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1. Úvod 

Téma této bakalářské práce je zhodnocení hospodaření vybraných obcí. Vybranými 

obcemi jsou pro tento účel obec Dětmarovice a Dolní Lutyně. Tyto sousedící obce mají 

podobnou strukturu obyvatelstva, jejich historie je propojena už od jejich počátků a jsou 

srovnatelné také z hlediska infrastruktury, počtu obyvatel, území a nezaměstnanosti.  

Důvodem výběru tématu bakalářské práce byla málo viditelná a podceňovaná 

problematika hospodaření obcí v ČR. Se zájmem se sleduje státní rozpočet, dluhy České 

republiky, ale možnost, že tyto dluhy mohou souviset se špatným a neefektivním 

hospodařením územně samosprávných celků málokdo připouští. Bakalářská práce je 

zaměřena především na přiblížení obecního hospodaření a možnosti ovlivnění jednotlivých 

částí rozpočtu.  

Základním cílem práce je charakterizovat hospodaření vybraných obcí a zhodnotit 

celkové hospodaření obou obcí. Pro charakteristiku hospodaření je vybrán rok 2010. Druhým 

cílem je podání návrhů a podnětů, které mohou vést k zefektivnění hospodaření obou 

srovnávaných obcí v dalších letech.  

Začátek práce je věnován teoretickým východiskům, která jsou základem  

pro pochopení fungování hospodaření obcí. Tato kapitola popisuje základní principy 

hospodaření obcí, obec a její orgány, velmi důležitou rozpočtovou soustavu a konkrétně 

popisuje rozpočet obce. Na konci kapitoly je objasněna rozpočtová skladba a její třídění, které 

je dále využíváno pro analýzu rozpočtů dvou srovnávaných obcí.  

Třetí kapitola je nejobsáhlejší, její název je Analýza hospodaření vybraných obcí. Dala 

by se rozdělit na dvě části a to na část věnovanou představení obcí Dolní Lutyně  

a Dětmarovice, kde je dále popsána organizační struktura Obecních úřadů obou obcí  

a příspěvkové organizace zřizované obcemi. Druhá část kapitoly analyzuje obecní rozpočty 

od celkových údajů až po jednotlivé položky v příjmech a výdajích v roce 2010. Zaměřuje  

se na vyobrazení rozdílů hospodaření obcí a popisuje možnosti ovlivnitelnosti jednotlivých 

druhů příjmů a výdajů.   

Po analýze obou rozpočtů následuje kapitola věnována zhodnocení hospodaření 

vybraných obcí a jejich srovnání ve vybraných třídách. Vychází z poznatků, které byly 

zjištěny ve třetí kapitole, ale pro dosažení závěrečného zhodnocení jsou vybrané třídy 
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srovnávány v období 2008 - 2011. Závěrem čtvrté části práce jsou návrhy a doporučení, které 

by měly vést k zefektivnění hospodaření obou vybraných obcí. 

Metody zkoumání k ověření hypotéz použité v této práci jsou analýza, jako stěžejní 

metoda, komparace, potřebná pro hodnocení jednotlivých druhů příjmů a výdajů obcí  

a metoda dedukce, která je využita v závěru práce pro obecné shrnutí tématu.  

Celá práce odkazuje na platnou legislativu, pomocníkem v teoretické části je odborná 

literatura, v obecném popisu obcí je nejčastějším zdrojem oficiální web porovnávaných obcí, 

při analýze rozpočtů je vycházeno z interních údajů poskytnutých obcemi a veřejně 

dostupným finančním výkazem FIN 2-12M v jednotlivých letech. Posledním podstatným 

zdrojem, který je aplikován při sestavování celé struktury práce a závěrečných dedukcí, jsou 

osobní poznámky z přednášek zejména předmětu Hospodaření krajů a obcí a Veřejná správa.  
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2. Pravidla hospodaření obcí v ČR 

Územní samospráva plní důležitou samosprávní funkci – tzv. samostatná působnost, 

která je rozhodující a přenesenou funkci – tzv. přenesená působnost tj. výkon státní správy. 

Z hlediska finančního hospodaření je významná její ekonomická funkce – tzn. zabezpečování 

stále většího spektra lokálních a regionálních veřejných statků, v přenesené působnosti  

i národních veřejných statků.
1
 

Základní pravidla a principy hospodaření obcí jsou zakotveny v ústavě České 

Republiky (ČR) a to konkrétně v hlavě sedmé. Podstatnou se stává věta: „Územní 

samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek  

a hospodaří podle vlastního rozpočtu.“
2
. Což znamená, že hospodaření obcí není 

přerozdělování prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu vyšších územně samosprávných 

celků (ÚSC), ale zahrnuje i samostatnou činnost, kterou obec podporuje a na základě které je 

schopna navyšovat příjmy ve svém rozpočtu a v neposlední řadě také snižovat výdaje.  

Hospodaření obce neobnáší jen finanční záležitosti, ale také velmi důležité nakládání 

s vlastním majetkem, tedy jeho nákup, opravy, vhodnost využití a prodej.  

Mezi pravidla, která mají vyšší míru konkrétnosti a souvisejí s obecním hospodařením, 

je možné zařadit např. povinnost obce neručit za závazky fyzických osob a právnických osob 

(s výjimkami), zveřejňovat na úřední desce záměry o dispozicích s nemovitým majetkem 

(s výjimkami), sestavovat každoročně rozpočet obce a závěrečný účet obce a hospodařit podle 

schváleného rozpočtu, nechat si přezkoumat hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok  

a zajišťovat výkon finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole.
3
 

 

2.1. Obec 

Základní legislativou, která určuje a upravuje povinnosti a práva obce je zákon  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Definuje postavení obcí, občany obce, vymezuje 

území obce a její název, udává samostatnou a přenesenou působnost obce, určuje pravidla 

hospodaření obcí, povoluje spolupráci mezi obcemi, svazky obcí, udává právo udělovat 

                                                 
1
 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management press, 2004. 375 s. ISBN 80-

7261-086-4. 
2
 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992, čl. 101 odst. 3. 

3
 www.dvs.cz, ze dne 22. února 2012. 

http://www.dvs.cz/
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pokuty, stanoví orgány obce, zastupitelstva a rady obce, určuje dozor a kontrolu výkonu 

samostatné a přenesené působnosti a stanoví statutární města.  

Municipální samospráva je reprezentantem svých občanů, zároveň by však měla 

spolupracovat s občany. Důležité je budovat vztahy mezi orgány územní samosprávy  

a občanem. I když rozhodovací pravomoc v systému zastupitelské demokracie mají volené 

orgány, věnuje se pozornost zapojení občanů do práce v iniciativních a poradních orgánech. 

Činnost i hospodaření municipální samosprávy je tudíž pod kontrolou obyvatel.
4
 

Mezi charakteristické znaky obce patří zejména vlastní území, obyvatelstvo, soustava 

orgánů, jimiž jedná a uskutečňuje svou vůli, právní subjektivita, právotvorba a vlastní majetek 

a hospodaření 
5
 

 

2.1.1. Orgány obce 

Orgány územní samosprávy nejsou u nás tvořeny na základně dělby moci, jak je tomu 

ve státě. Na úrovni samosprávy nedochází k dělbě moci. V samosprávě se uplatňuje princip 

vlády shromáždění, kdy nejvyššímu orgánu jsou ostatní orgány odpovědny a jsou svým 

obsazením od něj přímo či nepřímo odvozené. Uplatňuje se zde však dělba činností  

a rozdílnost v kontinuitě práce.
6
 

Jediným ústavně zakotveným orgánem je zastupitelstvo obce. Zákon o obcích 

výslovně uvádí za orgány obce zastupitelstvo, radu, starostu, obecní úřad a zvláštní orgán 

obce.  

 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce (ZO) rozhoduje ve věcech v samostatné působnosti. Poklesne-li 

počet členů ZO o více jak polovinu či pod pět, nemůže vykonávat svou rozhodovací 

působnost. V samostatné působnosti je zastupitelstvu vyhrazeno například: 

- Schvalovat program rozvoje obce, rozpočet a závěrečný účet obce, 

- Zřizovat peněžní fondy obce, 

                                                 
4
 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management press, 2004. 375 s. ISBN 80-

7261-086-4. 
5
 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. 

6
 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5 168 s. 
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- Zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce,  

- Navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má 

obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání, 

- Vydávat obecně závazné vyhlášky obce, rozhodovat o vyhlášení místního referenda 

- Navrhovat změny katastrálního území uvnitř obce,  

- Volit starostu, místostarosty radní obce a dovolávat je z funkce, stanovit počet členů 

rady obce, jakož i funkce dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva, zřizovat a rušit 

výbory, volit jejich předsedy i další členy a odvolávat je, 

- Stanovit výši odměn neuvolněným členům ZO, zřizovat a zrušovat obecní policii, 

- Rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce, 

- Udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce, 

- Rozhodovat o zrušení a usnesení rady, jehož výkon starosta pozastavil, rušit usnesení 

rady, jsou-li v rozporu se zákonem nebo usnesením zastupitelstva, 

- Podávat ústavní stížnost (proti nezákonnému zásahu státu do samosprávy obce), 

- Rozhodovat o peněžitých plněních poskytnutých fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva za výkon funkce členů výborů. 

 

ZO si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti kromě pravomocí 

vyhrazených radě obce. V přenesené působnosti zastupitelstvo vydává nařízení obce v těch 

obcích, kde se nezřizuje rada obce.
7
  

Jednání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná, konají se podle jednacího řádu. Počet 

členů obecního zastupitelstva upravuje zákon o obcích, viz tabulka č. 2. 1. ZO se může platně 

usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů, pokud zákon výslovně nestanoví 

jinak. Tato většina je nutná pro schválení rozhodnutí zastupitelstva, včetně rozhodnutí 

pozměňovacích a procedurálních návrhů.
8
 

 

 

                                                 
7
 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5 180 s.  

8
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tabulka 2.1 Počet členů zastupitelstva obce podle počtu obyvatel 

Počet obyvatel počet zastupitelů 

Do 500  5 – 9 

501 – 3000 7 – 15 

3001 – 10 000 11 – 25 

10 001 – 50 000 15 – 35 

50 001 – 150 000 25 – 45 

Nad 150 000 35 – 55 

Zdroj: Vlastní zpracování podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve zněních pozdějších předpisů 

 

 Rada obce 

Je výkonným orgánem. V samostatné působnosti podléhá obecnímu zastupitelstvu, 

v rámci přenesené působnosti obce rozhoduje na základně zákona. Jednání rady obce (RO) 

jsou neveřejná. Usnesení rady obce je schváleno pouze při hlasování nadpoloviční většiny 

všech jejích členů. Počet členů RO je lichý a nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu členů 

zastupitelstva. RO se nevolí, má-li zastupitelstvo obce méně než 15 členů. Tvoří ji nejméně  

5 a nejvýše 11 členů. Mezi pravomoci RO, které souvisí s hospodařením obce, patří zejména 

- příprava materiálů pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečení plnění usnesení ZO, 

- zabezpečení hospodaření obce, rozpočtová opatření podle usnesení ZO, 

- plnění funkce zakladatele nebo zřizovatele, 

- ukládání pokut v samostatné působnosti, 

- vydávání nařízení obce v přenesené působnosti na základě zákonného zmocnění, 

- zřizování potřebných výkonných orgánů obecního úřadu.
9
 

 

 Starosta 

Je představitelem obce, který zastupuje obec navenek a uznává se za statutární orgán 

obce (nemá však povahu statutárního orgánu právnické osoby). Je odpovědný zastupitelstvu 

obce. Setrvává ve své funkci až do zvolení nového starosty.  

