesmí 

ručit za závazky fyzických a právnických osob a poskytovat veřejnou podporu.
49

 

  

                                                           
49

 výjimku tvoří podpora malého rozsahu (de minimis) ve výši 200 000 eur na 3 roky, výjimku u ručení tvoří 
honební a bytová družstva, investice ze státního rozpočtu, investice do majetku obce nebo nadpoloviční podíl 
obce v dané společnosti 
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3. ANALÝZA HOSPODAŘENÍ MĚSTA HAVÍŘOV 

 

Havířov je od roku 1990 statutárním městem, které má k 1. 1. 2011 82 022 obyvatel. Město 

je po správní stránce rozčleněno do 8 částí - Město, Šumbark, Podlesí, Životice, Bludovice, 

Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně.  Leží na jižním okraji ostravsko-karvinské 

průmyslové oblasti a protéká jím řeka Lučina. Je to jedno z nejmladších měst v České 

republice. Havířov je obcí s pověřeným úřadem pro menší obce, jako jsou Albrechtice, Horní 

Suchá, Horní Bludovice a Těrlicko. 

Tato kapitola se zabývá stručnou historií města Havířov, dále orgány města, kterými jsou 

zastupitelstvo a rada města. Další podkapitola je zaměřena na současný život ve městě 

a na druhy organizací zřízených městem. Největší část této kapitoly tvoří analýza hospodaření 

města za 5letou časovou řadu od roku 2006 do roku 2010 a její následné zhodnocení. 

 

3.1 Historie města Havířov 

Důvody souvísející se vznikem města se týkaly potřeby zajištění  ubytování pro pracovníky 

dolů v dobách rozvoje průmyslu po 2. světové válce v oblasti Ostravska. Název města 

byl vybrán ve veřejné soutěži a Havířov se právně stal městem dne 4.12.1955 podle usnesení 

vlády. První zmínky o území Havířova, tak jak ho známe nyní, pochází z roku 1305. Město 

si získalo pověst města s velice kvalitním bydlením v rámci svého regionu, s čistým 

prostředím a dobrým rekreačním zázemím.  

Město Havířov má i řadu svých historických pamětihodností. Mezi ně patří i empírový zámek 

s parkem z 15. století. Původně to byla tvrz, ze které se vybudoval v 18. století zámek. 

Od poloviny 19. století sloužil zámek jako administrativní budova a poté chátral až do roku 

1997, kdy u něj došlo k rekonstrukci. Zámek slouží také jako obřadní síň a koncertní sál. 

Další památkou je nejstarší roubená lidová stavba v regionu, Kotulova dřevěnka. Tato stavba 

je posledním dokladem původní zástavby na území Havířova. Stavba umožňuje návštěvníkům 

nahlédnout do způsobu života lidí na přelomu 19. a 20. století. V Havířově se nachází i řada 

kostelů - evangelický kostel z 18. století, kostel svaté Markéty a kostel svaté Anny. 

Mezi památky patří i ochranné pásmo obytného souboru z 50. let, nazývané Sorelo. Jedná 

se o soubor budov postavených v socialistickém režimu v jádru města. Stavby jsou cenné 
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svým nadčasovým urbanistickým řešením a architekti se nechali při stavbě inspirovat 

renesancí. Do tohoto ochranného pásma spadá i Kulturní dům Petra Bezruče a kino Radost, 

ve kterém obdrželo město Havířov svou zakládací listinu a městské insignie. Další důležitou 

historickou stavbou je Památník životické tragédie. který byl postaven jako vzpomínka na rok 

1944, kdy gestapo vyvraždilo přes 30 tisíc tehdejších obyvatel. Město má i přírodní památku, 

kterou jsou Meandry Lučiny a pyšní se i jedním z největších dětských parků v České 

republice. 

 

3.2 Orgány města Havířov 

Havířov má stejně jako jiná města a obce své orgány, které jsou zřízeny podle zákona 

o obcích. V čele města je primátor, kterým je v současné době Ing. Zdeněk Osmanczyk. 

Na vedení města se společně s ním podílí i 3 náměstci - náměstek pro ekonomiku a správu 

majetku, náměstek pro hospodářský rozvoj a náměstek pro sociální rozvoj. 

Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo města, které bylo zvoleno občany v přímých 

volbách. Při svém počtu obyvatel 83 tisíc může mít zastupitelstvo města od 25 do 45 členů. 

Zastupitelstvo Havířova má 43 členů. Podíly jednotlivých politických stran v zastupitelstvu 

města a radě města  znázorňuje Tab. 3.1. 

Tab.3.1 Podíly politických stran v zastupitelstvu města a radě města Havířov 

Politická strana 
Počet mandátů v 

zastupitelstvu 

Zastoupení 

v % 

Počet 

mandátů v 

radě 

Zastoupení 

v % 

ČSSD 15 34,88 6 54,55 

KSČM 12 27,91 4 36,36 

ODS 5 11,63 0 0 

Hnutí pro Havířov 4  9,30 1 9,09 

Věci veřejné  3  6,98 0 0 

Nezávislí 2  4,65 0 0 

Top 09 2  4,65 0 0 

Celkem 43 100,00 11 100,00 
Pramen: vlastní zpracování podle interních informací na webu města, dostupných na http://www.havirov-

city.cz/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva-2010-2014-2.html a http://www.havirov-city.cz/rada-

mesta/clenove-2.html [citace 2012-3-25] 

 

Z tabulky vyplývá, že politické smýšlení občanů města je rozdílné oproti politické situaci 

v České republice. Téměř 63 % zde získali sociální demokraté společně s komunisty. Oproti 

tomu strany vládní koalice zde získaly pouze 10 mandátů, přepočteno na procentní zastoupení 
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tvoří 23 % zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Havířov má zřízené i 2 povinné výbory. 

Jsou jimi kontrolní výbor a finanční výbor, oba mají shodně po 9 členech. 

Výkonným orgánem města v samostatné působnosti je rada města, která má 11 členů. 

Součástí rady je primátor města, jeho 3 náměstci a dalších 7 členů z řad zastupitelstva města. 

Rada města si zřídila několik svých poradních orgánů - komisí. Mezi ně patří komise bytová, 

energetická, kulturní a letopisecká, pro bezpečnost silničního provozu, pro občanské 

záležitosti, pro plánování sociálních služeb, pro regionální spolupráci a partnerské vztahy, 

protidrogová a prevence kriminality, rozvojová, sociální, sportovní, školská, zdravotní, 

životního prostředí. Dále rada města zřídila 6 občanských komisí pro jednotlivé části města 

Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Šumbark a Životice. 

 

3.3 Současnost města a organizace zřízené městem Havířov 

V současné době je Havířov statutárním městem vykonávajícím i funkci obce s pověřeným 

úřadem pro okolní menší obce. Vykonává státní správu v samostatné i přenesené působnosti. 

Plní hlavně svoje základní poslání, kterým je podle zákona o obcích pečovat o všestranný 

rozvoj svého území a o potřeby svých občanů žijících na daném území. 

Pro výkon jednotlivých složek státní správy jsou zřízeny na magistrátě města jednotlivé 

odbory, kterých je 13. Jedná se o odbor sociálních věcí, školství a kultury, ekonomický, 

investiční výstavby, komunálních služeb, správy majetku, územního rozvoje, vnitřních věcí, 

stavební a silniční nebo životního prostředí. 

Aby mohlo město Havířov poskytovat svým občanům veřejné statky a služby, za jejichž 

poskytování je zodpovědné, zřizuje k tomuto účelu i neziskové organizace typu 

příspěvkových organizací a organizačních složek. Celkem zřizuje město 44 příspěvkových 

organizací. Kromě toho také zřizuje i městské společnosti a městskou policii, která 

dbá na ochranu veřejného pořádku a zdraví obyvatel města. 

Městské společnosti mají podobu obchodních společností a město Havířov je zřizuje 

k zajištění levnějších služeb a také proto, že jejich zisk je součástí rozpočtu města. Mezi 

městské společnosti města patří Havířovská teplárenská společnost, a. s., Technické služby 

Havířov, a. s., Městská realitní agentura, s. r. o. a Zámek Havířov, s. r. o.  
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Mezi organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi města je několik rozdílů, 

zejména v jejich financování. Organizační složky města nejsou právnickou osobou a poskytují 

čisté veřejné statky. Jsou zřízeny zřizovací listinou a jsou zcela financovány z rozpočtu svého 

zřizovatele. Případné příjmy odvádí zpět do rozpočtu zřizovatele. Typickým příkladem 

organizační složky je městská policie. Zdrojem jejího příjmu, který odvádí městu, 

jsou pokuty. Oproti tomu příspěvkové organizace jsou právnickými osobami a zřizují se pro 

poskytování smíšených statků. Jsou také založeny zřizovací listinou, ve které může 

být uvedena i jejich doplňková činnost. Od svého zřizovatele získávají příspěvky na provoz, 

případně na investice, zbylé peněžní prostředky hradí z vlastních příjmů. 

Na úseku školství jsou typickým příkladem příspěvkových organizací základní a mateřské 

školy. Důvodem je, že obce jsou zodpovědné za zabezpečení vhodných podmínek 

pro povinnou školní docházku a podmínek pro přípravu na vzdělávání, která se získává 

v mateřských školách, zejména v posledním roce. Ve městě Havířov se nachází celkem 20 

základních škol a 17 mateřských škol, kromě toho se na jeho území nachází také 2 základní 

umělecké školy a dětský domov. Do části školství lze zařadit i příspěvkovou organizaci 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov. Ta zabezpečuje správu, provoz 

a poskytování služeb ve sportovních zařízeních města, jako jsou víceúčelová hala, městská 

sportovní hala, fotbalové areály, městské koupaliště, plavecká škola a veřejná sportoviště. 

Mezi příspěvkové organizace města Havířov v oblasti sociálních služeb patří Sociální služby 

města Havířov. Ty poskytují mnoho druhů služeb pro rodiny, seniory, osoby zdravotně 

postižené, osoby bez přístřeší a sociálně vyloučené osoby, narkomany. Dále také tato 

příspěvková organizace poskytuje i zdravotnické služby, zejména provádí testování zájemců 

na žloutenku. Další příspěvkovou organizací v této oblasti je Santé - centrum pobytových 

a ambulantních sociálních služeb. To poskytuje sociální služby osobám s mentálním 

postižením. Součástí tohoto centra je denní stacionář pro děti i dospělé a celoroční pobytová 

služba pro dospělé. Do této oblasti se zahrnuje i Domov seniorů Havířov, který se skládá 

ze dvou středisek, Heliosu a Luny. 

Město Havířov zřizuje příspěvkové organizace i v oblasti kultury. Tady patří Městská 

knihovna Havířov, Městské kulturní středisko Havířov a Středisko volného času Havířov. 

Toto středisko se nazývá Asterix a poskytuje mnoho zájmových kroužků a kurzů pro děti. 

Pořádá i tábory a další akce a soutěže. Městské kulturní středisko Havířov je provozovatelem 
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kulturních domů ve městě a jeho hlavní činností je pořádání kulturních akcí, poskytování 

a zprostředkování kulturních a společenských služeb. Také připravuje kulturní měsíčník. 

Město Havířov se jako zřizovatel příspěvkových organizací podílí na jejich financování. 

Finanční hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů.
50

Peněžní prostředky od zřizovatele se člení na 2 části - příspěvek 

na provoz a na investiční dotace pro danou organizaci. Příspěvek na provoz slouží zejména 

pro krytí rozdílu mezi náklady a výnosy dané příspěvkové organizace v hlavní činnosti. 

Investiční dotace jsou na částečné nebo úplné krytí financování výdajů, které mají investiční 

charakter. Kromě města jako zřizovatele se může podílet na financování příspěvkových 

organizací také stát prostřednictvím státního rozpočtu a kraj, v případě Havířova se jedná 

o kraj Moravskoslezský. Přehled celkových příspěvků na provoz i investiční dotace od všech 

3 subjektů znázorňují tabulky 3.2 a 3.3. 