- svolává zastupitelstvo obce, 

                                                 
9
 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management press, 2004. 375 s. ISBN 80-

7261-086-4. 
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- připravuje, svolává a řídí schůze rady obce, 

- odpovídá za objednání a provedení auditu hospodaření obce, 

- jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu se souhlasem ředitele krajského úřadu, 

- není-li funkce tajemníka zřízena, plní jeho funkce starosta. 

Místostarosta, ve městech náměstek primátora, zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti.
10

 

 

 Obecní úřad 

Vykonává administrativně organizační činnosti související se samosprávní 

i přenesenou působností obce. Větší rozsah přenesené působnosti zajišťuje pověřený obecní 

úřad (OÚ) a OÚ obce s rozšířenou působností. Řídí jej starosta, kterému pomáhají jeho 

zástupci – místostarosta a jmenovaný tajemník. Funkce tajemníka se zřizuje vždy 

u pověřených OÚ a v obcích s rozšířenou působností. I v ostatních obcích však může být tato 

funkce zřízena. OÚ dále tvoří zaměstnanci ve výkonných orgánech – odbory. Nejčastěji  

se vytvářejí jako výkonné orgány tyto odbory 

- odbor rozpočtu, ekonomický, 

- odbor územního plánování a rozvoje obce, 

- odbor rozvoje služeb, 

- odbor podnikání, popř. živnostenský odbor, 

- odbor organizace a řízení, 

- odbor personální, odbor pro styk s veřejností, 

- odbor sociální.
11

 

 

 Výbory 

Jsou iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce. Počet výborů závisí  

na rozhodnutí ZO. Vždy musí být zřízen  

                                                 
10

 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management press, 2004. 375 s. ISBN 

80-7261-086-4. 90 s. 
11

 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management press, 2004. 375 s. ISBN 

80-7261-086-4. 
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- finanční výbor – kontroluje hospodaření s majetkem obce, včetně finančních prostředků 

v rámci hospodaření obce a plní další úkoly, kterým ho pověří ZO 

- kontrolní výbor – kontroluje plnění usnesení ZO a rady obce a dodržování právních 

předpisů. 

Počet členů musí být minimálně 3, členem nemůže být starosta, místostarostové, 

tajemní ani jiní členové, kteří se zabývají hospodařením obce. Pro platnost usnesení výboru je 

nutná nadpoloviční většina všech členů výboru. 

Jestliže je v územním obvodu obce (podle posledního sčítání lidu) více než 10% 

občanů jiné národnosti zřizuje ZO výbor pro národnostní menšiny.
12

 

 

 Komise 

Jedná se o iniciativní a poradní orgány rady obce - mohou předkládat návrhy a náměty 

(v rámci samostatné působnosti obce). Také jsou výkonnými orgány v přenesené působnosti 

obce na svěřeném úseku činnosti - zde jsou odpovědny starostovi. Pro platnost usnesení 

komise je nutná nadpoloviční většina všech členů.
13

 Komise se usnáší většinou hlasů všech 

svých členů, počet členů stanoví rada.
14

 

 

 Zvláštní orgány obce 

Jak uvádí zákon o obcích §106, v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje 

starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich 

členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou 

působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností. V čele zvláštního 

orgánu obce může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní 

odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní orgán 

zřízen.
15

 

                                                 
12

 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management press, 2004. 375 s. ISBN 

80-7261-086-4. 
13

 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management press, 2004. 375 s. ISBN 

80-7261-086-4. 
14

 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5 214 s. 
15

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 



9 
 

Tyto orgány mohou být zřízeny jako kolektivní (mnohočlenné) i jako individuální 

(jednočlenné). Zvláštními orgány jsou např. přestupková komise zřízená jako zvláštní orgán 

obce, krizový štáb obce (pracovní orgán starosty) a povodňová komise.
16

 

 

2.1.2. Symboly 

Znak 

Znakem neboli erbem se rozumí barevný obrazec na štítu vytvořený podle 

heraldických pravidel jako stálé znamení právního statusu. Vznik těchto symbolů se datuje  

od křížových výprav, kdy reprezentovaly panovníka a šlechtu. Pokud obec nemá svůj 

historický znak, tak jí na její žádost může být znak udělen předsedou Poslanecké sněmovny.  

Znak se zpravidla užívá pro označení sídla orgánů obce vedle velikého státního znaku. 

Jiné ne obecní subjekty nohou užívat znaku obce jen s jejím souhlasem.
17

 

 

Vlajka  

Vlajka je obci a městské části udělovaná a měněna za podobných podmínek jako znak. 

Barvy použité na vlajce vycházejí z barev použitých ve znaku obce. Původní funkcí vlajky 

bylo zjednodušit znak, a to nepoužitím heraldických figur a jiných symbolů, ale jen barev 

znaku, přičemž horní část nese barvu figury a dolní barvu štítu. Vlajku mohou užívat 

neobecní subjekty i bez souhlasu obce. 

 

Razítko (pečeť) 

Obec může používat razítko obce se svým znakem, který je vyobrazen uprostřed  

a po obvodu razítka je uveden celý název obce v českém jazyce. Razítka se vyvinula z dříve 

užívaných pečetí, které mohly užívat všechny obce. Razítko obce se užívá s výjimkou 

případů, kdy zvláštní zákon stanoví užívání razítka s malým státním znakem. Na slavnostních 

listinách i jinde může obec používat svou pečeť za stejných podmínek jako razítko.
18

 

                                                 
16

 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. 
17

 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5 99 s. 
18

 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5 102 s. 
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Ceny obce 

Obec může v samostatné působnosti zřídit a udělovat ceny obce za významná 

umělecká, vědecká a jiná díla, mající zejména vztah k obci. Nositelem ceny obce může být 

fyzická osoba, právnická osoba či kolektiv osob. Cenu nelze odejmout. Ceny jsou 

veřejnoprávním oceněním, nikoliv darem soukromoprávního charakteru. Obec může udělovat 

ocenění i jinou formou např. pamětní list obce apod. 

 

Jiné symboly 

U statutárních měst se jedná o primátorské insignie, u ostatních obcí závěsný odznak 

se státním znakem, který je užíván především starosty při slavnostních příležitostech, zejména 

svatebních obřadech. Dále zde patří zakládací listiny, historická privilegia, právní knihy, 

barvy města. Symbolickou může být i určitá hudební skladba či píseň.
 19

 

 

2.2.  Hospodaření obce 

Nejdůležitějšími úkoly, které zabezpečuje územní samospráva, jsou ekonomické 

povahy, tzn. zabezpečování různých druhů veřejných statků. Nástrojem zabezpečování úkolů 

územní samosprávy a pro financování potřeb v lokálním a regionálním veřejném sektoru, ale  

i pro ovlivňování dlouhodobého sociálně ekonomického rozvoje v obcích, v regionu jsou 

rozpočty jednotlivých článků územní samosprávy, popř. Další mimorozpočtové účelové 

fondy.
20

 

 

2.3.  Rozpočtová pravidla 

Finanční hospodaření ÚSC se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje tvorbu, 

postavení, obsah a funkce rozpočtů ÚSC. Stanoví pravidla hospodaření s jejich finančními 

                                                 
19

 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5 103 s. 
20

 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management press, 2004. 375 s. ISBN 

80-7261-086-4. 
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prostředky, upravuje zřízení nebo zakládaní právnických osob územními samosprávnými 

celky a zřizování příspěvkových organizací v oblasti školství dobrovolným svazkem obcí.
21

 

 

2.3.1. Rozpočtová soustava v ČR 

Jednou ze základních podmínek fungování státu je existence určitého finančního 

fondu, který slouží k financování aktivit státu (respektive jeho jednotlivých vládních úrovní). 

Tento finanční fond je označován pojmem veřejný rozpočet. V moderním demokratickém 

státě existuje několik úrovní, z nichž každá musí disponovat svým vlastním veřejným 

rozpočtem. Soustavu všech veřejných statků potom zařazujeme do rozpočtové soustavy. 

Pojem rozpočtová soustava je širším pojmem než pojem veřejné rozpočty. Je soustavu 

institucí, které rozhodují o tvorbě, rozdělování a užití veřejných rozpočtů. Tzv. třetí pojetí 

rozpočtové soustavy chápeme jako souhrnu pravidel a vazeb, jimiž se musí řídit instituce 

hospodařící s veřejnými rozpočty. Do rozpočtové soustavy se zahrnují veřejné rozpočty  

a mimorozpočtové fondy. Veřejné rozpočty jsou nejdůležitější částí rozpočtové soustavy. 

Jejich členitost závisí na státním uspořádání země. Obecně lze rozlišovat rozpočty 

nadnárodní, centrální a územní. 

 

Vertikální struktura veřejných rozpočtů (viz příloha č. 1) 

- státní rozpočet, 

- rozpočty vyšších územních samosprávných celků tj. krajů, 

- rozpočty municipalit, tj. měst a obcí, 

- rozpočty organizačních složek státu, příspěvkových organizací, municipálních 

organizací, 

- státní účelové peněžní fondy, fondy zdravotních pojišťoven. 

 

Na rozpočty v jednotlivých úrovních (státní, regionální i místní) jsou napojeny rozpočty 

organizačních složek státu a příspěvkových organizací, a dále i organizací které dostávají  

                                                 
21

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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z rozpočtu zřizovatele prostředky (obecně prospěšné společnosti (OPS), občanská sdružení, 

nadace, ale i obchodní společnosti).
22

  

 

Horizontální struktura veřejných financí  

Mimorozpočtové nebo fondové financování (finance státních účelových fondů) - jsou 

samostatnou specifickou skupinou veřejných financí, která je postavena odděleně od státního 

rozpočtu. Státní účelové fondy mají právní subjektivitu, jsou zřizovány zákonem a každý fond 

je spravován samostatně. Zákonem je určen správce fondu a podmínky užití prostředků fondu. 

Horizontální strukturu veřejných financí zobrazuje obr. č. 2.1. 

Obrázek č. 2.1 Rozpočtová soustava ČR – horizontální struktura 

 
 

2.3.2. Rozpočet obce 

Územní rozpočet je decentralizovaným peněžním fondem, účetní bilancí, finančním 

plánem, nástrojem veřejné politiky a nástrojem řízení v příslušné obci a v kraji.
23

 

                                                 
22

 Obecný vzdělávací systém pro úředníky místních samosprávných orgánů, dostupný na: www.mvcr.cz, ze dne 

15. února 2012. 
23

 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management press, 2004. 375 s. ISBN 

80-7261-086-4 218 s. 

http://www.mvcr.cz/
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Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. právně upravuje 

tvorbu rozpočtů územních samosprávných celků.  

Rozpočtový výhled je zákonem označovaný jako pomocný nástroj, který přispívá 

velkou měrou k pozitivnímu rozhodování o využívání finančních zdrojů za podmínky 

úspěšného hospodaření, a který by měl sloužit pro střednědobé finanční plánování rozvoje 

jeho hospodaření. Sestavuje se zpravidla na dobu 2 – 5 let. Jako nástroj střednědobého 

plánování by měl rozpočtový výhled obsahovat základní údaje o příjmech a výdajích,  

o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 

realizovaných záměrů. Aby rozpočtový výhled neztratil svůj význam, je nutné jej průběžně 

monitorovat a následně aktualizovat.
24

 

Rozpočtové období se ve většině zemí kryje s kalendářním rokem, tedy i v ČR trvá 

jeden rok. Pokud se řekne ale rozpočtový proces, berou se v úvahu všechny etapy 

rozpočtového procesu, což zahrnuje zpravidla dobu 1,5 – 2 roky. V této době se sestavuje 

návrh rozpočtu, projednává a schvaluje se rozpočet, dále následuje plnění rozpočtu, průběžná 

kontrola, sestavení přehledu o skutečném vývoji plnění rozpočtu, projednání a následná 

kontrola.  

Dalším důležitým termínem v oblasti plnění rozpočtu je rozpočtové opatření, mezi 

které se řadí 

- povolené přesuny rozpočtových prostředků mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů 

rozpočtu, 

- povolené překročení rozpočtu podřízené organizace, 

- vázání rozpočtových prostředků (tj. použití na určený účel).
25

 

 

Rozpočtové opatření musí být provedeno vždy, pokud jde o vztah k jinému rozpočtu, 

dochází-li ke změně závazného ukazatele nebo hrozí-li vznik rozpočtového schodku. 

 

                                                 
24

 Obecný vzdělávací systém pro úředníky místních samosprávných orgánů, www.mvcr.cz, ze dne 15. února 

2012 
25

 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management press, 2004. 375 s. ISBN 

80-7261-086-4. 221 s 
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2.3.3. Rozpočtová skladba 

Zajišťuje jednotné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje ve veřejných rozpočtech. 

Příjmy a výdaje se třídí z hlediska odpovědnostního, druhového, odvětvového  

a konsolidačního.  

Odpovědnostní hledisko třídí příjmy a výdaje podle správců kapitol. Jednotkou 

třídění je kapitola státního rozpočtu.  

Druhové hledisko třídí všechny příjmy a výdaje podle příjmových a výdajových 

druhů, např. výdaje na nákupy – pořízení věcí, služeb. Jednotkami třídění jsou zde rozpočtové 

třídy, seskupení rozpočtových položek, podseskupení rozpočtových položek a rozpočtové 

položky.  

Z hlediska odvětvového se třídí všechny výdaje a z příjmů jen nedaňové a kapitálové. 

Odvětvím se rozumí druh činnosti, z které příjmy plynou nebo na kterou se výdaje 

vynakládají. Nejvyšší jednotkou třídění z hlediska odvětvového jsou skupiny a nejnižší 

paragrafy, ty se seskupují do pododdílů, pododdíly do oddílů a oddíly do skupin.  

Z konsolidačního hlediska se třídí výdaje a příjmy vynakládané uvnitř soustavy 

veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů. Třídí se na záznamové jednotky.
 26

 

 

2.3.4. Druhové třídění rozpočtové skladby 

Druhové hledisko třídí finanční operace na příjmy, výdaje a financování. 

Příjmy představují veškeré nenávratně inkasované prostředky a nezahrnují ty přijaté finanční 

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

Výdaje představují veškeré nenávratně poskytnuté prostředky a nezahrnují prostředky,  

kdy platby jsou charakteru splátek úvěrů.  

Financování zahrnuje operace, jako jsou výpůjčky peněžních prostředků, splátky jistiny 

půjček apod.  

                                                 
26

 Vyhláška č. 323 ministerstva financí ze dne 2. července 2002 o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Podle tohoto hlediska se rozdělují příjmy, výdaje a financování do sedmi tříd (třída  

7 se nepoužívá) 

Třída 1. Daňové příjmy 

11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 

12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 

13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 

14 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 

15 Majetkové daně 

16 Povinné pojistné 

17 Ostatní daňové příjmy 

Třída 2. Nedaňové příjmy 

21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 

22 Přijaté sankční platby a vrátky transferů 

23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 

24 Přijaté splátky půjčených prostředků 

Třída 3. Kapitálové příjmy 

31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 

32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku  

Třída 4. Přijaté transfery (používá se i označení dotace) 

41 Neinvestiční přijaté transfery 

42 Investiční přijaté transfery 

Třída 5. Běžné výdaje 

50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 

51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 

52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 

53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžním fondy téhož subjektu 

54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 

55 Neinvestiční transfery do zahraničí 

56 Neinvestiční půjčené prostředky 
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57 Neinvestiční převody Národnímu fondu 

59 Ostatní neinvestiční výdaje 

Třída 6. Kapitálové výdaje 

61 Investiční nákupy a související výdaje 

62 Nákup akcií a majetkových podílů 

63 Investiční transfery 

64 Investiční půjčené prostředky 

67 Investiční převody Národnímu fondu 

69 Ostatní kapitálové výdaje 

Třída 8. Financování 

81 Financování z tuzemska 

82 Financování ze zahraničí 

89 Opravné položky k peněžním operacím
27

 

 

 

2.3.5. Přezkoumání hospodaření 

Ustanovení § 43 zákona o obcích navazuje na povinnost obce každoročně nechat své 

hospodaření přezkoumat krajským úřadem, případně auditorem nebo auditorskou společností. 

Zpráva o přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu. Projednání závěrečného 

účtu se uzavírá vyjádřením (souhlas bez výhrad, s výhradami – na jejich základě přijme 

územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb  

a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu 

samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu). Musí proběhnout nejpozději do 30. června.
28

 

Závěrečný účet musí sestavovat každá obec. Schválení závěrečného účtu spolu  

se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok patří  

do samostatné působnosti zastupitelstva obce. Obsahuje všechny údaje o plnění rozpočtu  

a o dalších finančních operacích. Dále také hospodaření s peněžními fondy v podrobném 

členění a obsahu. Jedná se o zhodnocení celého finančního hospodaření ÚSC, jeho 

příspěvkových organizací a také hospodaření s jejich majetkem. Do obsahu závěrečného účtu 

                                                 
27

 Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 
28

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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je rovněž zahrnuto vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, 

k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Zahrnuje také vyhodnocení použití dotací, 

příspěvků apod.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
29

 PETEROVÁ, Helena. Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum. 2. dopl. vyd. 

Praha: Institut pro místní správu Praha, 2008. 97 s. ISBN 978-80-86976-13-6. 
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3. Analýza hospodaření vybraných obcí 

 

Z postavení obcí jako samostatných právnických osob vyplývá i jejich právo na vlastní 

majetek a samostatné hospodaření s vlastním rozpočtem. Zda je hospodaření obcí v souladu 

se zákonem zjišťují auditorské firmy nebo kontroloři krajského úřadu. Jestli se dá ale 

efektivnost hospodaření zlepšit ať už ovlivněním příjmů nebo výdajů v rozpočtu, musí 

zjišťovat každá obec samostatně. Uspokojit občany, zkvalitnit život v obci, přitáhnout nové 

občany i podnikatele není tak jednoduché. Tato kapitola se zabývá hospodařením sousedících 

obcí z Moravskoslezského kraje okresu Karviná. Jedná se o Dolní Lutyni a Dětmarovice. 

První část tvoří seznámení se s obcemi, dále je uvedena struktura obecních úřadů včetně 

popisu důležitých orgánů, organizace zřizované obcemi a v poslední nejpodrobnější částí  

je popsáno a propočítáno hospodaření za rok 2010. Celkové údaje jsou následně rozděleny  

a popsány po jednotlivých položkách pro dosažení nejpřehlednější analýzy. Na hodnocení 

roku 2010 je názorně představen systém hospodaření obou obcí a jeho rozdíly, které mohou 

vznikat při zařazování konkrétních finančních prostředků do určitých položek. Výsledek 

každého roku se odráží na hospodaření následujícího roku. V kapitole 4 Zhodnocení 

hospodaření vybraných obcí je vyobrazen stav hospodaření v průběhu 4 let, ze kterého  

je možno vyvodit závěrečné zhodnocení. 

 

3.1.  Představení obcí 

 

DOLNÍ LUTYNĚ 

Obec Dolní Lutyně se rozkládá převážně na levém břehu řeky Olše nedaleko od jejího 

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

Lutyni - Luthina je z roku 1305, kdy se připomíná v soupisu biskupských desátků. Sídelní 

strukturu tvoří dvě dříve samostatné obce Dolní Lutyně a Věřňovice, které byly sloučeny  

v roce 1975. Katastrální výměra je 2 487,79 ha. 

Severní část obce leží na hranici s Polskou republikou, je tvořena souvislými plochami 

zemědělské půdy vysoké bonity, je protkána hustou sítí odvodňovacích kanálů. Jižní část obce 
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leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina 

obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. 

Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde 

a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů. Tato oblast v okolí Věřňovic 

je dnes zvláště chráněné území. Do Olše se vlévá Lutyňka, která protéká obcí a odvádí 

především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na území obce nachází Pískovna, 

rybník Farský a několik dalších menších rybníků. 