Tab. 3.2 Příspěvek na provoz příspěvkových organizací v letech 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Zdroj příspěvku 2006 2007 2008 2009 2010 

Město Havířov 178 962,50 191 689,81 198 398,73 213 820,99 237 140,53 

Moravskoslezský 

kraj 
2 482,00     1 235,40   868,00 1 522,00     5 782,83 

Státní rozpočet 968,81        590,45    10,00     10,00     4 252,53 

Celkem 182 413,31 193 515,66 199 276,73 215 352,99 247 175,89 
Pramen: vlastní zpracování podle dokumentů města o  vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových 

organizací za léta 2006 - 2010 

Z tabulky je zřejmé, že celková výše příspěvku na provoz všech příspěvkových organizací 

ve městě má neustále stoupající charakter a že město Havířov se jako zřizovatel podílí 

na financování největšími částkami. Jeho přípěvky na provoz mají každoroční zvyšující 

se charakter, který ale není doprovázený extrémními výkyvy. Na pomyslném druhém místě 

ve financování je potom Moravskoslezský kraj a nejméně přispívá na provoz stát, který 

financuje hlavně své příspěvkové organizace a organizační složky. V případě 

Moravskoslezského kraje je největší výkyv ve financování mezi rokem 2009 a 2010, kdy 

se zvýšil příspěvek na provoz téměř 5tinásobně. I u finančních prostředků ze státního 

rozpočtu lze sledovat výrazný pokles v letech 2008 a 2009 a následně pak zase výrazné 

zvýšení v roce 2010. 

 

 

                                                           
50

 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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Tab. 3.3 Investiční dotace příspěvkovým organizacím v letech 2007 - 2010 (v tis. Kč) 

Zdroj příspěvku 2007 2008 2009 2010 

Město Havířov 1 133,46 1 559,00 5 469,00 10 270,23 

Moravskoslezský kraj    354,43 0 0      244,77 

Státní rozpočet 0 0 0   2 762,56 

Celkem 1 487,89 1 559,00 5 469,00 13 277,56 
Pramen: vlastní zpracování podle dokumentů města o vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových 

organizací za léta 2007 - 2010 

I u investičních dotací mají celkové částky v jednotlivých letech stoupající tendenci. 

Z důvodu nezjistitelnosti výše investičních dotací pro rok 2006 je tento rok v tabulce 

vynechán. V této části financování má hlavní a dá se říct i jediný podíl jednoznačně město 

Havířov. U obou dalších subjektů můžeme hovořit o doplňkové roli financování. Státní 

rozpočet se nepodílel na investičních dotacích vůbec až do roku 2010 a Moravskoslezský kraj 

byl na tom podobně v letech 2008 a 2009. Oproti příspěvkům na provoz jsou investiční dotace 

příspěvkovým organizacím v několikanásobně nižších částkách. To je zřejmé i z povahy této 

dotace, protože ne každá příspěvková organizace ve městě provádí akce investičního 

charakteru. 

 

3.4 Analýza hospodaření města  

Každá obec hospodaří podle svého rozpočtu, který je základem pro finanční hospodaření 

obce. Velikost rozpočtu se liší v jednotlivých obcích podle rozlohy obce a počtu obyvatel. 

Pomocným nástrojem pro finanční plánování v obci je rozpočtový výhled, který se sestavuje 

na 2 až 5 let dopředu. Město Havířov sestavuje tento výhled na 3 roky, v současné době 

má sestaven rozpočtový výhled na léta 2010 - 2013. 

Rozpočet obce na daný rok schvaluje vždy zastupitelstvo obce poté, co byl návrh rozpočtu 

zveřejněn na úřední desce alespoň 15 dní. Pokud zastupitelstvo rozpočet neschválí, hospodaří 

obec podle rozpočtového provizoria. Po schválení rozpočtu zastupitelstvem se rozepisují 

všechny údaje na položky a paragrafy a předkládají se Ministerstvu financí prostřednictvím 

výkazu FIN 2-12M. Ve fázi plnění rozpočtu může dojít k rozpočtovým opatřením, což jsou 

změny v rozpočtu. Důvodů pro změny je mnoho, například novely zákonů, organizační 

opatření nebo změna realizace nějaké investiční akce. Po skončení rozpočtového roku dochází 

ke kontrole plnění rozpočtu a sestavuje se závěrečný účet obce, který projednává 

zastupitelstvo. Poté si obec musí nechat přezkoumat své hospodaření u auditora nebo 
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krajského úřadu. Hospodaření města Havířov za období let 2006 - 2010 přehledně zobrazuje 

tabulka 3.4. 

Tab.3.4 Hospodaření města za období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Daňové příjmy   834 633,54    901 652,50    974 673,49    881 830,05   902 627,77 

Nedaňové 

příjmy 
    44 955,10      42 225,05      49 011,21      43 641,52     54 878,37 

Kapitálové 

příjmy 
    26 805,90        7 513,07      10 036,56      39 514,53      16 963,11 

Přijaté transfery    446 008,30   421 431,29    990 075,53    766 250,26 1 018 782,90 

Příjmy celkem 1 352 402,08 1 372 821,93 2 023 796,78 1 731 236,36 1 993 252,15 

Příjmy po 

konsolidaci 
1 352 402,84 1 372 821,91 1 472 870,72 1 391 508,02 1 533 212,60 

Běžné výdaje 1 023 116,95 1 072 434,80 1 639 938,15 1 477 209,55 1 741 337,54 

Kapitálové 

výdaje 
   240 174,88    414 881,56    455 333,42    310 632,78    443 198,46 

Výdaje celkem 1 263 291,83 1 487 316,39 2 095 271,57 1 787 842,33 2 184 536,00 

Výdaje po 

konsolidaci 
1 263 291,87 1 487 316,41 1 544 345,56 1 448 114,00 1 724 496,45 

Financování po 

konsolidaci 
  - 89 110,97    114 494,46     71 474,78      56 605,95    191 283,85 

Pramen: vlastní zpracování podle www.mfcr.cz (ARISweb) a závěrečného účtu města za roky 2006 -  2010 

Tabulka znázorňuje hospodaření města v 5letém období. Celkové příjmy města mají neustále 

stoupající tendenci kromě roku 2009, kdy došlo ke snížení celkových příjmů. Celkové výdaje 

jsou na tom stejně jako příjmy, stále se v letech zvyšovaly až na rok 2009, kdy poklesly. Rok 

2006 byl jediným rokem, kdy celkové příjmy převyšovaly celkové výdaje a proto došlo 

k zápornému financování.  

Daňové příjmy jsou nejvýnosnější skupinou vlastních příjmů města Havířov. Propad 

zaznamenaly pouze v roce 2009, kdy se i na městě Havířov podepsala hospodářská krize. 

V tomto roce se meziročně zvýšily pouze kapitálové příjmy, ostatní příjmy klesly. 

U daňových příjmů je důvodem pokles vybrané částky sdílených daních, který zasáhl všechny 

veřejné rozpočty. Tento výpadek činil u města Havířov v roce 2009 částku přesahující 

146,5 milionu korun. Střídavě rostly a klesaly za celé období nedaňové příjmy, u kterých 

ovšem tyto skoky nebyly až tak výrazné. Velké rozdíly ovšem zaznamenaly kapitálové 

příjmy. Rozdíl mezi rokem 2006 a 2007 byl způsoben prodejem distribuční soustavy v roce 

2006. V letech 2007 a 2008 město nezískalo žádné zvláštní kapitálové příjmy. K výraznému 

zvýšení kapitálových příjmů došlo v roce 2009.  Mohly za to především příjmy z prodeje 

pozemků. Co se týče přijatých transferů, ty se zobrazují v rozpočtu až v průběhu 

rozpočtového roku. K výraznému zvýšení u této příjmové položky došlo v roce 2008. Největší 
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podíl na tomto zvýšení mají transfery na výdaje charakteru sociálních dávek. Další zvýšení 

nastalo v roce 2010. V tomto roce získalo město poprvé dotaci od Regionální rady regionu 

soudržnosti. Přijaté transfery investičního charakteru jsou ovlivňovány zejména čerpáním 

dotací z Evropské unie. Výdajová stránka rozpočtu města je tvořena běžnými a kapitálovými 

výdaji. Běžné výdaje mají do roku 2008 mírně rostoucí tendenci a od tohoto roku postupně 

klesají. Důvodem vyššího nárůstu této výdajové položky v roce 2008 bylo zřízení příspěvkové 

organizace Domov seniorů Havířov. Kapitálové výdaje rostly skokově až do roku 2009, poté 

nastalo v roce 2010 jejich snížení. V roce 2007 mohl za zvýšení kapitálových výdajů hlavně 

nově přijatý úvěr na 180 milionů korun. Další zvýšení těchto výdajů v roce 2008 souviselo 

s výše zmiňovaným zřízením Domova seniorů. Bylo nutné zajistit pro tuto příspěvkovou 

organizaci objekty a vybavení. Výši celkových příjmů a výdajů za jednotlivé roky zobrazuje 

graf 3.1. 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Tento graf graficky znázorňuje přehled celkových příjmů a celkových výdajů města 

za analyzované 5leté období. Lze zde vysledovat, že nejvyšších příjmů i výdajů dosáhlo města 

v letech 2008 a 2010. Naopak nejnižší příjmy a výdaje mělo v roce 2006. V tomto roce jako 

jediném také příjmy převyšovaly výdaje. 
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3.4.1 Daňové příjmy města Havířov  

Daňové příjmy města tvoří výnosy ze svěřených a sdílených daní a výnosy z místních, 

správních poplatků a poplatků týkajících se životního prostředí. Jsou nejdůležitějším 

a finančně nejobjemnějším zdrojem pro rozpočet města Havířov a obecně pro všechny veřejné 

rozpočty. Od roku 2006 se stal novým daňovým příjmem Příjem za zkoušky z odborné 

způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. 

Podrobné rozdělení svěřených a sdílených daní bylo popsáno již v kapitole číslo 2. V krátkosti 

se mezi daňové příjmy města Havířov počítají příjmy z daně příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a z podnikání, daně z příjmů právnických osob a právnických osob za obce, daně 

z přidané hodnoty, daně z hospodářské činnosti obce a daně z nemovitosti. 

Mezi poplatky týkající se životního prostředí vybírané městem Havířov patří poplatky 

za znečišťování ovzduší, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a odvody 

za odnětí pozemků k plnění funkcí lesa. Do místních poplatků vybíraných městem Havířov 

patří zejména poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného 

prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, příjem 

z odvodu výtěžku z provozování loterií, příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů 

o řidičské oprávnění. Příjmy ze správních poplatků se rozdělují mezi více odborů. Výnosy 

z jednotlivých složek daňových příjmů znázorňuje Tab. 3.5. 

Tab. 3.5 Rozdělení daňových příjmů města za období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Výnosy z daní 749 719,61 805 772,76 887 771,23 799 260,41 835 733,35 

Místní poplatky  62 058,26   66 970,61   65 540,72   64 952,94   52 905,48 

Správní poplatky  22 839,04   28 783,94   21 305,21   17 590,03   13 709,92 

Poplatky za ŽP         16,63        125,19          56,33          26,67        279,02 

Daňové příjmy 

celkem 
834 633,54 901 652,50 974 673,49 881 830,05 902 627,77 

Pramen: vlastní zpracování podle závěrečných účtů města Havířov za období 2006 - 2010 

Tabulka 3.5 ukazuje vnitřní členění daňových příjmů. Nejobjemnější položkou jsou výnosy 

z daní, poté místní poplatky, správní poplatky a zanedbatelnou částku tvoří poplatky spojené 

se životním prostředím. U výnosů z daní lze sledovat neustálý nárůst kromě roku 2009, který 

byl poznamenán hospodářskou krizí. Místní poplatky, nebo také místní daně, mají od roku 

2007 mírně klesající charakter. Stejně na tom jsou také správní poplatky. Malý příjem tvoří 

poplatky spojené ze znečišťováním životního prostředí, které mají ale dva extrémní výkyvy, 
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a to v roce 2007 a v roce 2010.  V roce 2007 byl důvodem zejména vysoký objem poplatku 

za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.  Stejný faktor hrál roli i v roce 2010. 

Procentní podíly jednotlivých položek daňových příjmů jsou obsaženy v Příloze č. 1. 

Jak již bylo několikrát zmíněno, daňové příjmy jsou pro veřejné rozpočty nejdůležitější 

položkou. Jejich procentuální podíl na celkových příjmech zobrazuje Tab. 3.6. 