Školství v Dolní Lutyni bylo vždy složité díky střetu dvou národností – polské  

a české, každá měla požadavek na výuku ve vlastním jazyce. V jediné škole u kostela  

se vyučovalo v tzv. moravském jazyce. Dlouholeté spory, nejen o jazyk výuky, ale také  

o kázání v kostele se začaly řešit v roce 1905, kdy polský spolek Matice školní vybudoval  

na Zbytkách (část obce) polskou školu. Na popud tohoto polského kroku vybudoval jiný 

spolek v Neradu roku 1910 třetí školní budovu, kde se ale vyučovala němčina. Roku 1920 

přešly všechny školy do české správy – vyučovací jazyk čeština. V roce 1930 byla otevřená 

nová měšťanská polská škola. Vše nabralo jiný směr roku 1938, kdy došlo k převzetí obce 

Poláky – výuka ve všech školách v polštině, 1939 přišla německá okupace, školy se tedy 

znovu přeměňovaly na německy vyučující. Rok 1945 s sebou přinesl zpátky do lavic školáků 

češtinu. Poslední a to pozitivní změnou se staly rekonstrukce stávajících škol a přístavby  

a také obnova výuky v polské měšťanské škole v polském jazyce. 
30

 

K 31. prosinci 2010 měla obec 5000 obyvatel. Mezi nimi převládali občané české 

národnosti a z hlediska statistického a historického je nezanedbatelná menšina polská, která 

zde má svou tradici. Demografický vývoj v obci vykazuje za posledních 5 let neustálý růst 

počtu obyvatel, na němž se podílí především migrační nárůst obyvatel. Vzhledem ke snadné 

dostupnosti větších měst, dobré infrastruktuře obce, restrukturalizaci průmyslu MS kraje, 

napojení na dálniční síť, lze předpokládat v nejbližších létech udržení daného stavu.
31

 

 

DĚTMAROVICE 

V první zmínce z roku 1302 byly Dětmarovice nazývány jako Dithmari villa, obec 

byla založena za vlády Mečislava Těšínského nazývaného Měšek. Za křestní list obce se však 

                                                 
30

 HAJZLEROVÁ, Irena. Dolní Lutyně 1350 - 2005. Dolní Lutyně: Východočeská tiskárna, 2005, 194 s. ISBN 

80-239-3810-X. 
31
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pokládá soupis desátků těšínského arcikněze s letopočtem 1305. Původní obec  

se pravděpodobně rozprostírala severněji od nynější obce při řece Olši. Po krutém požáru  

se obyvatele ze strachu před neštěstím přestěhovali do nynější polohy. V letech 1872 – 1875 

se k Dětmarovicím přičlenila samostatná obec Koukolná. Ze samostatné obce je dnes pouze 

část obce Dětmarovice, ale zůstala zachována samostatná katastrální evidence. V roce 1914 

při vyhlášení všeobecné mobilizace nastoupilo z Dětmarovic do války přes 200 mužů. Přesně 

61 jmen padlých vojínů je uvedeno na pomníku, který je dnes přesunut na místní hřbitov  

ke vstupu do urnového háje. V letech 1937 – 1938 byly na katastru obce podél železniční trati 

budovány malé bojové pevnůstky - bunkry, které se staly součástí opevnění předválečného 

Československa. 9. 10. 1938 byl proveden zábor obce Polskem, následovalo období nacistické 

okupace. Obec byla osvobozena 1. 5. 1945 sovětskými jednotkami. Na paměť obětí 2. světové 

války byl postaven v parku před Dělnickým domem pomník a osvobození obce zase 

připomíná pamětní deska na budově obecního úřadu.  

Obec leží na významné železniční trati. Už roku 1855 byl zahájen provoz  

na jednokolejné trati Bohumín – Dětmarovice – Petrovice u Karviné. V roce 1963 byl zahájen 

provoz na přeložce trati Bohumín - Dětmarovice - Louky nad Olší a dále na Slovensko.  

Od května 1928 jezdí přes Dětmarovice každodenní pravidelná autobusová doprava. První 

elektrifikace obce byla zahájena v centru obce v roce 1931, dokončena byla v padesátých 

letech. V roce 1951 byl v obci zaveden místní rozhlas. V devadesátých letech byla provedena 

plošná plynofikace obce.  

Po zavedení povinné školní docházky v roce 1778 začaly děti z Dětmarovic docházet 

do farní školy v Dolní Lutyni, pobočka školy byla zřízena po roce 1830 společně 

s Koukolnou. V roce 1852 byla zřízena samostatná jednotřídní školní budova. Prvním 

učitelem v Dětmarovicích byl národně uvědomělý učitel Ferdinand Sadílek, jehož zásluhy 

připomíná pamětní deska umístěná u vchodu do základní školy. V roce 1894 byla postavena 

čtyřtřídní školní budova u kostela, která byla postupně rozšiřována. Vyučovalo se v ní  

do června roku 1971. Roku 1908 byla postavena nová budova čtyřtřídní školy v Koukolné, 

která dodnes slouží jako mateřská škola. V roce 1971 byla v Dětmarovicích konečně 

postavena nová moderní základní škola. V letech 2007 – 2009 prošla rozsáhlou rekonstrukcí.  

Obec se nachází ve Slezsku v severovýchodní části Ostravské aglomerace, 9 km 

severozápadně od okresního města Karviná v nadmořské výšce 214 – 234 m. Rozloha  

je 1 376 ha, z toho 61,3 % tvoří zemědělská půda a 38,7 % ostatní plochy. Hraničí s městy 
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Karviná a Orlová, obcemi Dolní Lutyně, Doubrava a Petrovice u Karviné a na severu pak 

s Polskem. Správní území obce tvoří 2 katastrální území – Dětmarovice a Koukolná (159 ha). 

Dalšími místními částmi jsou Olmovec, Zálesí a  Glembovec. Z potoků je největší Mlýnka, 

která vtéká do Olše. Na pravém břehu Olše (již na katastru Karviné) se nachází vodní 

komplex 15 rybníků o rozloze 1,4 km
2
, z nichž největší je Větrov, jenž sousedí s katastrem 

Koukolné.  

Průmyslová část obce je tvořena především tepelnou Elektrárnou Dětmarovice, která 

je součástí akciové společnosti ČEZ. Je největší elektrárnou na Moravě, dodává elektrickou 

energii i teplo. V této části obce jsou soustředěny i další průmyslové podniky a větší i menší 

podnikatelské subjekty. Výhodou umístění je mimo jiné také průchod významné železniční 

trati Bohumín – Žilina s odbočkou do Petrovic u Karviné a dále do Polska.  

Občanská vybavenost je soustředěna v centru obce u hlavního silničního tahu 

Bohumín – Karviná. Zde se také nachází jedna z dominant obce, a to římskokatolický kostel 

sv. Maří Magdalény z roku 1870  místo původního dřevěného kostelíku. V lokalitě Bendova 

usedlost se nachází pět památných stromů – tři lípy malolisté a dva duby letní, tedy jediné 

přírodní chráněné prvky na katastru obce. Další památkou je objekt na Zálesí, nejstarší 

dochovaný domek v obci, Prudlova dřevěnka z roku 1841.  

Ke dni 27. 12. 2010 měla obec 4 036 obyvatel, z toho 1 960 mužů a 2 076 žen. 

Průměrný věk obyvatelstva byl k uvedenému datu 40,87 roků.
32

 

 

 

3.2.   Struktura obecního úřadu  

K dobrému výsledku hospodaření jakékoliv organizace ať už ve veřejné správě  

tak i v soukromé správě, patří efektivní využití lidských zdrojů, tedy všech pracovníku dané 

organizace. U soukromých společností je to otázka managementu firmy a dodržování 

zákoníku práce. Veřejná správa se však řídí větší škálou zákonů, jak zákoníkem práce,  

tak zákonem o úřednících a v neposlední řadě zákonem o obcích. 

 

 

                                                 
32
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3.2.1. Organizační struktura  

Struktura obecních úřadů obou srovnávaných obcí je velmi podobná. V čele úřadů 

stojí starosta, dále místostarosta, zde je rozdíl u obce Dětmarovice, která má místostarosty 

dva, tajemník úřadu a další zaměstnanci úřadu. Dle organizační struktury obecních úřadů má 

Dolní Lutyně celkem 12 zaměstnanců včetně starosty, místostarosty a tajemnice úřadu  

a Dětmarovice mají ve své organizační struktuře uvedeno celkem 15 osob včetně starosty, 

dvou místostarostů a tajemníka obecního úřadu.  

Jak je uvedeno již v kapitole 2.1.1. Orgány obce, počet členů zastupitelstva upravuje 

zákon o obcích což vyobrazuje tabulka 2.1 obě srovnávané obce spadají do kolonky 3 001  

až 10 000 obyvatel počet zastupitelů může být tedy 11 – 25. Obě obce mají 15 zastupitelů. 

Dolní Lutyně – starosta, místostarosta, 5ti členná rada (včetně starosty a místostarosty) 

a ostatní členové ZO. 

Dětmarovice – starosta, 2 místostarostové, 5ti členná rada (včetně starosty a místostarostů) 

a ostatní členové ZO. 

Rada obce (RO) je výkonným orgánem, počet členů je lichý a nesmí přesáhnout jednu 

třetinu počtu členů zastupitelstva. RO se nevolí, má-li zastupitelstvo obce méně než 15 členů 

a tvoří ji nejméně 5 a nejvýše 11 členů. Obě obce mají pětičlenné složení rady (včetně starosty 

a místostarostů). 

 

3.2.2. Výbory a komise 

Počet výborů závisí na rozhodnutí zastupitelstva obce, počet členů musí být lichý  

a předsedou je vždy člen zastupitelstva obce.  Podle zákona se vždy zřizuje finanční  

a kontrolní výbor. Komise jsou iniciativní a poradní orgány rady obce.
33

 Výbory mají obě 

srovnávané obce ty zákonem dané, ale zastupitelstvo obce Dětmarovice zřídilo navíc výbor 

pro hornickou činnost. V souvislosti s hlubinným dobýváním uhelných zásob v oblasti vlivů 

na katastrální území obce Dětmarovice se vyskytují podezření na změny a pohyby krajiny. 

Působení seizmických jevů se sleduje již od roku 2001 a z poslední zprávy se v monitoringu 

doporučuje pokračovat.  

                                                 
33

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

Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
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Komise se u obou obcí liší. Obec Dolní Lutyně zřídila investiční komisi a životního 

prostředí a Dětmarovice si zřídily podobnou komisi s názvem Komise životního prostředí  

a dopravy. V tabulce č. 3.2 jsou tyto dvě komise v jedné kolonce, protože náplň i poslání mají 

v podstatě stejné. Obec Dětmarovice si jako svůj další poradní orgán založila povodňovou 

komisi. 

Tabulka č. 3.2 Výbory a komise 

Název Počet členů Dolní Lutyně Počet členů Dětmarovice 

Finanční výbor Předsedkyně, členů: 6 Předseda, členů: 6 

Kontrolní výbor Předseda, členů: 6 Předseda, členů: 6 

Výbor pro hornickou činnost X Předseda, členů: 8 

Investiční komise a ŽP 

Komise životního prostředí a 

dopravy 

Předseda, členů: 6 Předseda, členů: 6 

Sociální komise a SPOZ Předsedkyně, členů: 10 Předseda, členů: 10 

Povodňová komise X 
Předseda – starosta obce, 

místopředseda, členů: 8 
Zdroj: vlastní zpracování dle oficiálních internetových stránek obcí   

 

3.3.   Organizace zřizované obcemi 

Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své 

působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují 

samostatnou právní subjektivitu.
34

 Obec může jako své organizace zřizovat 

- vlastní organizační složky, 

- příspěvkové organizace, 

- obchodní společnosti a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, 

- obecně prospěšné společnosti,  

- školské právnické osoby, 

                                                 
34

 Obecný vzdělávací systém pro úředníky místních samosprávných orgánů, www.mvcr.cz, ze dne 7. dubna 

2012. 
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- také se může spolu s jinými osobami stát účastníkem nebo společníkem na činnostech 

jiných osob, zejména obchodních společností nebo obecně prospěšných společností 

(podíl majetku nebo peněžních prostředků).
35

 

Obě obce zřídily příspěvkové organizace, obec Dětmarovice pouze jednu, Dolní Lutyně 3.  

Dětmarovice - Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace 

Dolní Lutyně 

- Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně, příspěvková organizace, 

- Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, 

příspěvková organizace, 

- Osvětová beseda Dolní Lutyně, příspěvková organizace 

Příspěvkové organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností 

a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky 

svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních 

prostředků poskytnutých ze zahraničí. Na ukázku je v tabulce 3.3 vyobrazeno hospodaření 

příspěvkových organizací za rok 2010.  

 

Tabulka č. 3.3 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí za rok 2010 (v Kč) 

DOLNÍ LUTYNĚ Příspěvek zřizovatele Výsledek hospodaření 

ZŠ a MŠ A. Jiráska 5 280 000 17 724,17 

ZŠ a MŠ s polským jaz. 900 000 989,36 

Osvětová beseda 1 600 000 2 477,70 

Celkem 7 780 000 21 191,23 

DĚTMAROVICE Příspěvek zřizovatele Výsledek hospodaření 

ZŠ a MŠ Dětmarovice 4 050 000 318 000,00 
Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů obcí za rok 2010 

 

3.4.   Hospodaření vybraných obcí v roce 2010 

Každá obec má jiné požadavky a jiné předpoklady hospodaření, proto je tato část 

bakalářské práce věnovaná analýze rozpočtu obcí Dolní Lutyně a Dětmarovice k datu  

31. 12. 2010. V začátku je popsán celkový stav základních údajů, které jsou očištěny  

                                                 
35

 PETEROVÁ, Helena. Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum. 2. dopl. vyd. 

Praha: Institut pro místní správu Praha, 2008. 97 s. ISBN 978-80-86976-13-6 22 - 23 s. 
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o konsolidace, pro zjištění přesných výchozích hodnot k výpočtům dalších důležitých 

položek. Dále jsou v tabulkách uvedeny konkrétní hodnoty podle druhového třídění a také 

podrobnější pohled na konkrétní třídy příjmů i výdajů. Ke konci kapitoly je zdůrazněn 

propočet na jednoho obyvatele, pro snadnější a přesnější náhled na celkové zhodnocení. 

 

3.4.1. Analýza rozpočtu 

Začátek každého hodnocení či analýzy musí vycházet ze správných celkových údajů. 

V tomto případě se jedná o údaj celkových příjmů a výdajů a to výsledek od počátku roku.  

 

Celkové údaje za rok 2010 

Souhrnný přehled celkových údajů a konsolidace, které jsou výchozí informaci  

pro následnou analýzu v další části bakalářské práce, zobrazuje tabulka č. 3.1 a 3.2. Hodnoty 

v tabulkách jsou získány z výkazu Fin 2-12M k datu 31. 12. 2010.  

 

Tabulka č. 3.1 Celkové údaje rozpočtů v roce 2010 (v tis. Kč) 

2010 Dolní Lutyně Dětmarovice 

Celkové příjmy 54 993,88 46 818,02 

Celkové výdaje 43 021,43 41721,59 

Financování -11 972,45 -5 096,43 

Konsolidace příjmů a výdajů Dolní Lutyně  

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 284,68 

5349 - Ostatní převody vlastním fondům 284,68 

Konsolidace příjmů Dětmarovice 752,12 

4134 - Převody z rozpočtových účtů 378,70 

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 373,42 

Konsolidace výdajů Dětmarovice 752,12 

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 378,70 

5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 373,42 
Zdroj: vlastní zpracování dle výkazu Fin 2-12M k 31. 12. 2010 
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Tabulka č. 3.2 Celkové údaje po konsolidaci (v tis. Kč) 

2010 Dolní Lutyně Dětmarovice 

Celkové příjmy 54 709,20 46 065,90 

Celkové výdaje 42 736,75  40 969,47 

Financování -11 972,45 -5 096,43 

Zdroj: Výkaz FIN 2 – 12M k 31. 12. 2010, Vlastní zpracování  

 

Jak už je uvedeno v kapitole 2.3.3. Rozpočtová skladba, významným hlediskem 

třídění příjmů a výdajů je mimo jiné i konsolidační hledisko. V případě analýzy menších 

rozpočtů se jedná o statisíce, ale u vyšších samostatně územních celků nebo u větších měst  

a obcí mohou konsolidační hodnoty dosahovat i několika milionů. Aby tedy nedošlo  

ke zkreslování celkových objemů rozpočtů je nutno s konsolidací počítat.  

V tabulce č. 3.2 je na první pohled vidět, že obec Dolní Lutyně disponuje vyššími 

příjmy a naopak výdaje nejsou tak rozdílné. Z této tabulky lze dále vyčíst, že obě obce 

hospodařily v roce 2010 s přebytkem, Dětmarovice 5 096,43 tis. Kč a Dolní Lutyně dokonce 

11 972,45 tis. Kč. Z těchto hodnot se nedá jednoznačně určit úspěšnost hospodaření, vyšší 

přebytek nezaručuje větší hospodárnost. V další části je rozdělení příjmů a výdajů 

podrobnější. Druhové třídění příjmů a výdajů je vyobrazeno v tabulce 3.3 zahrnuje také 

konsolidaci ve třídě 4 a 5. 

Tabulka č. 3.3 Druhové třídění příjmů a výdajů (v tis. Kč) 

Celkové příjmy 2010 Dolní Lutyně Dětmarovice 

Třída 1 - Daňové 36 882,82 31 506,41 

Třída 2 - Nedaňové  2 093,75 4 397,77 

Třída 3 - Kapitálové  16,52 32,30 

Třída 4 - Přijaté transfery 16 000,79 10 881,54 

Konsolidace třídy 4 284,68 752,12 

Příjmy celkem 54 709,20 46 065,90 

Celkové výdaje 2010 Dolní Lutyně Dětmarovice 

Třída 5 – Běžné  40 050,63 37 450,29 

Konsolidace třídy 5 284,68 752,12 

Třída 6 - Kapitálové  2 970,80 4 271,30 

Výdaje celkem 42 736,75 40 969,47 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2010 
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Druhové třídění příjmů a výdajů rozpočtů obcí je potřebné pro odhalení konkrétních 

rozdílů. Pro přehlednější analýzu jsou v tabulce 3.4 uvedeny jednotlivé podíly příslušných tříd 

na celkových příjmech a výdajích.  

 

Tabulka č. 3.4 Podíl jednotlivých tříd na celkových příjmech a výdajích 

PŘÍJMY DOLNÍ LUTYNĚ Podíl v % DĚTMAROVICE Podíl v % 

Daňové 36 882,82 67,42 31 506,41 68,39 

Nedaňové 2 093,75 3,83 4 397,77 9,55 

Kapitálové 16,52 0,03 32,30 0,07 

Dotace 15 716,11 28,72 10 129,42 21,99 

Celkem 54 709,20 100,00 46 065,90 100,00 

VÝDAJE DOLNÍ LUTYNĚ Podíl v  % DĚTMAROVICE Podíl v % 

Běžné 39 765,95 93,05 36 698,17 89,57 

Kapitálové 2 970,80 6,95 4 271,30 10,43 

celkem 42 736,75 100,00 40 969,47 100,00 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2010 

 

Údaje z tabulky 3.4 jsou vyobrazeny pro lepší orientaci a náhled v grafu č. 3.1. 

 

Graf č. 3.1 Zobrazení podílů druhového třídění příjmů a výdajů 
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Při porovnání jednotlivých tříd k celkovým příjmům a výdajům v procentuálním 

vyjádření je vidět, že oba rozpočty jsou velmi podobné. U příjmů tvoří největší podíl příjmy 

daňové a to u obou obcí necelých 70%, následují dotace, které má vyšší o cca 6% obec Dolní 

Lutyně, menší část tvoří příjmy nedaňové, které jsou u obce Dětmarovice vyšší cca o 5%  

a velmi malou až nepodstatnou část tvoří příjmy kapitálové. U výdajů jsou si obě obce velmi 

podobné, cca 90% tvoří výdaje běžné a kapitálové výdaje jsou zbylých 10%. Obec 

Dětmarovice se v těchto kapitálových příjmech a výdajích mírně liší, obě hodnoty má vyšší.  

 

3.5.  Srovnání údajů v jednotlivých třídách  

Rozpočet a celkové údaje o hospodaření obcí jsou již objasněny, tato kapitola  

je zaměřena na přehled a analýzu všech tříd druhového třídění hodnoceného roku 2010. Obě 

obce mají velmi podobné rozpočty, ale různý počet obyvatel, z tohoto důvodů je v tabulce 3.5 

uveden přepočet na jednoho obyvatele, díky kterému bude porovnávání přesnější. Obec Dolní 

Lutyně má ke konci roku 2010 evidováno 5000 obyvatel a Dětmarovice 4036 obyvatel. 

 

Tabulka 3.5 Druhové třídění v přepočtu na jednoho obyvatele v Kč 

TŘÍDA 
Dolní Lutyně Dětmarovice 

Celkem Na 1 obyvatele Celkem Na 1 obyvatele 

1. Daňové příjmy 36 882 820 7 376,6 31 506 410 7 806,4 

2. Nedaňové příjmy 2 093 750 418,8 4 397 770 1 089,6 

3. Kapitálové příjmy 16 520 3,3 32 300 6,5 

4. Dotace 15 716 110 3 143,2 10 129 420 2 509,8 

5. Běžné výdaje 39 765 950 7 953,2 36 698 170 9 092,7 

6. Kapitálové výdaje 2 970 800 594,2 4 271 300 1 058,3 

8. Financování -11 972 450 -2 394,5 -5 096 430 -1262,7 

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančního výkazu Fin 2-12 M k 31. 12. 2010 
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3.5.1. Analýza příjmů 

Po přepočtu na jednoho obyvatele se náhled na celkové příjmy v roce 2010 docela 

mění. Obec Dolní Lutyně má celkové příjmy vyšší o 8 643 300 Kč, kdežto po přepočtu 

vychází na občana Dolní Lutyně 10 941,9 Kč a na občana Dětmarovic 11 412,3 Kč rozdíl 

tedy 470,4 Kč ve prospěch občana Dětmarovic. Tento rozdíl je nejvíce viditelný u daňových 

příjmů. Nedaňové příjmy zůstaly u Dětmarovic vyšší, stejně jako příjmy kapitálové. Dotace 

byly v celkovém údaji vyšší u Dolní Lutyně o 5 586 690 Kč což je necelá jedna třetina, 

v přepočtu na obyvatele se tento rozdíl značně snížil, na jednoho obyvatele Dolní Lutyně 

připadá vyšší částka o 633,4 Kč což je necelá jedna pětina. V další části jsou uvedeny 

jednotlivé položky těchto příjmů. V tabulce 3.6 jsou rozepsány daňové příjmy obou obcí. 

Každá obec má některé položky odlišné a jiné položky nemá v rozpočtové skladbě ani jedna 

z obcí, proto se neuvádějí.  

 

Tabulka č. 3.6 Daňové příjmy 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle FIN 2-12M k 31. 12. 2010 

První třídu rozpočtové skladby (daňové příjmy), lze rozdělit na daně sdílené, svěřené, 

místní poplatky a správní poplatky. Tabulka č. 3.7 zobrazuje reálné příjmy v přepočtu  

na jednoho obyvatele zaokrouhleno na celé koruny.  