Tab. 3.6  Podíl daňových příjmů na celkových příjmech za období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Daňové 

příjmy 
   834 633,54    901 652,50    974 673,49     881 830,05    902 627,77 

Celkové 

příjmy 
1 352 402,08 1 372 821,93 2 023 796,78 1 731 236,36 1 993 252,15 

% podíl 61,70 % 65,70 % 48,20 % 50,90 % 45,30 % 

Pramen: vlastní zpracování 

Z tabulky je patrný dominantní podíl daňových příjmů na celkových příjmech. Ale i tento 

podíl má klesající charakter. Zatímco v roce 2007 tvořily téměř 66 % celkových příjmů 

ty daňové, v roce 2010 už to bylo jen 45 %, což je pokles o 11 % za 3 roky. Graficky tuto 

situaci zobrazuje graf 3.2. 
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Na tomto grafu je vidět jak daňové příjmy stoupají až do roku 2008. V roce 2009 je patrný 

pokles těchto příjmů a následný mírný nárůst v roce 2010.  

 

 

3.4.2 Nedaňové příjmy města Havířov 

Nedaňové příjmy mají obecně velmi různorodý charakter. Do této skupiny příjmů spadá 

mnoho příjmů, ať už jde o příjmy z vlastních příspěvkových organizací, vlastní příjmy 

z podnikání, příjmy z pronájmu majetku nebo různé pokuty a sankce. 

Město Havířov do této skupiny příjmů zahrnuje především příjmy za poskytování služeb 

a výrobků, z ostatních příjmů z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků a z pronájmu dalších 

nemovitostí. Dále zde patří příjmy z úroků, z pronájmu movitých věcí, z podílu na zisku 

a dividend, z přijatých sankčních plateb, z ostatních příjmů z finančního vypořádání 

předchozích let od jiných veřejných rozpočtů, z přijatých neinvestičních darů, z přijatých 

pojistných náhrad a z ostatních nedaňových příjmů. Přehled hlavních složek této skupiny 

příjmů zobrazuje tabulka 3.7. Ostatní položky, které nejsou uvedené v tabulce, jsou 

zanedbatelné svou částkou. 

Tab. 3.7 Jednotlivé složky nedaňových příjmů města za období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Druh 

příjmu 
2006 2007 2008 2009 2010 

Za výrobky a 

služby 
  4 209,40   3 949,81   4 328,89   4 968,18   8 869,18 

Pronájem   9 402,57 10 627,21 11 809,07 12 124,35   6 446,43 

Z úroků   6 571,46   9 004,77 12 318,94   6 352,61   3 292,88 

Ze zisku a 

dividend 
  9 063,94       635,00   5 205,73   3 738,08    7 068,95 

Ze sankcí   6 111,80     6 506,89   6 996,89   5 895,41    5 976,96 

Přijaté vratky 

transferů 
    327,32        951,22   1 076,27      287,04       302,53 

Neinvestiční 

dary 
     221,80        336,88      111,88      305,08    1 127,42 

Pojistné 

náhrady 
     788,13     1 203,50   1 681,72   3 474,06    2 892,58 

Ostatní 

příjmy 
  1 849,59     1 562,52   2 381,37       826,82    1 318,51 

Celkem 38 546,01 34 777,80 45 910,76 37 971,63 37 295,44 

Pramen: vlastní zpracování podle závěrečných účtů města Havířov za období 2006 - 2010 

Tabulka ukazuje, že z hlavních složek nedaňových příjmů města Havířov jsou nejvýnosnější 

pronájmy pozemků i nemovitých věcí. O druhé místo se potom dělí příjmy z úroků 
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a ze sankcí. Příjmy za poskytnuté výrobky a služby souvisí s organizačními jednotkami města 

a až do roku 2010 nevykazují velké výkyvy. U pronájmu lze sledovat rostoucí tendenci 

do roku 2009, následně v roce 2010 došlo k poklesu u pronájmu ostatních nemovitostí. 

V tomto roce totiž došlo k prodeji tržnice a některé nebytové prostory se převedly 

na soukromé subjekty. Pokles úroků  v roce 2009 o polovinu ovlivnilo snižování úrokových 

sazeb a zlepšený výsledek hospodaření v roce 2008.  Další snížení úrokových sazeb ovlivnilo 

tuto položku i v roce 2010.  U položky příjmy ze zisku a dividend nastal největší výkyv v roce 

2007. V tomto roce se dostala do ztráty jedna z městských společností,a proto se tato položka 

dramaticky snížila.  

U přijatých vratek transferů se jedná o dotace nebo příspěvky, které subjekty vrací zpátky 

městu z různých účelů. U položky příjmy charakteru neinvestičních darů došlo k velkému 

skoku v roce 2010, kdy byla část darů určená na zajištění mezinárodní floristické soutěže 

Europa Cup 2011. Procentní podíly jednotlivých položek nedaňových příjmů zobrazuje 

Příloha č. 2.  Celkový podíl nedaňových příjmů na celkových příjmech pak znázorňuje Tab. 

3.8. 

Tab.3.8 Podíl nedaňových příjmů na celkových příjmech v období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Nedaňové 

příjmy 
     44 955,10      42 225,05      49 011,21      43 641,52     54 878,37 

Celkové příjmy 1 352 402,08 1 372 821,93 2 023 796,78 1 731 236,36 1 993 252,15 

% podíl 3,30 % 3,10 % 2,40 % 2,50 % 2,70 % 
Pramen: vlastní zpracování 

Z této tabulky je zřejmé, že nedaňové příjmy rozhodně nepatří mezi hlavní zdroj příjmů 

pro rozpočet města Havířov. Jejich průměrný podíl činí necelé 3 %. Grafické znázornění 

vývoje nedaňových příjmů předkládá graf 3.3. 
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3.4.3 Kapitálové příjmy města Havířov 

Kapitálové příjmy také nepatří mezi hlavní zdroj příjmové stránky rozpočtů. Obecně se mezi 

ně řadí příjmy z prodeje akcií a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Město Havířov 

zde řadí příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí, 

příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, příjmy z přijatých darů a příspěvků 

na pořízení dlouhodobého majetku. Položky spadající do kapitálových příjmů zobrazuje 

tabulka 3.9. 

Tab. 3.9 Rozdělení kapitálových příjmů města Havířov v letech 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Prodej pozemků 10 451,40 6 709,24  8 847,09 13 454,80  7 979,48 

Prodej ostatních 

nemovitostí 
    554,50    608,00       14,47  25 984,73  8 978,63 

Prodej DHM 15 800,00   113,90       85,00         75,00         5,00 

Přijaté dary a 

příspěvky 
      0      81,93   1 090,00      0    0 

Celkem 26 805,90 7 513,07 10 036,56  39 514,53 16 963,11 
Pramen: vlastní zpracování podle závěrečných účtů města Havířov za období 2006 - 2010 

Z tabulkového rozdělení kapitálových příjmů jsou zřetelné veliké výkyvy v jejich 

jednotlivých položkách. Tento jev ovšem není u těchto příjmů nijak neobvyklý. 

Nejstabilnějším příjmem je tady příjem z prodeje pozemků.  Jeho vyšší nárůst v roce 2009 

ovlivnil prodej pozemků pro podnikání a prodej pozemků pod tržnicí.  

 Co se týče příjmů z prodeje ostatních nemovitostí, první výkyv nastal v roce 2008. V tomto 

roce byly na této položce zaznamenány pouze soudně vymahatelné splátky za prodej bytů. 

Další výrazná změna se projevila o rok později, tedy v roce 2009. V tomto roce se prodaly 

objekty dětského domova a stanice záchranné služby. U prodeje dlouhodobého hmotného 

majetku je zajímavý, co do objemu finančních prostředků pouze rok 2006, kdy došlo k prodeji 

distribuční soustavy soukromému subjektu. U přijatých darů a příspěvků na pořízení 

dlouhodobého majetku jsou zaznamenány dary v letech 2007 a 2008. V roce 2007 

šlo o příspěvek na úpravu bytů na bezbariérové byty a od nadace ADRA získalo město 

příspěvek na výstavbu bezbariérové plošiny ke společenskému domu. V roce 2008 šlo opět 

o příspěvek na přestavbu bytu na bezbariérový a k tomu poskytla finanční dar společnost 

Arcelor Mittal na výsadbu stromořadí. Procentní podíly jednotlivých položek kapitálových 

příjmů je zobrazen v Příloze č. 3. Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech je uveden 

v tab. 3.10. 
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Tab. 3.10 Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech v období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Kapitálové 

příjmy 
26 805,90 7 513,07 10 036,56  39 514,53 16 963,11 

Celkové 

příjmy 
1 352 402,08 1 372 821,93 2 023 796,78 1 731 236,36 1 993 252,15 

% podíl 2,00 % 0,50 % 0,50 % 2,30 % 0,90 % 
Pramen: vlastní zpracování 

Tabulka dokládá, že kapitálové příjmy mají na celkových příjmech nejmenší podíly. Jsou 

objemově ještě menší než nedaňové příjmy. Ve 3 z 5 sledovaných obdobích dokonce 

ani nepřesáhly 1 %. Jelikož se u kapitálových příjmů jedná oproti těm celkovým o velmi 

nízké částky, grafické znázornění by bylo špatně viditelné. Proto následující graf zobrazuje 

pouze vývoj kapitálových příjmů ve sledovaném období. 

  

Pramen: vlastní zpracování  

Na grafu je dobře vidět velká kolísavost v objemu kapitálových příjmů. Nejnižších částek 

dosáhly v roce 2007 a nejvyšších v roce 2009. Velký propad těchto příjmů lze vidět i mezi 

roky 2006 a 2007 a mezi roky 2009 a 2010. 
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3.4.4 Přijaté transfery města Havířov 

Přijaté transfery jsou společně s daňovými příjmy hlavními zdroji rozpočtu města Havířov 

stejně jako veřejných rozpočtů obecně. Jejich nevýhodou je to, že s nimi město nemůže 

dopředu počítat, jejich částky jsou známé až v průběhu roku. Proto se může stát, že město 

na ně bude spoléhat a nakonec je nemusí vůbec získat nebo je získá v mnohem nižší částce, 

než počítalo. Skupina těchto příjmů je tvořena přijatými transfery a konsolidačními 

položkami. Ty mají vždy neinvestiční charakter a slouží k převodu finančních prostředků 

z běžných účtů na účty fondů nebo naopak. 

Přijaté transfery se dělí podle svého charakteru na investiční a neinvestiční. Město je získává 

od mnoha subjektů, například ze státního rozpočtu, ze státní fondů, z Národního fondu, 

od obcí a krajů a od regionálních rad regionů soudržnosti. Jednotlivé transfery znázorňuje 

přehledně tabulka 3.11. 

Tab. 3.11 Přijaté transfery města Havířov za období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Transfer 2006 2007 2008 2009 2010 

Neinvestiční 

celkem 
390 093,58 403 898,47 418 795,46 419 962,09 456 366,40 

Státní rozpočet 381 802,49 401 722,51 374 039,69 368 609,69 373 761,70 

Národní fond 0 0 0 0    1 130,46 

Obce a kraje    2 734,53    1 284,59     3 283,72 10 352,40   14 939,03 

Regionální rady 0 0 0 0     2 107,12 

Vlastní fondy   5 556,56      891,37   41 472,05 41 000,00   64 428,09 

Investiční 

celkem 
55 914,72 17 532,82   20 353,99    6 559,84 102 376,95 

Státní rozpočet 55 914,72 17 178,39    14 353,99     2 215,64     3 684,85 

Národní fond 0 0 0 0    5 332,44 

Obce a kraje 0      354,43     6 000,00     4 344,20        707,23 

Regionální rady 0 0 0 0   92 652,43 

Celkem 446 008,30 421 431,29 439 149,45 426 521,93 558 743,35 
Pramen: vlastní zpracování podle závěrečných účtů města Havířov za období 2006 - 2010 

Celková částka transferů neodpovídá celkovým přijatým transferům v tabulce 3.4, jelikož 

se k nim připočítávají ještě již zmíněné konsolidační položky. Celkové přijaté transfery 

se až na rok 2010 pohybují v podobných sumách a lze sledovat jen menší rozdíly. 