Položka Popis Dolní Lutyně Dětmarovice 

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin a fun. pož. 7 737 471 5 981 235 

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ  918 782 1 378 000 

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos  619 058 486 950 

1121 Daň z příjmů právnických osob  6 410 836 5 931 270 

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce  X 63 940 

1211 Daň z přidané hodnoty 15 789 358 12 797 370 

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půd. F. 57 480 1 713 

1337 Poplatek za provoz, shrom., a odst. kom. odpadu 2 536 813 X 

1341 Poplatek ze psů  110 502 91 468 

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství  28 892 28 545 

1344 Poplatek ze vstupného  2 401 27 282 

1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj  105 000 259 240 

1351 Odvod výtěžků z provozování loterií 141 473 110 281 

1361 Správní poplatky  237 678 253 240 

1511 Daň z nemovitostí  2 187 084 4 095 880 
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Tabulka č. 3.7 Rozdělení daňových příjmů a přepočet na jednoho obyvatele (v Kč) 

Daňové příjmy Dolní Lutyně 1 obyvatel Dětmarovice 1 obyvatel 

Sdílené daně 31 674 458 6335 26 686 819 6612 

Svěřené daně 2 187 084 437 4 159 820 1031 

Místní poplatky 2 783 608 557 406 535 101 

Správní poplatky 237 678 48 253 240 63 

Zdroj: vlastní zpracování, údaje z tabulky č. 3.6 

 

Sdílené daně získávají obce procentuálním přepočtem z celostátního hrubého výnosu 

jednotlivých typů daní. Jedná se o  

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků,  

- daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, 

- daň z příjmů právnických osob, 

- daň z přidané hodnoty. 

Celkové hodnoty sdílených daní u srovnávaných obcí vypadají odlišně, ale přepočet  

na obyvatele odhalil vyrovnaný poměr těchto příjmů. 

Svěřené daně, nebo také výlučné daně náleží celé ze 100%  obci. (z nemovitosti, která 

se nachází na území dané obce). V tabulce 3.7 je zahrnuta položka, v kolonce svěřené daně  

u obce Dětmarovice, také daň z příjmů právnické osoby za obce. Tato daň se musí vypočítat, 

ale odvádí se právě do rozpočtu obce.  

Dalším daňovým příjmem jsou poplatky. Tento název neodpovídá praktickému 

užívání, jedná se převážně o jakési „lokální daně“, které si obec může upravovat obecně 

závaznou vyhláškou. Místní poplatky jsou upraveny zákonem č. 565/1990 sb., o místních 

poplatcích. Všechny položky poplatků mají obě obce stejné až na 1337, která se týká 

komunálního odpadu, tady nemají Dětmarovice žádný příjem.  

Druhou třídu rozpočtové skladby tvoří příjmy nedaňové. Často bývají tyto příjmy 

označovány jako „uživatelské poplatky“. Vznikají z hospodářské činnosti obce, slouží 

k částečné úhradě služeb, které obec poskytuje. Jedná se zejména o příjmy z pronájmů 

majetku, příjmy od organizací zřízených a založených obcí, a dary a příspěvky. Tabulka č. 3.8 

zobrazuje konkrétní položky nedaňových příjmů obou srovnávaných obcí. 



31 
 

Tabulka č. 3.8 Nedaňové příjmy (v Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle FIN 2-12M k 31. 12. 2010 

 

Kapitálové příjmy obcí zahrnují příjmy obcí z prodeje dlouhodobého majetku (např. 

nemovitosti, akcie, pozemky apod.). Ale také přijaté dary a příspěvky na pořízení 

dlouhodobého majetku. V tabulce 3.9 jsou uvedeny položky kapitálových příjmů obou 

srovnávaných obcí. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků a ostatního hmotného dlouhodobého 

majetku.  

Tabulka č. 3.9 Kapitálové příjmy (v Kč) 

Položka Popis Dolní Lutyně Dětmarovice 

3111 Příjmy z prodeje pozemků 16 521 4.300 

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl. maj. X 28 000 

Zdroj: vlastní zpracování dle FIN 2-12M k 31. 12. 2010 

 

Dotace jsou nedílnou součást obecních rozpočtů. V případě srovnávaných obcí tvoří 

dotace u Dolní Lutyně 28% a 22% u Dětmarovic z celkových příjmů. Můžeme je členit dle 

různých kritérií, podle poskytovatele, účelu, dle kritéria přidělování, způsobu čerpání  

a v neposlední řadě dle nárokovosti.  

Položka Popis Dolní Lutyně Dětmarovice 

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 527 666 2 363 020 

2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za úč. prod.) 2 000 X 

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti  10 000 5 350 

2131 Příjmy z pronájmu pozemků  14 911 2 893 

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit. a jejich č.  718 001 928 272,5 

2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí  3 993 14 070 

2141 Příjmy z úroků (část)  122 341 55 808 

2210 Přijaté sankční platby 4 000 15 000 

2222 Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let X 36 570 

2321 Přijaté neinvestiční dary  205 000 6 220 

2322 Přijaté pojistné náhrady  83 704 2 119 

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  211 872 767 350 

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 26 955 124 678 

2343 Příj. z úhrad dobývacího prostoru a z vydob. ner. 61 840 14 411 

2420 Splátka půjč. prostř. od obecně prosp. spol. apod.  35 500 X 

2460 Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva 66 000 62 000 
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Nárokovými dotacemi jsou peněžní toky, určené na provoz základních, státem 

garantovaných zařízení jako jsou školství a zdravotnictví, provozování vybraných služeb  

a realizaci státní správy v přenesené působnosti. Na tyto prostředky mají nárok všechny obce 

s příslušnou aktivitou. V případě nenárokových dotací se jedná o finanční příspěvky získané 

na základě žádostí obcí o podporu konkrétních projektů a aktivit. Tabulka 3.10 zachycuje 

jednotlivé položky všech dotací za rok 2010 dle rozpočtové skladby. 

Tabulka č. 3.10 Dotace (v Kč) 

Položka Popis Dolní Lutyně Dětmarovice 

4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl.   212 358 178 441 

4112 Neinv. př. transf. ze SR v rámci souhr. dot. vzt. 2 801 790 2 075 356 

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních  X 111 258 

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   1 808 553 3 411 412 

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí  311 680 177 636 

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  1 725 618 128 200 

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionál. X 123 856 

4134 Převody z rozpočtových účtů X 378 695 

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 284 675 373 420 

4213 Investiční přijaté transfery ze SR 462 617 X 

4216 Ostatní investiční transfery ze SR 7 864 492 X 

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 529 000 99 896 

4223 Investiční přijaté transfery od regionální  X 3 823 350 

Zdroj: vlastní zpracování dle FIN 2-12M k 31. 12. 2010 

 

3.5.2. Analýza výdajů 

Stejná situace nastala u přepočtu výdajů, původně nižší výdaje se proměnily  

po přepočtu na jednoho obyvatele ve vyšší. Výdaje celkem Dolní Lutyně byly 42 736 750 Kč, 

na jednoho obyvatele vychází částka 8 547,4 Kč. Dětmarovice měly celkové výdaje 40 969 

470 Kč a v přepočtu na jednoho občana 10 151 Kč. U běžných výdajů se tedy změnila 

původně vyšší částka u Dolní Lutyně na částku nižší na jednoho obyvatele o 1 139,5 Kč  

a u kapitálových výdajů se poměr nezměnil, vyšší hodnota Dětmarovic zůstala vyšší a to na 

jednoho obyvatele o 464,1. Původní rozdíl v celkových kapitálových výdajích byl 1 300 500 

Kč. Konkrétní položky běžných a kapitálových výdajů jsou vyobrazeny v tabulkách 3.11  

a 3.12. 
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Tabulka č. 3.11 Běžné výdaje (v Kč) 

Položka Popis Dolní Lutyně Dětmarovice 

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 357 351 7 756 232 

5019 Ostatní platy 74 633 53 012 

5021 Ostatní osobní výdaje X 174 401 

5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 952 705 899 283 

5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku z.  1 326 337 2 060 430 

5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 640 187 784 735 

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 23 783 33 791 

5132 Ochranné pomůcky 800 24 409 

5134 Prádlo, oděv a obuv 32 000 21 996 

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 32 015 172 330 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 438 307 281 058 

5139 Nákup materiálu j. n.  504 977 561 438 

5141 Úroky vlastní X 51 124 

5151 Studená voda 70 244 43 969 

5153 Plyn 1 209 931 999 201 

5154 Elektrická energie 1 499 271 1 110 471 

5156 Pohonné hmoty a maziva 122 321 196 588 

5161 Služby po. t. 76 502 106 453 

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 142 421 179 133 

5163 Služby peněžních ústavů 308 753 345 571 

5164 Nájemné 46 496 148 361 

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000 41 446 

5167 Služby, školení a vzdělávání 66 640 84 700 

5168 Služby zpracování dat 79 650 118 580 

5169 Nákup ostatních služeb 5 139 733 9 418 842 

5171 Opravy a udržování  4 946 226 3 438 320 

5172 Programové vybavení 7 744 31 780 

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14 898 6 231 

5175 Pohoštění 121 411 109 122 

5176 Účastnické poplatky na konference 1 085 X 

5179 Ostatní nákupy j. n. 15 850 X 

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad. X 10 871 

5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu 457 739 226 627 

5194 Věcné dary 105 950 188 011 

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 415 954 843 930 

5223 Neinvest. transfery církvím a náboženským spol. 30 000 50 000 

5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. X 30 000 

5321 Neinvestiční transfery obcím 1 087 476 705 965 

5329 Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně 28 210 23 800 
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5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv.org. 9 232 500 4 050 000 

5336 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým org. X 698 362 

5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra X 378 695 

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům X 373 420 

5349 Ostatní převody vlastním fondům 284 675 X 

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 240 123 71 969 

5364 Vratky VRÚÚ transf. poskyt. v min. rozp. obd. 25 844 X 

5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a SR 3 723 1 100 

5424 Náhrady mezd v době nemoc X 4 306 

5492 Dary obyvatelstvu 66 500 286 730 

5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz.os. 120 000 300 000 

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 179 470 204 197 

5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu X 110 000 

5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. X 12 478 

Zdroj: vlastní zpracování dle FIN 2-12M k 31. 12. 2010 

 

Kapitálové výdaje reprezentují třídu 6 a financují především investice v lokálním  

a regionálním veřejném sektoru. Podíl na celkových výdajích činí u obce Dolní Lutyně 7%  

a u Dětmarovic 10%, což je v porovnání s průměrem v ČR v podstatě malá část.  

 

Tabulka č. 3.12 Kapitálové výdaje (v Kč) 

Položka Popis Dolní Lutyně Dětmarovice 

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj. 168 000 27 600 

6121 Budovy, haly a stavby 1 941 299 3 517 043 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 45 112 370 415 

6123 Dopravní prostředky X 261 900 

6130 Pozemky X 144 340 

6342 Investiční transfery krajům 114 387 X 

Zdroj: vlastní zpracování dle FIN 2-12M k 31. 12. 2010 

 

3.5.3. Financování 

Poslední třídu v druhovém třídění rozpočtové skladby, tedy třídu osm zastupuje 

financování. Tyto položky zahrnují přírůstek termínovaných závazků minus splátky jistiny 

závazků plus pokles stavu hotovosti minus přírůstek čistých poskytnutých půjček  

a uskutečněných finančních investic ve sledovaném období, jejichž cílem je optimalizace 
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likvidity. Financování tedy zahrnuje kategorie peněžních operací jako půjčení hotovosti obcí, 

která se posléze splácí, když sama obec půjčí peníze za účelem optimalizace likvidity  

a následné splácení a také jakékoliv změny stavu peněžních prostředků na vlastních účtech. 

Dále se jedná o návratně poskytované prostředky (půjčky, nákup akcií a dluhopisů a příjmy  

z jejich splátek, jejichž účelem není podpora konkrétního subjektu, ale zhodnocení dočasně 

volných peněžních prostředků).
36

 Údaje o financování a stavu financí na běžných účtech 

popisuje kapitola 4.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Obecný vzdělávací systém pro úředníky místních samosprávných orgánů, www.mvcr.cz, ze dne 17. dubna 

2012. 

http://www.mvcr.cz/
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4. Zhodnocení hospodaření vybraných obcí 

Zjištění, že obě obce hospodaří v roce 2010 s přebytkem je zajisté žádoucí  

a chvályhodné, ale územně samosprávné celky se nezakládají za účelem dosažení zisku, obec 

musí být schopna pro své občany zajistit především veřejné statky. V této části bakalářské 

práce je podrobný rozbor a zhodnocení hospodaření obou obcí v analyzovaném roce 2010, 

který se zaměřuje na možné rozdíly. Všechny potřebné výsledné hodnoty se nachází v třetí 

kapitole této bakalářské práce. Pro závěrečné shrnutí efektivnosti hospodaření je použit 

náhled na hospodaření v letech 2008 až 2011. Posledním bodem této kapitoly jsou návrhy  

a doporučení, které jsou mým vlastním názorem.  

 

4.1.  Zhodnocení celkových parametrů a vyrovnanosti hospodaření obce 

Srovnávání dvou sousedících obcí s počtem obyvatel u obce Dětmarovice 4 036  

a u Dolní Lutyně 5 000 a o rozloze 2 487 a 1 376 ha v roce 2010, ukázalo, že rozpočty obou 

obcí jsou velmi podobné. Vzhledem k rozdílnému počtu obyvatel byl v kapitole 3.5. proveden 

přepočet všech tříd na jednoho obyvatele. Z výsledku výpočtů a celkové analýzy roku 2010  

je vidno, že obě obce hospodaří v tomto roce velmi dobře a nejsou zadlužené. Pouze obec 

Dětmarovice přijala v minulých letech dlouhodobý úvěr. U obce Dolní Lutyně nenajdeme 

v rozvaze žádnou částku u dlouhodobých ani u krátkodobých úvěrů. Pro objektivní a správné 

hodnocení je nutno zanalyzovat vyrovnanost hospodaření také v dalších letech. Do této 

analýzy jsou zahrnuty roky 2008 – 2011. Tabulka č. 4.1 vyobrazuje v analyzovaných letech 

celkové příjmy, výdaje a financování. 

Tabulka č. 4.1 Hospodaření obcí v letech 2008 – 2011 v tis. Kč po konsolidaci 

 

 

ROK 

PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ 

Dolní L.  Dětmar. Dolní L. Dětmar. Dolní L. Dětmar. 

2008  42 598 43 003  49 629 43 006   7 030  3 

2009  47 919 38 694  62 387 41 632  14 468  2 938 

2010  54 709  46 065  42 736  40 969  -11 972 -5 096 

2011  60 295 38 751  51 717  39 883 -8 577  1 132 
Zdroj: vlastní zpracování dle finančních výkazů Fin 2-12M 

 

Po prostudování hospodaření od roku 2008 jde vidět, že ne každý rok hospodaření 

vychází v přebytku. Důležitým faktorem celkového hodnocení hospodaření je položka, která 

rozpočet vyrovnává, zda peněžní prostředky pocházejí z cizích nebo vlastních zdrojů, jestli 
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jsou cizí zdroje dlouhodobé nebo krátkodobé a v případě přebytku je důležitý převod, kam 

obec peníze rozdělí.  

 

4.1.1. Financování v letech 2008 – 2010 

Stav finančních prostředků na běžných účtech k 1. 1. 2008 byl u obce Dolní Lutyně 

32 866 060 Kč a Dětmarovice vykazovaly  9 455 830 Kč. Už z tohoto pohledu jde vidět,  

že kdyby byla provedena analýza financování v širším časovém rozptylu, určitě by Dolní 

Lutyně vykazovala více přebytků, které převedla do následujících období.  

K těmto počátečním stavům mohou peněžní prostředky z přebytků přibývat, nebo  

se „přelévají“ na běžné účty fondů a především slouží k pokrytí vzniklého salda. Tabulky  

č. 4.2 a 4.3 vyobrazují pohyb na těchto účtech. Zachycují, kolik peněz přibylo, tedy částka 

s kladnou hodnotou a také kolik prostředků bylo využito což je zachyceno v záporných 

číslech. Kolonka celkem není součtem vyobrazených hodnot ve sloupci, ale součet od počátku 

stavu 1. 1. 2008 tedy stav ke konci vykazovaného období. 

Tabulka č. 4.2 Pohyb peněžních prostředků na běžných účtech Dolní Lutyně (v tis. Kč) 

 2008 2009 2010 2011 

Základní běžný účet  -7 134,69 -14 580,80 12 181,43 8 737,01 

Běžné účty peněžních fondů 103,82 112,12 -208,92 -159,64 

Celkem BÚ 25 835,19 11 366,51 23 339,02 31 916,39 
Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12M 

 

Konečný zůstatek na běžných účtech peněžních fondů v roce 2011 byl u obce Dolní 

Lutyně 1 117,65 tis. Kč. Vysoké položky financování byly vždy pokryty peněžními 

prostředky z minulých let a díky kladnému saldu v letech 2010 a 2011 se výsledný stav  

na běžných účtech v letech 2008 – 2011 nijak výrazně nesnížil. Rozdíl činí 949 670 Kč.  

Tabulka č. 4.3 Pohyb peněžních prostředků na běžných účtech Dětmarovice (v tis. Kč) 

 2008 2009 2010 2011 

Základní běžný účet -3 020,95 -4 170,27 4021,17 -1 981,92 

Uhrazené splátky 

dlouhodobých přijatých 

půjčených prostředků  

 2 848,40 1 007,60 1 008,00 968,00 

Běžné účty peněžních fondů 169,43 224,13 67,36 -118,21 

Celkem BÚ 6 604,31 2 658,17 6 746,70 4 646,56 
Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12M 
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Obec Dětmarovice přijala v roce 2004 dlouhodobý úvěr v hodnotě 10 mil. Kč. 

Každoroční uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků jsou zvlášť 

vyobrazeny, odečteny jsou v kolonce základní běžný účet, ze které se pravidelně splácejí. 

Běžné účty peněžních fondů jsou prostředky, které byly převedeny ze základního běžného 

účtu. Na první pohled je viditelné, že obec Dětmarovice má mnohem nižší rezervu peněžních 

prostředků. Za období 2008 – 2011 se už tak nízká suma na běžných účtech snížila  

o 4 809 270 Kč. Nevýhodou nízké finanční rezervy je nemožnost dlouhodobého plánování 

investic. Obec je více závislá na nenárokových dotacích o které musí co nejvíce usilovat.  

 

4.2.  Podrobná analýza vybraných tříd 

Rok 2008 byl jediným, kdy rozpočet Dětmarovic nepatrně převyšoval rozpočet Dolní 

Lutyně. Na konci tohoto roku měla obec Dolní Lutyně vyšší výdaje i saldo, ale díky finanční 

rezervě z minulých let byl tento schodek vyrovnán. Ostatní srovnávané roky měla obec Dolní 

Lutyně vyšší objem přijatých peněz a také vyšší výdaje, přebytky i salda. Pro zjištění 

největších rozdílů sou v tabulkách 4.4 a 4.5 rozděleny všechny příjmy a výdaje v letech 2008 

– 2011 rozděleny podle druhového třídění.  

 

Tabulka č. 4.4 Druhové třídění rozpočtu Dolní Lutyně (v Kč) 

TŘÍDA 2008 2009 2010 2011 

Třída 1 - Daňové příjmy 37 799 120 35 885 190 36 882 820 38 029 280 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 247 430 2 262 990 2 093 750  2 547 290 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 25 130 141 980 16 520  48 980 

Třída 4 - Přijaté transfery 2 526 670 9 628 970 15 716 110 19 669 570 

Příjmy celkem po 

konsolidaci 
42 598 350 47 918 970 54 709 200  60 295 120 

Třída 5 - Běžné výdaje 39 427 300 39 303 710 39 765 950 38 733 200 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 10 201 970 23 084 030 2 970 800 12 984 550 

Výdaje celkem po 

konsolidaci 
49 629 270 62 378 740 42 736 750 51 717 750 

Zdroj: vlastní zpracování dle FIN 2-12M z roku 2008 – 2011 

 

 

 

 

 



39 
 

Tabulka č. 4.5 Druhové třídění rozpočtu Dětmarovice (v Kč)  

TŘÍDA 2008 2009 2010 2011 

Třída 1 - Daňové příjmy 32 387 110 29 607 380 31 506 410 29 905 760 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 3 736 710 3 981 720 4 397 770 4 529 010 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 2 321 990 29 050 32 300 0 

Třída 4 - Přijaté transfery 4 557 470 5 076 030 10 129 420 3 316 870 

Příjmy celkem po 

konsolidaci 
43 003 280 38 694 180 46 065 900 38 751 640 

Třída 5 - Běžné výdaje 31 687 060 32 330 100 36 698 170 35 186 810 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 11 319 360 9 302 630 4 271 300  4 696 960 

Výdaje celkem po 

konsolidaci 
43 006 420 41 632 730 40 969 470 39 883 770 

Zdroj: vlastní zpracování dle FIN 2-12M z roku 2008 – 2011 

 

V následující části je uveden rozbor a analýza tříd s největšími rozdíly. Třídě 3 

druhového třídění zde není vyhrazen prostor z důvodů nízkého podílu na příjmech. Tyto 

kapitálové příjmy nevykazují žádné výrazné rozdíly mezi obcemi a navyšování příjmů 

z prodejů dlouhodobého majetku je efektivní pouze ve výjimečných případech.  

Jak už je uvedeno v podkapitole 3.5.1. při analýze příjmů obou obcí v roce 2010  

je na první pohled viditelný největší rozdíl v objemu celkových daňových příjmů  

a přijatých dotací. Po komparaci v přepočtu na jednoho obyvatele se rozdíl mezi daňovými 

příjmy obcí změnil skoro na rovnost, viz tabulky č. 4.7 a 4.8, které dále zachycují 

procentuální podíl na celkových příjmech, ten je v této třídě nejvyrovnanější. Počet obyvatel 

v jednotlivých letech vyobrazuje tabulka č. 4.6. 

 

Tabulka č. 4.6 Počet obyvatel v obcích od roku 2008 do roku 2011 

obec 2008 2009 2010 2011 

Dolní Lutyně 4901 4936 5000 5026 

Dětmarovice 3907 3955 4036 4017 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ARIS, UFIS a interních podkladů 

Obě obce zaznamenávají každoroční nárůst počtu obyvatel až na jediný rok 2011 u obce 

Dětmarovice. Pravděpodobně se jedná o výjimku a na další roky se předpokládá opět mírný 

nárůst. Tento údaj je potěšující pro zastupitele, jelikož dokazuje atraktivitu obce. 