I neinvestiční celkové transfery jsou si objemem podobné. Ze státního rozpočtu přichází 

do rozpočtu města každoročně skoro stejné částky. Tyto finanční prostředky jdou zejména 

na výkon státní správy, na školství, sociální služby, volby a mnoho dalších oblastí, z nichž 

některé jsou z 85 % financovány z Evropského sociálního fondu.  U obou druhů transferů jsou 

zajímavé položky Národní fond a regionální rady regionů soudržnosti. Příjmy u těchto 
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položek jsou zaznamenány pouze v roce 2010. U Národního fondu šlo o dotaci na opravu 

základní školy. U regionální rady šlo o dotaci na rekonstrukci náměstí U Severky 

a rekonstrukci sportovní haly.  Skok u dotací od územně samosprávných celků nastal v roce 

2009, kdy město získalo kromě obvyklých dotací i dotaci od města Orlová pro realizaci 

společného projektu "Systém včasné intervence" a dále i od obcí, jejichž žáci chodí 

do havířovských škol. Na položce vlastních fondů jsou zaznamenány výsledky hospodářské 

činnosti po zdanění. Podle těchto výsledků v jednotlivých letech jsou zřetelné i velké rozdíly 

v jednotlivých letech. 

U celkových investičních transferů lze pozorovat velké rozdíly v jednotlivých letech. Vysoké 

dotace ze státního rozpočtu získalo město v roce 2006, v následných dvou letech byly dotace 

ze státního rozpočtu téměř vyrovnané. Další snížení dotací nastalo v roce 2009. Oproti roku 

2008 to bylo téměř o 12 000 tis. Kč méně. Důvodem bylo i to, že v roce 2008 získalo město 

velkou dotaci na opravu domů. Investiční dotace z Národního fondu a regionálních rad byly 

stejně jako neinvestiční zaznamenány až v roce 2010. Z Národního fondu směřovaly tyto 

prostředky na opravu základní školy a regeneraci náměstí U Severky. Investiční zdroje 

z regionálních rad směřovaly na stejné akce jako neinvestiční zdroje. V roce 2006 město 

nezískalo žádnou investiční dotaci od obcí a kraje. V roce 2008 získalo město dotaci 

od Moravskoslezského kraje na výstavbu protipovodňové hráze v areálu volného času. 

Zbývající částku této dotace obdrželo město v následujícím roce. Procentní podíly 

jednotlivých položek přijatých transferů jsou součástí Přílohy č. 4. Podíl celkových přijatých 

transferů na celkových příjmech je uveden v tabulce 3.12. 

Tab.3.12 Podíl přijatých transferů na celkových příjmech v období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Přijaté 

transfery 
  446 008,30    421 431,29    990 075,53    766 250,26 1 018 782,90 

Celkové 

příjmy 
1 352 402,08 1 372 821,93 2 023 796,78 1 731 236,36 1 993 252,15 

% podíl 33,00 % 30,70 % 48,90 % 44,30 % 51,10 % 
Pramen: vlastní zpracování 

Z tabulky je jasně vidět, že přijaté transfery hrají důležitou roli v rozpočtu města Havířov. 

Ve dvou letech, 2008 a 2010, mají dokonce větší podíl na celkových příjmech než daňové 

příjmy. Společně s daňovými příjmy tvoří přes 95 % veškerých příjmů města. Graficky 

znázorňuje podíl transferů na celkových příjmech graf 3.5. 
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Pramen: vlastní zpracování 

Z grafu lze vyčíst, že v letech 2006 a 2007 byl objem přijatých transferů obdobný. Změna 

v podobě vysokého nárůstu tohoto objemu přijatých transferů nastala v roce 2008 a v roce 

2010. V tomto roce byl také podíl přijatých transferů na celkových příjmech nejvyšší. 

 

3.4.5 Běžné a kapitálové výdaje města Havířov 

Běžné výdaje tvoří rozhodující výdajovou složku veřejných rozpočtů. Nejinak je tomu 

i v rozpočtech města Havířov. Tyto výdaje slouží k zabezpečení veřejných statků 

poskytovaných městem a také na platy zaměstnanců města, výdaje na energii a na celkový 

provoz města.  

Město Havířov má rozdělené své běžné výdaje podle organizačních jednotek, což jsou 

jednotlivé odbory magistrátu. Přes tyto odbory zabezpečuje chod města a veřejné statky 

na daných úsecích. V rozpočtech odborů se odráží kromě výdajů na svou činnost i platy 

a pojistné zaměstnanců,  nákupy materiálu a služeb, výdaje na energii, na neinvestiční 

transfery obyvatelstvu i na opravy a udržování. Takto členěné výdaje jsou rozděleny mezi 11 

organizačních jednotek (odborů) a součástí výdajové stránky města jsou i výdaje městské 

policie. Podíl běžných výdajů na celkových výdajích města představuje tabulka 3.13. 
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Tab. 3.13 Podíl běžných výdajů na celkových výdajích v období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžné výdaje 1 023 116,95 1 072 434,80 1 639 938,15 1 477 209,55 1 741 337,54 

Celkové 

výdaje 
1 263 291,83 1 487 316,39 2 095 271,57 1 787 842,33 2 184 536,00 

% podíl  81,00 % 72,10 % 78,30 % 82,60 % 79,70 % 
Pramen: vlastní zpracování 

Tato tabulka jen dokazuje fakt, že běžné výdaje tvoří většinu výdajů města. Jejich hodnota 

se pohybuje až na rok 2007 kolem 80 %. Zvýšení běžných výdajů v roce 2010 bylo z důvodu 

zvýšení příspěvků příspěvkovým organizacím a z vyšších výdajů na opravy a udržování. 

Zvýšené výdaje v roce 2008 byly kvůli zřízení domova seniorů. Přehledné grafické 

znázornění jednotlivých podílů běžných výdajů na těch celkových dokládá graf 3.6. 

 

Pramen: vlastní zpracování 

Druhou, méně objemnou složku celkových výdajů tvoří investiční výdaje neboli kapitálové. 

Tyto výdaje souvisí s investiční aktivitou města. Jsou z nich financovány investiční akce. 

Tvoří zhruba necelou třetinu výdajové stránky rozpočtu města Havířov. I tyto výdaje 

jsou rozděleny podle jednotlivých odborů. Nejvíce je využívá odbor investiční výstavby, 

což je logické vzhledem k jeho účelu. Přes tento odbor šly také dotace z regionální rady 

regionu soudržnosti na regeneraci náměstí.  
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Mezi zdroje financování kapitálových výdajů patří vlastní zdroje a cizí zdroje. Vlastní zdroje 

tvoří vlastní příjmy a prostředky z minulých let v podobě fondů. Do cizích zdrojů patří hlavně 

přijaté úvěry a přijaté investiční transfery. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích 

města za sledované období zobrazuje tabulka 3.14. 

Tab. 3.14 Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Kapitálové 

výdaje 
   240 174,88    414 881,56    455 333,42    310 632,78    443 198,46 

Celkové 

výdaje 
1 263 291,83 1 487 316,39 2 095 271,57 1 787 842,33 2 184 536,00 

% podíl 19,00 % 27,90 % 21,70 % 17,40 % 20,30 % 
Pramen: vlastní zpracování 

Podle tabulky se kapitálové výdaje pohybují v průměru kolem 20 % celkových výdajů. 

Výjimku tvoří rok 2007, kdy se podíl na celkových výdajích vyšplhal k 28 %. Tím se také 

změnila struktura financování těchto zdrojů a navýšil se podíl cizích zdrojů financování 

o úvěr. Nárůst kapitálových výdajů v roce 2008 ovlivnilo zřízení domova seniorů, kvůli 

kterému se musely vyčlenit prostředky na budovu a zařízení. V tomto roce byla také většina 

investičních akcí hrazena převážně z vlastních zdrojů města. Z těchto zdrojů se hradila i velká 

část investičních akcí v roce 2009. Naopak v roce 2010 převažovaly na financování investic 

města cizí zdroje. Graficky znázorňuje situaci v předchozí tabulce graf 3.7. 

 

Pramen: vlastní zpracování 
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V tomto grafu je přehledně vidět, jak opravdu malý objem výdajů představují kapitálové 

výdaje oproti běžným výdajům. I přesto jsou ale kapitálové výdaje důležitou součástí 

výdajové stránky rozpočtu města, protože bez nich by se nemohla provádět investiční 

výstavba a město by se nemohlo dále rozvíjet a modernizovat. 

 

3.5 Zhodnocení hospodaření města za 5 let  

Předchozí podkapitoly diplomové práce se věnovaly rozborům hospodaření města Havířov 

za 5leté časové období, konkrétně za období let 2006 - 2010. Postupně byly analyzovány 

jednotlivé skupiny příjmů města, které tvoří daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové 

příjmy a přijaté transfery, a výdajů města, které se člení na běžné výdaje a kapitálové výdaje. 

Město používá ve svých závěrečných účtech druhové třídění finančních operací. 

Z analýzy hospodaření města vyplývá, že hospodaření města je ve všech sledovaných letech 

schodkové. Celkové výdaje vždy mírně převyšují celkové příjmy. Výjimkou je pouze 

rok 2006, kdy tomu bylo naopak a město dosáhlo přebytkového rozpočtu. Tento přebytek 

byl odveden na k tomu určený fond města, kde se shromažďují i kladné výsledky hospodaření 

městských společností a městem zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek. 

Tyto finanční prostředky následně slouží k dalšímu financování městem zřízených organizací 

a také jsou vlastním zdrojem financování aktivit města. Vlastní zdroje finančních prostředků 

hrály víceméně dominantní roli při financování investičních aktivit města Havířov až do roku 

2009. Nejvíce se vlastní příjmy podílely na financování kapitálových výdajů v roce 2008, 

kdy se jejich podíl na financování vyšplhal až na téměř 97 %. V letech 2006 a 2009 tvořil 

tento podíl financování kapitálových výdajů zhruba 75 %. V roce 2007 bylo financováno 

z vlastních zdrojů jen 55 % kapitálových výdajů města. Zlom ve struktuře financování 

kapitálových výdajů nastal v roce 2010, kdy bylo hrazeno z vlastních příjmů pouze 16 % 

kapitálových výdajů a více než dvě třetiny těchto výdajů pokrývaly cizí zdroje. Ovlivňujícím 

faktorem této změny byl získaný úvěr a první finanční prostředky získané z regionální rady 

regionu soudržnosti prostřednictvím přijatého transferu. 

Co se týče příjmové stránky rozpočtu města Havířov, ta je co do objemu finančních 

prostředků nejvíce ovlivněna daňovými příjmy a přijatými transfery. Tyto dvě třídy tvoří 

téměř veškeré příjmy města. Kapitálové příjmy a nedaňové příjmy tvoří spíše doplňkový zdroj 

příjmů města. Výdajová stránka rozpočtu města je jednoznačně nejvíce ovlivněna běžnými 
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výdaji, které tvoří přes dvě třetiny veškerých celkových výdajů. Všechny složky příjmů 

a výdajů rozpočtu města Havířov ,v peněžním i procentním vyjádření, znázorňuje tab. 3.15. 

V té jsou zobrazeny průměry jednotlivých položek za celé sledované 5leté období. 

Tab. 3.15 Průměr jednotlivých položek rozpočtu města Havířov za 5 let (v tis. Kč, v %) 

Položka Peněžní podíl Procentní podíl 

Daňové příjmy 899 083,47 53,05 

Nedaňové příjmy 46 942,25 2,77 

Kapitálové příjmy 20 166,63 1,19 

Přijaté transfery 728 509,66 42,99 

Celkové příjmy 1 694 702,01 100 

Běžné výdaje 1 390 807,40 78,86 

Kapitálové výdaje 372 844,22 21,14 

Celkové výdaje 1 763 651,62 100 
Pramen: vlastní zpracování 

Tabulka jen potvrzuje všechna výše zmíněná fakta k hospodaření města Havířov. Přes 

polovinu veškerých příjmů města v průměru za sledované období let 2006 - 2010 tvoří daňové 

příjmy. Ty společně s přijatými transfery tvoří 96 % celkových příjmů města Havířov. 

U výdajové stránky tvoří v průměru běžné výdaje téměř 79 % a kapitálové výdaje 21 %. 

V souvislosti se zvyšujícím se podílem cizích zdrojů při financování kapitálových výdajů 

je třeba brát na zřetel i zadluženost města Havířov a s tím souvísející ukazatel dluhové služby. 

Tento nástroj pomáhá vládě regulovat zadluženost obcí a krajů
51

. Ukazatel dluhové služby 

hodnotí jaké jsou náklady dluhu a jakou má obec schopnost splácet své dluhy. Tento ukazatel 

nám říká, kolik finančních prostředků obec ročně vydá na splácení svých závazků a na jejich 

obsluhu (úroky s dluhem spojené). Ukazatel dluhové služby by neměl přesáhnout hranici 

30 %
52

. Vypočítá se jako podíl mezi dluhovou službou a dluhovou základnou vynásobený 

100
53

. Do dluhové služby se zahrnují splátky jistin, zaplacené úroky, splátky vydaných 

dluhopisů a splátky leasingu. Dluhová základna se skládá z daňových příjmů, nedaňových 
                                                           
51

 vznikl 14.4.2004 po přijetí usnesení vlády č. 346 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele 
dluhové služby 
52 v roce 2008 vláda zrušila usnesení vlády o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby 

novým usnesením ze dne 12.11.2008 č. 1395 o monitoringu hospodaření obcí (změněno usnesením vlády č.695 
ze dne 29.9.2010). Cílem monitoringu je, aby obce obezřetněji nakládaly se svěřenými veřejnými prostředky. 
Ministerstvo financí provádí monitoring pomocí 16 informativních a 2 monitorujících ukazatelů. Každý rok tak 
provádí výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce. Tyto ukazatele 
hodnotí celkovou likviditu obce, která by měla být v intervalu <0;1>, a také podíl cizích zdrojů k celkovým 
aktivům, který by neměl přesáhnout 25 %. Ukazatel dluhové služby je jedním z informativních ukazatelů. Obce, 
které nesplní kritéria monitoringu obdrží od Ministerstva financí dopis o zjištěných skutečnostech a jsou 
vyzvány k objasnění zjištěného stavu. 
 
53

 podle informací získaných na stránkách Ministerstva financí dostupných na 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zpravy_mf_12197.html?year=2008 [citace 2012-4-21] 



 

48 
 

příjmů a části přijatých dotací, které mají nárokový charakter. Místo toho se dají použít 

do dluhové základny i celkové příjmy. V tomto případě by ale neměl ukazatel přesáhnout 

15 %. Pokud má obec nebo kraj výši ukazatele dluhové služby vyšší než 30 %, může 

pro ni být těžší a komplikovanější získat státní dotaci, půjčku nebo návratnou finanční 

výpomoc. Jak vypadá dluhová služba města Havířov za období let 2006 - 2010 ukazuje 

následující tabulka. 

Tab. 3.16 Dluhová služba města Havířov za období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Splátky jistin 

úvěrů 
25 080,00 26 746,67 43 080,00 43 080,00 101 622,00 

Výdaje na úroky 7 168,85 6 695,94 11 826,29 10 267,82 15 672,52 

Dluhová služba 32 248,85 33 442,61 54 906,29 53 347,82 117 294,52 
Pramen: vlastní zpracování podle závěrečného účtu města Havířov za rok 2010 

Z tabulky vyplývá, že v letech 2006 - 2007 byla dluhová služba téměř stejná. Zvýšení nastalo 

v roce 2008, protože v předchozím roce získalo město Havířov úvěr, který začalo splácet 

v roce 2008. Nejvyšší skok nastal v roce 2010, kdy se dluhová služba oproti roku 2009 více 

než zdvojnásobila. Město nikdy nečerpalo tolik finančních prostředků pomocí úvěrů jako 

v tomto roce. Toto čerpání úvěrů by mělo trvat až do roku 2014, kdy se mohla výše dluhové 

služby snížit, pokud město nepřijme další úvěr. Pro výpočet ukazatele dluhové služby je třeba 

ještě znát dluhovou základnu. Jelikož se nepodařilo získat všechny údaje potřebné k získání 

výše dluhové základny, byly použity pro dluhovou základnu celkové příjmy města Havířov. 

Tím pádem by ukazatel dluhové služby neměl překročit hranici 15 %. Výpočet ukazatele 

dluhové služby znázorňuje tab. 3.17. 

Tab. 3.17 Ukazatel dluhové služby města Havířov za období 2006 - 2010 (v tis. Kč, v %) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Dluhová 

služba 
32 248,85 33 442,61 54 906,29 53 347,82 117 294,52 

Dluhová 

základna 
1 352 402,08 1 372 821,93 2 023 796,78 1 731 236,36 1 993 252,15 

Ukazatel 

dluhové 

služby v % 

2,38 2,44 2,71 3,08 5,88 

Pramen: vlastní zpracování 

Tabulka ukazuje, že město Havířov má velkou rezervu k dostání se na kritickou hranici 15 %. 

Za sledované období 3 roky po sobě nedosáhla ani na hranici 3 %. To se mu podařilo 

až v roce 2009 a v roce 2010 byl ukazatel dluhové služby téměř 6 %.  
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4. NÁVRH FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HAVÍŘOV 

 

Poslední kapitola diplomové práce je její praktickou částí. Tato kapitola je zaměřena 

na vybranou investiční akci ve městě Havířov, kterou je výstavba podzemních garáží,  řešení 

jejího financování a navržení pro město co nejvhodnější varianty financování této investiční 

akce. V této kapitole je nejdříve představena vybraná investiční akce města Havířov 

a základní informace o ní, finanční prostředky potřebné k realizaci této investiční akce. 

Poslední části kapitoly budou věnovány návrhům financování investiční akce města, a to jak 

z vlastních zdrojů města Havířov, tak i z cizích zdrojů, včetně možnosti financování této akce 

pomocí PPP (public private partnership). 

 

4.1 Charakteristika vybrané investiční akce 

Pro praktickou část diplomové práce byla vybrána rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, 

které se nachází v Havířově, v části Šumbarku, a s ním spojená výstavba podzemních garáží 

pod tímto náměstím.  Toto náměstí je nejstarším náměstím na území města Havířov a jeho 

plánovaná rekonstrukce by měla začít na přelomu let 2012 a 2013. Náměstí se nachází mezi 

ulicemi Anglická, Školní a Slovenského národního povstání. Bytový fond okolo tohoto 

náměstí patří soukromému subjektu, v tomto případě se jedná o společnost RPG. 

Účelem projektové dokumentace byl návrh na zklidnění dopravy, rozšíření kapacity 

parkovacích míst a zlepšení vzhledu celého náměstí. Cílem připravované rekonstrukce 

je vytěsnění autobusové i automobilové dopravy do bočních ulic, vybudování cyklostezky 

a nových chodníků, zvýšení kapacity parkovacích míst pro obyvatele bytové zástavby pomocí 

nadzemního i podzemního parkoviště, vybudování prostoru pro odpočinek a setkávání 

obyvatel. Součástí bude i rekonstrukce inženýrských sítí na daném území a veřejného 

osvětlení.  

Zajímavostí této rekonstrukce je, že si budoucí vzhled náměstí vybrali sami občané Havířova. 

Na internetových stránkách města měli možnost hlasovat v anketě, kde měli na výběr z 5 

možných variant rekonstrukce. Jednotlivé varianty se od sebe lišily uspořádáním parkovacích 

stání. řešením horní a dolní části náměstí s ohledem na vjezd a výjezd parkujících vozidel 
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a uspořádáním zeleně na náměstí. Nakonec vyhrála u občanů varianta č. 3, jejíž vzhled 

je součástí Přílohy č. 5. 

V prvních plánech o rekonstrukci tohoto náměstí se počítalo pouze s úpravou nadzemního 

vzhledu a také se řešily jen nadzemní parkovací místa. Vzhledem k tomu, že se počítalo 

se 180 novými parkovacími místy, začalo se přemýšlet i o vybudování podzemního 

parkoviště, které by pojalo značnou část těchto parkovacích míst. Tím by se ušetřilo místo 

u náměstí i pro jiné účely, než jen pro parkování a vzhledově by to budilo určitě lepší dojem 

na danou lokalitu. Konečná verze projektu nakonec počítá s 158 parkovacími místy, z toho 

se jedná o 87 nadzemních parkovacích míst a 71 podzemních parkovacích míst. Vybudování 

podzemního parkoviště sebou ale také nese problémy s jeho financováním. Rekonstrukce 

náměstí T. G. Masaryka bude totiž hrazeno z Regionálního operačního programu, z něj už ale 

nevyjdou finanční prostředky potřebné na výstavbu podzemního parkoviště. Proto musí město 

nalézt potřebné finanční prostředky na výstavbu jinde a dříve, než celá rekonstrukce začne 

probíhat. 

 

4.2 Finanční aspekty investiční akce 

Celkové náklady na rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka i s výstavbou podzemních garáží 

jsou odhadovány ve výši 100 milionů Kč, včetně DPH. Z toho celou polovinu, tj. 50 milionů 

Kč, spolkne právě výstavba podzemních garáží. Tato výstavba bude dost náročnou investiční 

akcí, protože podzemní parkovací místa vychází finančně dráže než nadzemní parkovací 

místa. Důvodem je větší náročnost při výstavbě, horší proveditelnost, splnění náročnějších 

technologických postupů a norem a zavedení inženýrských sítí. Při výpočtu ceny jednoho 

parkovacího místa v podzemní garáži se dostáváme k částce atakující hranici 700 tisíc Kč. 

I přes tyto vysoké finanční náklady se město rozhodlo do výstavby podzemní garáže jít a najít 

pro ni vhodnou formu financování je úkolem této části diplomové práce. 

Nejprve se ale krátce práce dotkne i financování rekonstrukce náměstí, protože výstavba 

podzemních garáží je s ním spjata. Jak již bylo zmíněno výše, tato rekonstrukce bude 

financována z fondů Evropské unie, potažmo z Regionálního operačního programu. Pokud 

se chce město nebo obec ucházet o finanční prostředky z těchto evropských zdrojů, musí 

sestavit integrovaný plán rozvoje města, když má více než 50 000 obyvatel. Město Havířov 

si pro operační období 2007 - 2013 připravilo Integrovaný plán rozvoje statutárního města 
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Havířova s tématickým plánem "Přitažlivé město Havířov". V rámci tohoto tématického 

projektu se chce město Havířov více propagovat, podporovat svou image a vytvořit lepší 

vztah občanů k městu. Chce vytvořit prostředí, které by přilákalo mladé obyvatele. Novou 

výstavbou chce vylepšit vzhled města a zlepšit životní podmínky svých občanů.  

Na celý svůj tématický plán dostalo město Havířov příslib sumy finančních prostředků 

od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti a z této postupně obdržené částky financuje své 

investiční aktivity. Je logické, že tyto finanční prostředky nevyjdou na všechny investice. 

Rekonstrukce náměstí spadá do oblasti podpory 3.1 - Rozvoj urbanizačních center 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. V rámci integrovaného plánu 

rozvoje města Havířov spadá rekonstrukce náměstí pod prioritu Regenerace a všestranný 

rozvoj města a občanské vybavenosti. Na tuto prioritu získalo město Havířov od Regionálního 

operačního plánu celkovou částku 155 milionů Kč (6 090 373 EUR) a musí z ní financovat 

celkem 4 projekty, z toho 3 se týkají rekonstrukce náměstí. 

Co se týče spolufinancování, tak město získá na jednotlivé investiční projekty 72,71 % 

z ERDF
54

a 27,29 % musí pokrýt jinými zdroji. Z rozpočtu města má přislíbeno vlastní 

finanční zdroje v hodnotě 14,65 % a 12,64 % získá jako dotaci z regionální rady regionu 

soudržnosti. 

 

4.3 Financování investiční akce vlastními zdroji 

Jednou z možností jak financovat výstavbu podzemních garáží je použití vlastních finančních 

zdrojů. Tento druh financování by byl pro město Havířov ideální z důvodu, že by nezvyšovalo 

svou zadluženost a nemuselo by v příštích letech splácet ani úvěr, ani úroky z toho plynoucí.  

Město musí ale v první řadě zabezpečit pro své občany veřejné statky a veřejné služby, které 

jsou důležité pro každodenní chod města. Teprve po tomto zabezpečení může uvažovat, 

jak naloží se zbylými finančními prostředky a do kterých investičních akcí je vloží. Jelikož 

je ale výstavba podzemních garáží se 71 parkovacími místy dosti nákladnou investiční akcí, 

nelze předpokládat, že by město Havířov uhradilo celých 50 milionů Kč ze svých vlastních 

prostředků. Na tuto variantu financování by mohlo použít své příjmy vlastní, které se skládají 

z daňových, nedaňových a kapitálových příjmů. Dále by mohlo město využít i přebytky 
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z hospodaření předchozích let. Ze 3. kapitoly věnované analýze hospodaření města Havířov 

za období 2006 - 2010 ale vyplývá, že město už od roku 2007 hospodaří se schodkem. 

Z tohoto důvodu není možné počítat s variantou, že by město začalo hospodařit přebytkově 

a případné přebytky by po mnoha letech šetření využilo k profinancování výstavby 

podzemních garáží. Tato varianta by byla časově velmi zdlouhavá, protože město by muselo 

šetřit několik let, než by dosáhlo na tak velkou částku. Navíc by se tak město zaměřilo pouze 

na jednu investiční aktivitu a ostatní investiční aktivity by zůstaly pozastaveny nebo by byly 

případně i zrušeny, protože by už na ně město nemělo potřebné finanční prostředky. 

Další nabízenou variantou, kromě financování investiční akce z přebytků minulých let, 

je možnost, zda vlastní příjmy města Havířov dokážou pokrýt kapitálové výdaje města 

v jednotlivých letech. Tuto situaci zobrazuje tab. 4.1. Do vlastních příjmů jsou zahrnuty 

všechny příjmy města Havířov, kromě přijatých transferů. 

Tab. 4.1 Vztah vlastních příjmů a kapitálových výdajů za období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastní příjmy 906 394,54 951 390,62 1 033 721,26 964 986,10 974 469,25 

Kapitálové 

výdaje 
   240 174,88    414 881,56    455 333,42    310 632,78    443 198,46 

Rozdíl 666 219,66 536 509,06 578 387,84 654 353,32 531 270,79 
Pramen: vlastní zpracování podle závěrečných účtů města Havířov za období 2006 - 2010 

Tabulka dokazuje, že město Havířov je schopné pokrýt veškeré kapitálové výdaje z vlastních 

příjmů. Zbylá částka finančních prostředků by už ale městu Havířov nepostačovala k pokrytí 

všech běžných výdajů, které se pohybují za sledované období v průměrné částce 

1 390 807,40 tis. Kč. Tyto výdaje by město pokrylo jen z poloviny. Přitom právě běžné 

výdaje jsou vyhrazeny pro zajištění veřejných statků a služeb a také pro platy zaměstnanců 

města.  

Další možností financování výstavby podzemních garáží z vlastních zdrojů je prostřednictvím 

pronájmu nebo prodeje obecního majetku. Velikost dlouhodobého hmotného majetku města, 

jeho složky a jejich procentní podíl na celkovém hmotném majetku za rok 2010 zobrazuje 

Tab. 4.2. 
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Tab.4.2 Dlouhodobý hmotný majetek města Havířov k 31.12.2010 (v tis. Kč, v %) 

Dlouhodobý hmotný majetek Peněžní částka Procentní podíl 

Pozemky 415 424,30 8,51 

Kulturní předměty 25 636,58 0,53 

Stavby 4 065 765,40 83,26 

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
79 165,68 1,62 

Drobný DHM 0 0 

Nedokončený DHM 296 728,14 6,08 

Poskytnuté zálohy na DHM 260,40 0,01 

Celkem 4 882 980,50 100 
Pramen: vlastní zpracování podle závěrečného účtu města Havířov za rok 2010 

Z tabulky je zřejmé, že město Havířov vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ceně 

4,8 miliardy Kč. Z tohoto majetku tvoří 83 % stavby a necelých 9 % pozemky. Kdyby chtělo 

město financovat výstavbu podzemních garáží pomocí této varianty, muselo by část svých 

staveb nebo pozemků dlouhodobě pronajmout nebo odprodat, aby získalo potřebnou částku 

50 milionů Kč. Tato varianta financování z vlastních peněžních prostředků je nejpřijatelnější 

a nejreálnější. Otázkou je, jestli by bylo město Havířov případně ochotno se vzdát tolika 

pozemků a budov v dané částce a jak rychle by na svůj majetek našlo kupce. 

Pokud město Havířov nebude chtít odprodat část svého obecního majetku, nebude schopné 

ufinancovat výstavbu podzemních garáží pouze z vlastních peněžních prostředků. Proto 

se bude muset najít jiná vhodná varianta financování pomocí cizích zdrojů, např. úvěru. 

Popřípadě by se dalo uvažovat o kombinaci financování výstavby podzemních garáží pomocí 

vlastních i cizích finančních zdrojů. 

 

4.4 Financování investiční akce prostřednictvím úvěru 

Další možností financování výstavby podzemních garáží je prostřednictvím cizích zdrojů. 

Nejčastější variantou je financování pomocí úvěru u některé z komerčních bank v České 

republice. Toto financování je kromě samotného úvěru zatíženo i splácením úroků, což 

ovlivňuje negativně hospodaření města. Musí totiž každý měsíc počítat s finančními 

prostředky na splátku úvěru i souvisejících úroků. 

Pro bankovní instituce představují obce méně rizikové klienty, protože je u nich větší jistota 

ve splácení úvěru. Z těchto důvodů většinou bankovní instituce nabízí klientům - obcím úvěry 

s nižší úrokovou sazbou vycházející z diskontní sazby vyhlašované Českou národní bankou. 
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Případné přijetí bankovního úvěru musí nejdříve schválit zastupitelstvo města. Bankovní 

instituce v České republice nabízí obcím 3 druhy úvěrů - krátkodobý úvěr se splatností 

do jednoho roku, střednědobý úvěr se splatností do 10 let a dlouhodobý úvěr se splatností 

nad 10 let. Jedním z kritérií při žádosti o úvěr je hodnota ukazatele dluhové služby. 

V předchozí kapitole je v rámci zhodnocení hospodaření města za sledované 5leté období 

řešen i tento ukazatel, který dosahuje u města Havířov nižších hodnot než je kritická hranice. 

Proto by neměl být problém pro město Havířov získat úvěr u některé z bank.  

Některé banky nabízí přímo úvěry pro obce. Takový úvěr nabízí i Českomoravská záruční 

a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB). Její produkt se nazývá OBEC 2 a je určen pro financování 

infrastruktury obcí. Cílem tohoto programu je financování investic k zachování a rozvoji 

infrastruktury obcí zvyšujících kvalitu života obyvatel. Příjemcem úvěru můžou být obce, 

svazky obcí a vodohospodářské a. s. s kapitálovou účastí obce na území České republiky. 

Úvěr je poskytován v české měně a výše úvěru je v rozmezí od 8 mil. Kč do 250 mil. Kč, 

splatnost úvěru se pohybuje v hranici 10 - 15 let. Úvěr lze bez sankce předčasně splatit 

a je poskytován na financování způsobilých výdajů projektu
55

. Úroková sazba je pevná 

po celou dobu splácení úvěru a není vyžadováno zajištění úvěru. Splátky jistiny úvěru 

lze odložit až o 36 měsíců od data podepsání smlouvy o úvěru. Projekt musí být realizován 

na území České republiky a musí být zaměřen na zachování a rozvoj infrastruktury 

ve vlastnictví obce zvyšující kvalitu života obyvatel. Program je vyhlášen do 31.12.2012 

a kdyby se město Havířov pro tuto variantu úvěru rozhodlo, ještě by o úvěr stihlo zažádat. 

Dalším vhodným úvěrem pro obce je MUFIS 2, který nabízí opět Českomoravská záruční 

a rozvojová banka, a. s. společně s Municipální finanční společností, a. s.. Cílem programu 

je financování investic k zachování a rozvoji infrastruktury obcí a příjemcem jsou obce 

na území České republiky, kromě hlavního města Prahy. Výše úvěru je do 30 milionů Kč 

a splatnost úvěru je do 10 let od data podpisu smlouvy o úvěru. Úroková sazba je pevná 

po celou dobu splácení a její výše se stanoví individuálně. Splátky jistiny úvěru lze odložit 

až o 2 roky od data podpisu smlouvy o úvěru. Program je vyhlášen do 31.12.2014. V tomto 

případě by město Havířov muselo požádat o maximální výši úvěru, tj. 30 milionů Kč, 

a zbylých 20 mil. Kč by muselo uhradit z vlastních příjmů. 

                                                           
55

 způsobilými výdaji se rozumí pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku, včetně nákupu 
pozemku a zpracování projektové dokumentace 



 

55 
 

Pokud by si město vybralo tento druh úvěru, s maximální výší úvěru i dobou splatnosti 10 let, 

splácelo by ročně 3 miliony Kč bez úroků, měsíční náklady by byly 250 tisíc Kč bez úroků. 

Pokud by si město Havířov vzalo úvěr na stejnou částku v programu OBEC 2 a splácelo 

ji po maximální dobu splatnosti, tj. 15 let, splácelo by ročně bez úroků 2 miliony Kč a měsíční 

náklady by se snížily na necelých 170 tisíc Kč, ke kterým by se ještě připočítaly úroky. 

Komerční banka, a. s. nabízí městům, obcím a krajům municipální úvěr. Tento úvěr může 

být veden v české nebo zahraniční měně a je nabízen ve všech 3 typech úvěrů - krátkodobý, 

střednědobý i dlouhodobý. Úroková sazba je pevná nebo pohyblivá. Čerpání a splácení úvěru 

lze jednorázově nebo postupně. Část úvěru je určena na překlenutí časového nesouladu mezi 

příjmy a výdaji a její výše je určena předpokládanou velikostí a délkou trvání časového 

nesouladu. Druhá část úvěru je určena k financování investic a její výše vychází ze skutečně 

vynaložených nákladů města. Výhodou tohoto druhu úvěru je možnost realizovat pro obce 

finančně náročné investiční akce. Tento úvěr umožňuje obcím financovat pořízení hmotného 

investičního majetku, nehmotného investičního majetku, obnovu stávajícího investičního 

majetku a překlenout časový nesoulad mezi příjmy a výdaji. 

Investiční úvěr pro města a obce nabízí také GE Money. Jejich úvěry pro obce jsou 

individuálně řešené a šité na míru pro každou obec zvlášť. Obce mají možnost získat zdroje 

na financování svých investičních potřeb, které jsou podpořeny dotacemi až do výšky 100 % 

investičního rozpočtu. Splatnost úvěru je maximálně 10 let.  

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB) nabízí účelový úvěr pro klienty komunální 

správy. Úvěr je určen pro obce, města, svazky obcí i příspěvkové organizace a lze z něj 

financovat krátkodobé i dlouhodobé investiční projekty a rozvojové programy. Úvěr 

lze čerpat v české i cizí měně, úroková sazba je pevná nebo pohyblivá a závisí na bonitě obce, 

kvalitě obchodního záměru a délce splatnosti. Hodnota zajištění úvěru závisí na délce 

splatnosti a ekonomickém postavení klienta. Výhodou úvěru je individuální přístup 

pro vytvoření plánu čerpání a splácení, možnost odkladu splátek na 1 rok od zahájení čerpání 

úvěru.  

Výše zmíněné úvěry u bankovních institucí nejsou celkovým výčtem všech úvěrů, které 

by mohlo město Havířov získat k financování výstavby podzemních garáží. I ostatní bankovní 

instituce mají úvěry pro obce a města a jejich nabídka je podobná té, která tady byla 

předložena. Nejčastěji nabízí banky splácení úvěru po dobu 10 let a výší úvěru lze dosáhnout 

na celkovou předpokládanou částku výstavby podzemních garáží, tj. 50 milionů Kč. 
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Jednotlivé úvěry by se lišily jen úrokovou sazbou, která je u mnohých bankovních institucí 

individuální. Pokud by si město Havířov vzalo úvěr na celou částku investiční akce a splácelo 

ho 10 let, ročně by platilo 5 milionů Kč splátku úvěru, měsíční náklady by tvořily částku 

necelých 417 tisíc Kč. Tato částka by se měnila podle výše úrokové sazby a s tím souvísející 

platby úroků. Tyto platby by byly velkým zatížením rozpočtu města a lze předpokládat, 

že město by si případné financování investiční akce úvěrem zkombinovalo s jiným zdrojem 

financování a vzalo by si úvěr na nižší částku. 

 

4.5 Financování investiční akce pomocí PPP 

Další možnou alternativou financování výstavby podzemních garáží je financování této 

investiční akce pomocí tzv. PPP projektu. PPP (public private partnership) je spolupráce mezi 

veřejným a soukromým sektorem. Je to způsob zajištění veřejných služeb a veřejné 

infrastruktury na základě dlouhodobého smluvního vztahu. V tomto vztahu vzájemně sdílejí 

užitky a rizika vyplývající ze zajištění veřejných služeb veřejný i soukromý sektor.  Projekty 

PPP pomáhají zvyšovat kvalitu a efektivnost veřejných služeb a urychlují realizaci 

významných infrastrukturních projektů s pozitivním dopadem na rozvoj ekonomiky. Tyto 

projekty mezi soukromým a veřejným sektorem jsou uskutečňovány na základě 

dlouhodobého smluvního vztahu, který může trvat od 10 do 40 let. V České republice 

se realizují PPP projekty na základě uzavření koncesní smlouvy
56

. 

Podstatou úspěšného PPP projektu je fakt, že veřejný sektor může dosáhnout většího přínosu, 

pokud využije schopnosti a zkušenosti soukromého sektoru a rozdělí rizika mezi 

obě zúčastněné strany tak, že každá strana nese takové riziko, které dokáže řídit. U PPP 

projektů většinou mají oba sektory sdílenou účast ve společnosti, která je speciálně vytvořená 

pouze pro účely realizace projektu a řídí se obchodním zákoníkem. 

Zadavatelem takového projektu je vždy veřejný subjekt. Úkolem soukromého sektoru 

je co nejefektivněji zajistit veřejnou službu podle zadání zadavatele. Při výběru soukromého 

subjektu se hodnotí ekonomická výhodnost. Projekt financuje soukromý sektor, kterému 

mohou pomocí bankovní ústavy. Ty zajišťují projektové financování projektů až do výše 

95 % a disponují speciálními právy. Veřejný sektor platí roční splátky soukromému sektoru, 

např. poplatkem za dostupnost služby nebo vybíráním platby od uživatelů. Na konci projektu 
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přechází majetek nebo služba do vlastnictví veřejného sektoru. Výsledkem PPP projektu 

je spokojenost obou sektorů, kterým plynou výhody. Soukromý sektor tak získává možnost 

dlouhodobých příjmů a veřejný sektor získává vyšší kvalitu za stejné náklady nebo stejnou 

kvalitu za nižší náklady. Mezi základní znaky PPP projektu patří například fakt, že oba 

sektory spolu spolupracují na základě smluvního vztahu, který jasně rozděluje zodpovědnost, 

náklady a rizika mezi oba sektory. Dalším znakem je naplňování veřejného zájmu 

i komerčního charakteru. 

S PPP projekty je spojena řada výhod i nevýhod. Mezi hlavní výhody těchto projektů patří 

zachování kontroly, kdy se veřejný sektor věnuje tomu, co umí nejlépe a realizace 

infrastrukturních projektů je přenechána soukromému sektoru, aniž by veřejný sektor ztratil 

nad těmito projekty kontrolu. Další výhodou je kvalita veřejných služeb, kterou díky těmto 

projektům získá veřejný sektor vyšší za vynaložení stejných nebo nižších nákladů. Za výhodu 

lze i považovat přenos velké části rizik na soukromý sektor a realizaci projektů, která je díky 

soukromému sektoru rychlejší a nehrozí riziko překračování rozpočtu pro veřejný sektor. 

PPP projekty bývají také transparentnější, protože soukromý subjekt je jenom jeden a projekt 

se tak nedělí na velké množství menších zakázek. Další výhodou je oboustranná výhodnost 

těchto projektů a motivace, kdy je soukromý sektor motivován možností dlouhodobých 

stabilních příjmů, ale jen za předpokladu, že dodrží smluvní podmínky o kvalitě dodaných 

služeb. Nevýhodou PPP projektů je časová i finanční náročnost přípravy těchto projektů, 

hrozí, že si veřejný sektor vybere za partnera špatný soukromý subjekt. Dalšími nevýhodami 

je nedostatek zkušeností úředníků s těmito projekty a fakt, že veřejný sektor nemůže 

manipulovat s vybudovaným majetkem po dobu trvání smlouvy. PPP projekty se také nehodí 

pro všechny investiční činnosti. 

Co by tyto výhody a nevýhody znamenaly konkrétně pro město Havířov? Kdyby se město 

Havířov rozhodlo vybudovat podzemní garáže pomocí PPP projektu, nemuselo by hledat 

finanční prostředky k realizaci této investiční akce. Díky tomu by neohrozilo 

ani své hospodaření kvůli zadluženosti. Roční splátky soukromému subjektu by mohly 

být realizovány prostřednictvím plateb od uživatelů za pronájem podzemního parkovacího 

místa. Při měsíční platbě za pronájem parkovacího místa 2 500 Kč by při plném obsazení 

parkoviště soukromý subjekt získal za rok od města 2 130 000 Kč. Při této částce by městu 

Havířov trvalo zaplatit celkovou částku výstavby necelých 24 let. Oproti úvěru by se sice 

financování protáhlo o 14 let, ale v případě varianty PPP by si podzemní garáže zaplatili sami 

uživatelé podzemních parkovacích míst a město Havířov by mohlo s ušetřených finančních 
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prostředků realizovat jiné investiční akce. Z této stránky se zdá varianta PPP ideální 

pro financování dané investiční akce. Jak již ale bylo zmíněno výše obecnou nevýhodou 

PPP projektů je velká časová a finanční náročnost přípravy projektu. Celý projekt PPP 

lze rozdělit do 3 částí - přípravná fáze, realizační fáze a provozní fáze. Přípravná fáze 

k nalezení vhodného soukromého subjektu může trvat několik měsíců až rok a je spojena 

i s dalšími finančními výdaji. Jelikož je výstavba podzemních garáží spojena s celkovou 

rekonstrukcí náměstí T. G. Masaryka, musí i její realizace být provedena ve stejném časovém 

období jako celá rekonstrukce. Ta bude realizována na přelomu let 2012 a 2013 a proto není 

časově reálné, že do té doby stihne město Havířov zajistit soukromý subjekt pro realizaci 

PPP projektu. Navíc by se po realizaci výstavby podzemních garáží pravděpodobně soukromý 

subjekt staral i o provoz a údržbu podzemních garáží po dobu sjednanou ve smlouvě. O tyto 

provozní výdaje by se také zvýšila celková částka celé investiční akce a město by muselo 

splácet vyšší roční částky nebo by je splácelo po delší dobu. To by mohlo mít za následek 

zvýšení ceny nájemného za podzemní parkovací místo nebo by muselo město Havířov 

přispívat k celkové vybrané částce za nájemné ještě ze svých vlastních finančních prostředků. 

 

4.6 Navrhnuté varianty financování investiční akce 

Město Havířov má několik způsobů k financování investiční akce - výstavba podzemních 

garáží. V předchozích podkapitolách byly rozebírány jednotlivé možnosti financování, mezi 

které patří financování celé investiční akce z vlastních zdrojů, financování celé investiční akce 

prostřednictvím úvěru od bankovní instituce, financování investiční akce pomocí 

PPP projektu. Město může mezi těmito variantami financování i kombinovat, což je pro něj 

zřejmě nejreálnější a nejlepší varianta. Tak totiž méně zatíží svou zadluženost a tím i svůj 

rozpočet. 

Jako první nevhodná varianta pro tuto konkrétní investiční akci města Havířov se jeví 

financování pomocí PPP projektu, a to z časových důvodů. Město by totiž nestihlo 

do předpokládaného začátku výstavby podzemních garáží zajistit soukromý subjekt. Varianta 

financování celé výstavby podzemních garáží pouze z vlastních zdrojů města je sice reálná, 

jelikož město Havířov vlastní dostatečné množství majetku a pozemků, které by mohlo prodat 

a získat tak potřebné finanční prostředky, ale je velmi pravděpodobné, že se ho nebude chtít 

zbavovat. Z důvodu své nízké zadluženosti by nemělo mít město Havířov problém získat úvěr 
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na výstavbu podzemních garáží od nějaké bankovní instituce, ale kdyby si ho vzalo na celou 

předpokládanou částku investiční akce, zbytečně by tak více zatížilo své hospodaření. 

Ze všech popsaných důvodů je nejlepší variantou pro město Havířov financování výstavby 

podzemních garáží kombinací vlastních a cizích zdrojů. V tomto případě by se jednalo 

o kombinaci vlastních peněžních prostředků a získaného úvěru od vybrané bankovní instituce. 

Město Havířov by si mohlo vzít úvěr na větší část předpokládané částky investiční akce 

a zbytek doplatit ze svých vlastních zdrojů. Například kdyby si město vzalo úvěr na 10 let 

na částku 35 milionů Kč, měsíčně by zatížilo svůj rozpočet částkou necelých 291 670 Kč 

bez úroků a ročně na 3 500 000 Kč. Úrokové sazby jsou pro města výhodnější a většinou 

jsou individuálně nastavené podle různých kritérií. Zbylých 15 milionů Kč by město Havířov 

doplatilo ze svých zdrojů případným prodejem nebo pronájmem části svého majetku. 
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5. ZÁVĚR  

Územní samospráva je realizací práva občanů na vlastní samosprávu, práva na spravování 

určitého území menšího než stát na základě působnosti stanovené ústavou. Aby mohla územní 

samospráva úspěšně plnit své funkce, musí mít pro to vytvořené správné předpoklady. Tyto 

předpoklady jsou legislativního a ekonomického charakteru. U legislativních předpokladů 

je nutné schválit zákony, které umožní územní samosprávě vykonávat všechny její funkce, 

vymezí její autonomii a rámcová pravidla hospodaření. Mezi ekonomické předpoklady, které 

umožní územní samosprávě hospodařit s mírou finanční autonomie, patří vlastnictví majetku 

a právo s ním nakládat, získávání vlastních finančních prostředků a sestavování vlastního 

rozpočtu, podle kterého může územní samospráva hospodařit. Územní samospráva 

je reprezentantem společenství občanů, jejich zájmů a preferencí. Dále je reprezentantem 

pluralitního demokratického systému v dané obci a je odpovědná za zabezpečení veřejných 

statků a veřejných služeb, za vytváření podmínek pro sociálně ekonomický rozvoj obce 

a maximalizaci ekonomického blahobytu v rámci svého území. Územní samospráva se liší 

od státní správy formami výkonu veřejné správy a v rámci samosprávy využívá prostředky, 

které nemají povahu státně mocenských prostředků. 

Dílčím cílem diplomové práce bylo zhodnocení hospodaření města Havířov za 5leté 

sledované období let 2006 - 2010. Tohoto cíle bylo dosaženo podrobnou analýzou celkového 

hospodaření města Havířov za dané období a analýzou jednotlivých tříd příjmů a výdajů 

města. Analýza ukázala, že město hospodaří deficitně, výjimkou je rok 2006, kdy město 

hospodařilo s přebytkem 89 milionů Kč. Celkové příjmy města za dané období se průměrně 

pohybovaly kolem částky 1,7 miliardy Kč a celkové výdaje města byly v průměrné částce 

1.8 miliardy Kč. Nejvyšších příjmů dosáhlo město Havířov v roce 2008 a nejnižších příjmů 

dosáhlo v roce 2006. Ve stejném roce dosáhlo město také nejnižších výdajů a nejvyšších 

výdajů dosáhlo v roce 2010. Nejvyššího schodku v hospodaření dosáhlo město Havířov v roce 

2010. Na celkových příjmech mají největší podíl daňové příjmy společně s přijatými 

transfery. Daňové příjmy tvoří v průměru 53 % veškerých příjmů města a přijaté transfery 

tvoří 43 % příjmů města. V rámci celkových výdajů tvoří jejich největší část běžné výdaje, 

v průměru to je 79 %, kapitálové výdaje tvoří 21 %. Do roku 2009 byla většina kapitálových 

výdajů hrazena z vlastních peněžních prostředků města Havířov, zlom ve struktuře 

financování nastal v roce 2010, kdy se cizí zdroje financování podílely na financování 

kapitálových výdajů 84 %. 



 

61 
 

Hlavním cílem diplomové práce bylo nalezení možných variant financování investiční akce 

města Havířov, která je zaměřena na výstavbu podzemních garáží na daném území. Tento cíl 

byl splněn popsáním 3 variant financování a jejich výhod a nevýhod. Tato výstavba souvisí 

s celkovou rekonstrukcí náměstí T. G. Masaryka, která bude financována z Regionálního 

operačního programu. Na výstavbu podzemních garáží pod tímto náměstím už ale z tohoto 

zdroje nejsou vyčleněny finanční prostředky, a proto je nutné na jeho realizaci najít jiný zdroj 

financování. Celkové investiční výdaje na výstavbu podzemních garáží s plánovanými 71 

parkovacími místy byly vyčísleny na 50 milionů Kč.  

První možná varianta je financování výstavby podzemních garáží z vlastních finančních 

prostředků města Havířov. Jelikož město hospodaří schodkově, nemohlo by celkovou částku 

výstavby hradit z předcházejících přebytků hospodaření. Jediným možným řešením v případě 

této varianty by bylo prodat nebo pronajmout velkou část obecního majetku nebo jeho 

pozemků a z těchto příjmů uhradit investiční akci. Tato varianta je nereálná, protože město 

Havířov by se takhle nechtělo vzdát velké části svého majetku. 

Druhá varianta financování výstavby podzemních garáží předpokládá financování z cizích 

zdrojů, konkrétně pomocí úvěru na celou předpokládanou částku. Jelikož má město Havířov 

malou míru zadluženosti a nízký ukazatel dluhové služby, nemělo by být pro něj problém 

získat úvěr u kterékoli bankovní instituce. Tyto bankovní instituce mají pro obce většinou 

výhodnější úrokovou sazbu, ale maximální doba splatnosti úvěru je většinou 10 let. Kdyby 

si vzalo město Havířov úvěr na celou částku, zatížilo by tím ročně rozpočet na 5 milionů Kč, 

ke kterým by se musely ještě připočítat úroky plynoucí z úvěru. 

Třetí navrženou variantou financování výstavby podzemních garáží je financovat tuto 

investiční akci prostřednictvím PPP projektu. Jedná se o spolupráci mezi veřejným 

a soukromým sektorem. Zadavatelem takového projektu je veřejný sektor, tady prezentován 

městem Havířov, a úkolem soukromého sektoru je zadaný projekt vybudovat a provozovat 

po dobu určenou ve smlouvě. Tyto projekty jsou dlouhodobé a výhodou je, že město 

by nemuselo shánět finanční prostředky. Pouze by ročně soukromému subjektu splácelo 

stavbu například pomocí uživatelských plateb. Tato varianta je ale z časového hlediska 

nereálná, jelikož příprava takovéhoto PPP projektu a nalezení vhodného soukromého subjektu 

je časově a finančně náročná. Město Havířov by nestihlo najít soukromý subjekt do začátku 

realizace výstavby podzemních garáží. Tato varianta financování investiční akce města 

Havířov se zdá být nejvhodnější, proto by si z ní mohlo město vzít ponaučení. Při plánování 
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dalších svých investičních akcí by se mělo včas zajímat o všechny možné varianty 

financování, tedy i o financování pomocí PPP projektu, aby opět nedošlo k zamítnutí této 

varianty financování kvůli nedostatku času na přípravu takovéhoto projektu, i když by byl pro 

danou investiční akci vhodný. 

Optimální navrženou variantou financování výstavby podzemních garáží je tak kombinace 

financování z vlastních a cizích zdrojů, tedy vlastních příjmů a úvěru. Město by si na větší 

část předpokládaných výdajů (35 milionů Kč) vzalo úvěr od bankovní instituce a zbylou část 

výdajů (15 milionů Kč) by uhradilo z vlastních zdrojů prodejem části svého obecního 

majetku. Tímto tak sníží zatížení svého rozpočtu oproti úvěru na celou částku a také 

se nemusí vzdávat tak velké části obecního majetku. 

Navržením různých variant financování výstavby podzemních garáží se také podařilo naplnit 

hypotézu diplomové práce, že lze nalézt způsoby financování pro realizaci náročných 

investičních akcí. Možných variant k financování výstavby podzemních garáží je více, 

ale z časových důvodů musí město Havířov zamítnout variantu financování pomocí 

PPP projektu, a proto zbývá městu uvedená varianta financování kombinací vlastních a cizích 

zdrojů. 

V diplomové práci byly použity vybrané vědecké metody. Metoda analýzy byla využívána 

hlavně v 3. kapitole, která se zabývala analýzou hospodaření města Havířov za období 2006 -

 2010. V této kapitole byla použita i komparace získaných údajů v časových řadách. 

V poslední kapitole byly použity i metody dedukce a syntézy k navržení vhodných variant 

financování výstavby podzemních garáží ve městě Havířov. 

V posledních letech mají města a obce na území České republiky nedostatek finančních 

prostředků jak na svou činnost, tak na své investiční projekty. Z tohoto důvodu musí pečlivě 

uvážit, do kterých projektů vloží své finanční prostředky a které projekty musí odsunout 

na neurčito nebo je úplně zrušit. Proto se musí města a menší obce snažit získat finanční 

prostředky všemi dostupnými metodami. Mohou v co nejvyšší míře usilovat na dotace 

ze státního rozpočtu, státních fondů nebo Evropské unie, čímž by byly schopny uskutečnit 

více svých plánovaných investičních činností. Další možností je snažit se zvýšit své vlastní 

příjmy, například nedaňové. Jednorázově je mohou zvýšit prodejem nepotřebného obecního 

dlouhodobého majetku. Stabilnějším příjmem do jejich rozpočtu by byl dlouhodobý pronájem 

takovéhoto majetku. 
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Příloha č. 1 - Tabulka s procentním podílem jednotlivých položek daňových 

příjmů na celkových daňových příjmech 

 Procentní podíl položek daňových příjmů města za období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Výnosy z daní 749 719,61 805 772,76 887 771,23 799 260,41 835 733,35 

% podíl  89,826 % 89,366 % 91,084 % 90,637 % 92,589 % 

Místní poplatky  62 058,26   66 970,61   65 540,72   64 952,94   52 905,48 

% podíl 7,435 % 7,428 % 6,724 % 7,366 % 5,861 % 

Správní poplatky  22 839,04   28 783,94   21 305,21   17 590,03   13 709,92 

% podíl 2,736 % 3,192 % 2,186 % 1,995 % 1,519 % 

Poplatky za ŽP         16,63        125,19          56,33          26,67        279,02 

% podíl 0,003 % 0,014 % 0,006 % 0,003 % 0,031 % 

Daňové příjmy 

celkem 
834 633,54 901 652,50 974 673,49 881 830,05 902 627,77 

Pramen: vlastní zpracování podle závěrečných účtů města Havířov za období 2006 - 2010 

  



 

 
 

Příloha č. 2 - Tabulka s procentním podílem jednotlivých položek 

nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech 

 Procentní podíl položek nedaňových příjmů města za období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Druh příjmu 2006 2007 2008 2009 2010 

Za výrobky a 

služby 
  4 209,40   3 949,81   4 328,89   4 968,18   8 869,18 

%  podíl 9,364 % 9,354 % 8,832 % 11,384 % 16,162 % 

Pronájem   9 402,57 10 627,21 11 809,07 12 124,35   6 446,43 

% podíl 20,915 % 25,168 % 24,095 % 27,782 % 11,747 % 

Z úroků   6 571,46   9 004,77 12 318,94   6 352,61   3 292,88 

% podíl 14,618 % 21,326 % 25,135 % 14,556 % 6,000 % 

Ze zisku a 

dividend 
  9 063,94       635,00   5 205,73   3 738,08    7 068,95 

% podíl 20,162 % 1,504 % 10,622 % 8,565 % 12,881 % 

Ze sankcí   6 111,80     6 506,89   6 996,89   5 895,41    5 976,96 

% podíl 13,595 % 15,410 % 14,276 % 13,509 % 10,891 % 

Přijaté vratky 

transferů 
    327,32        951,22   1 076,27      287,04       302,53 

% podíl 0,728 % 2,253 % 2,196 % 0,658 % 0,551 % 

Neinvestiční 

dary 
     221,80        336,88      111,88      305,08    1 127,42 

% podíl 0,493 % 0,798 % 0,228 % 0,699 % 2,054 % 

Pojistné 

náhrady 
     788,13     1 203,50   1 681,72   3 474,06    2 892,58 

% podíl 1,753 % 2,850 % 3,431 % 7,960 % 5,271 % 

Ostatní příjmy   1 849,59     1 562,52   2 381,37       826,82    1 318,51 

% podíl 4,114 % 3,700 % 4,859 % 1,895 % 2,403 % 

Celkem 38 546,01 34 777,80 45 910,76 37 971,63 37 295,44 

Nedaňové 

příjmy celkem 
     44 955,10      42 225,05      49 011,21      43 641,52     54 878,37 

Pramen: vlastní zpracování podle závěrečných účtů města Havířov za období 2006 - 2010 

  



 

 
 

Příloha č. 3 - Tabulka s procentním podílem jednotlivých položek 

kapitálových příjmů na celkových kapitálových příjmech 

Procentní podíl položek kapitálových příjmů města za období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

Prodej pozemků 10 451,40 6 709,24  8 847,09 13 454,80  7 979,48 

% podíl 38,989 % 89,301 % 88,149 % 34,050 % 47,040 % 

Prodej ostatních 

nemovitostí 
    554,50    608,00       14,47  25 984,73  8 978,63 

% podíl 2,069 % 8,093 % 0,144 % 65,760 % 52,930 % 

Prodej DHM 15 800,00   113,90       85,00         75,00         5,00 

% podíl 58,942 % 1,516 % 0,847 % 0,190 % 0,030 % 

Přijaté dary a 

příspěvky 
      0      81,93   1 090,00      0    0 

% podíl 0 % 1,090 % 10,860 % 0 % 0 % 

Celkem 26 805,90 7 513,07 10 036,56  39 514,53 16 963,11 
Pramen: vlastní zpracování podle závěrečných účtů města Havířov za období 2006 - 2010 

  



 

 
 

Příloha č. 4 - Tabulka s procentním podílem jednotlivých položek přijatých 

transferů na celkových přijatých transferech 

Procentní podíl položek přijatých transferů města za období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Transfer 2006 2007 2008 2009 2010 

Neinvestiční 

celkem 
390 093,58 403 898,47 418 795,46 419 962,09 456 366,40 

Státní rozpočet 381 802,49 401 722,51 374 039,69 368 609,69 373 761,70 

% podíl 85,604 % 95,323 % 85,174 %  86,422 % 66,893 % 

Národní fond 0 0 0 0    1 130,46 

% podíl 0 % 0 % 0 % 0 % 0,202 % 

Obce a kraje    2 734,53    1 284,59     3 283,72 10 352,40   14 939,03 

% podíl 0,613 % 0,305 % 0,748 % 2,427 % 2,674 % 

Regionální rady 0 0 0 0     2 107,12 

% podíl 0 % 0 % 0 % 0 % 0,377 % 

Vlastní fondy   5 556,56      891,37   41 472,05 41 000,00   64 428,09 

% podíl 1,246 % 0,212 % 9,444 % 9,613 % 11,531 % 

Investiční 

celkem 
55 914,72 17 532,82   20 353,99    6 559,84 102 376,95 

Státní rozpočet 55 914,72 17 178,39    14 353,99     2 215,64     3 684,85 

% podíl 12,537 % 4,076 % 3,269 % 0,519 % 0,659 % 

Národní fond 0 0 0 0    5 332,44 

% podíl 0 % 0 % 0 % 0 % 0,955 % 

Obce a kraje 0      354,43     6 000,00     4 344,20        707,23 

% podíl 0 % 0,084 % 1,366 % 1,019 % 0,127 % 

Regionální rady 0 0 0 0   92 652,43 

% podíl 0 % 0 % 0 % 0 % 16,582 % 

Celkem 446 008,30 421 431,29 439 149,45 426 521,93 558 743,35 
Pramen: vlastní zpracování podle závěrečných účtů města Havířov za období 2006 - 2010 



 

 
 

Příloha č. 5 - Budoucí podoba náměstí T. G. Masaryka 
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