 

 

 

 



40 
 

 

Tabulka č. 4.7 Souhrn daňových příjmů Dolní Lutyně 

Daňové příjmy 2008 2009 2010 2011 

Celkem v Kč 37 799 120 35 885 190 36 882 820 38 029 280 

Na 1 obyvatele v Kč 7 712,5 7270,1 7 376,6 7566,5 

Podíl v % na celkových 

příjmech 
88,73 74,89 67,42 63,07 

Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů k 31. 12. 2010 

Tabulka č. 4.8 Souhrn daňových příjmů Dětmarovic 

Daňové příjmy 2008 2009 2010 2011 

Celkem v Kč 32 387 110 29 607 380 31 506 410 29 905 760 

Na 1 obyvatele v Kč 8 289,5   7 486,1 7 806,4 7 444,8 

Podíl v % na celkových 

příjmech 
75,31 76,52 68,39 77,17 

 

Již zanalyzovaný rok hospodaření 2010, kde byly daňové příjmy rozděleny na daně 

sdílené, svěřené a poplatky místní a správní, neprokázal žádné výrazné rozdíly mezi obcemi. 

Jedinou vyšší rozdílnou částkou byla daň z nemovitostí, položka 1511, která  

se v následujících letech srovnala na úroveň cca 2 mil. Kč u obce Dolní Lutyně a v průměru 

2,5 mil Kč u Dětmarovic. Přestože obec Dětmarovice má menší rozlohu, tuto položku má 

každý rok vyšší. Tuto skutečnost ovlivňuje struktura nemovitosti v návaznosti na konstrukci 

daně z nemovitosti. Jedná se o nerovnoměrně rozložený základ daně, který je v ČR odvozen 

od výměry pozemků a různého způsobu oceňování jednotlivých druhů pozemků, v případě 

staveb z jejich zastavěné plochy. Dalším ovlivňujícím faktorem jsou diferencované základní 

sazby daně u jednotlivých druhů pozemků a staveb na katastrálním území obce. Obec může 

pro zvýšení výnosu daně z nemovitostí využít tzv. místní koeficient, kterým se vynásobí 

výsledná daňová povinnost poplatníka.
37

  

Stanovením nižšího místního koeficientu může obec zajistit také příznivé podmínky pro nové 

obyvatele a podnikatele, přijde sice o část výnosů z této daně, ale zajistí navýšení počtu 

občanů nebo pracovních míst. Je na uvážení každé obce individuálně jaký zvolí užitek. 

Elektrárna na území Dětmarovice ovlivňuje výši položky 1511 nejvíce. Dolní Lutyně 

nemá žádnou podobnou stavbu na svém území. 

                                                 
37

 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1 450 s. 



41 
 

Je na místě se zamyslet, zda je u daňových příjmů přepočet na obyvatele vhodným 

ukazatelem. Není zde zahrnuta věková ani sociální struktura obyvatelstva. Počet obyvatel 

v produktivním věku může být různý a také počet pracovních míst v obci se liší. V této práci 

se vychází z poznatků, že obě obce mají přibližně podobnou věkovou strukturu obyvatelstva  

i nezaměstnanosti. Zaměření na přepočtenou hodnotu na jednoho obyvatele lze tedy v tomto 

případě uznat jako v celku „věrohodné“. Ovlivnění daňových příjmů připadá v úvahu pouze 

z hlediska pracovních příležitostí pro místní obyvatele a takových možností obce moc 

nemívají.  

Pro srovnání daňových příjmů rozebrán rok hospodaření 2011, který vykazuje největší 

rozdíl v daňových příjmech u srovnávaných obcí. Jak už je výše psáno, v roce 2010 byl 

zaznamenán nejvyšší rozdíl v příjmech ze svěřených daní a také se lišila částka u daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která byla vyšší u obce Dolní Lutyně. V roce 

2011 jsou rozdíly podstatně větší a to zejména u sdílených daní což vyobrazuje tabulka č. 4.9. 

Tabulka č. 4.9 Daňové příjmy obcí v roce 2011 (v tis. Kč) 

2011 Sdílené daně Svěřené daně Místní poplatky Správní poplatky 

Dolní Lutyně  65 369,72 2 109,39 2 892,83 334,43 

Dětmarovice 26 364,35 2 849,81 411,91 279,68 
Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12M k 31. 12. 2011 

V případě sdílených daní tvoří nejvyšší položku u obou obcí č 1211 Daň z přidané 

hodnoty. Obec Dolní Lutyně vykázala v roce 2011 příjem 16 485,95 tis. Kč, kdežto 

Dětmarovice mají podíl z této daně o 3 743,39 tis. Kč nižší. Jedná se o daň, kterou obce 

nemají možnost ovlivňovat. Je závislá na počtu obyvatel a rozloze obce. Dalším rozdílem je 

daň z příjmů fyzických osob, která činí u obce Dětmarovice v roce 2011 částku 5 582,57 tis. 

Kč a Dolní Lutyně přijala ve stejném roce 7 078,17 tis. Kč. Počet podnikajících subjektů  

na území obce lze ovlivnit pouze lákavou nabídkou nízkých místních poplatků a snížených 

koeficientů na dani z nemovitosti. Zde musí obec uvážit, který z příjmů je důležitější a který 

nijak nezhorší možnosti obyvatel v obci. Dopravní dostupnost a celkovou infrastrukturu zde 

není nutno řešit, obě obce jsou navázány velmi dobré dopravní spojení, což by mělo místním 

podnikatelům vyhovovat.  

Veškeré poplatky, které obce mohou vybírat, upravuje zákon o místních poplatcích  

a zákon o správních poplatcích. Správní poplatky tento zákon stanoví pevnou sazbou nebo 

procentem ze základu poplatku vyjádřeného v penězích. Zákon o místních poplatcích 
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zmocňuje obce k vybírání místních poplatků, jež obec blíže upraví obecně závaznou 

vyhláškou obce. Mezi místní poplatky patří  

 poplatek ze psů, 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

 poplatek za užívání veřejného prostranství, 

 poplatek ze vstupného, 

 poplatek z ubytovací kapacity, 

 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, 

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 

 poplatek za komunální odpad, 

 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku, možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace. 

 

Poplatky neboli místní daně jsou nejen finančním výnosem do rozpočtů obcí, ale také  

se na některých uplatňuje regulační hledisko. Příkladem může být poplatek za povolení 

vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a části měst, jehož smyslem je omezit pohyb 

vozidel v zpravidla historických částech měst. Dalším poplatek s regulačním charakterem  

je poplatek ze psů, jehož placení může do určité míry počet psů chovaných v obci ovlivnit,  

i když záměr regulace není jediný. Smyslem tohoto poplatku je také udržení čistoty veřejného 

prostranství v obci což je spojeno s vysokými náklady.  

Největší rozdíly v této skupině daňových příjmů vyšly v analýze roku 2010 a 2011  

u položky 1337, který se týká komunálního odpadu. Po podrobném přezkoumání bylo 

zjištěno, že se jedná o odlišné zaúčtování. Dětmarovice tyto poplatky zahrnují do položky  

č. 2111 Příjmy a poskytování služeb a výrobků. Další rozdílnosti byly zjištěny u poplatku  

za provozovaný výherní hrací přístroj a poplatku ze vstupného, které se ale na celkových 

příjmech podílely minimálním procentem.  

U nedaňových příjmů je viditelný rozdíl už v celkových údajích. Obec Dětmarovice 

má tyto příjmy o 2 304 020 Kč vyšší. V přepočtu na jednoho obyvatele vychází na rozdíl  

na 670,8 Kč. Na občana Dětmarovic tedy vychází částka 1 089,6 a na občana Dolní Lutyně 

418,8 Kč viz tab. 4.2. 
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Tabulka 4.10 Souhrn nedaňových příjmů Dolní Lutyně (v Kč) 

Nedaňové příjmy 2008 2009 2010 2011 

Celkem v Kč 2 247 430 2 262 990 2 093 750  2 547 290 

Na 1 obyvatele v Kč 458,6 458,5 418,8 506,8 

Podíl v % na celkových 

příjmech 
5,28 5,48 3,83 4,23 

Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů jednotlivých let 

Tabulka č. 4.8 Souhrn nedaňových příjmů Dětmarovic 

Nedaňové příjmy 2008 2009 2010 2011 

Celkem v Kč 3 736 710 3 981 720 4 397 770 4 529 010 

Na 1 obyvatele v Kč 956,4 1006,8 1 089,6 1127,5 

Podíl v % na celkových 

příjmech 
8,69 10,29 9,55 11,69 

Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů jednotlivých let 

 

Při analýze celé třídy 2 jsou patrné největší rozdíly ve dvou položkách. Ostatní 

položky se liší nepatrně, nebo jejich výše není až tak dobře ovlivnitelná. Zásadní položkou  

se zde jeví již zmiňovaná položka č. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků. 

Dětmarovice do této položky zahrnují poměrně vysokou částku spojenou s komunálním 

odpadem, která byla již zahrnuta do komparace místních poplatků. Tato položka podstatně 

ovlivňuje celkové nedaňové příjmy ve všech letech a zvyšuje jejich podíl na celkových 

příjmech. Podíl nedaňových příjmů na celkových příjmech je v celku podstatný pro aktivitu 

hospodaření obcí. Průměrnou částkou za komunální odpad v letech 2008 – 2011, která  

je zahrnutá ve třídě 2, je 1 554 tis. Kč. Při porovnání nedaňových příjmů po odečtení této 

průměrné částky u obce Dětmarovice se podíly na celkových příjmech srovnávají. Zbývající 

rozdíly v položkách nedaňových příjmů mohou vznikat v různých odvětvích. Druhou 

rozdílnou položkou je č. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, která zahrnuje 

například příspěvky inkasované od pojišťovny, náhrady od fyzických osob za jimi způsobené 

škody, příjem náhrady za náklady soudního řízení, ale také vrátky přeplatků záloh.
38

 Tato 

položka je ale neovlivnitelná. Jelikož podíl nedaňových příjmů na celkových příjmech je  

u obou obcí velmi nízký, měly by se některé položky určitě do budoucna navýšit. U obou obcí 

chybí položka 2122 a 2124 odvody příspěvkových organizací, školských právnických osob 

                                                 
38

 Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb. Rozpočtová skladba, dostupné online z: www.mfcr.cz, ze dne 18. 4. 2012. 
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zřízených obcí. Větší aktivita příspěvkových organizací by zajisté navýšila nedaňové příjmy 

obcí. 

Přijaté transfery neboli dotace jsou významným příjmem všech obcí. 

Celorepublikový průměr podílů dotací na celkových příjmech obcí činí cca 32%. Tabulka  

č. 4.10 a 4.11 tento podíl vyobrazuje v letech 2008 – 2011, ale také přepočet na jednoho 

obyvatele. V této oblasti je vhodné zaměřit se na rozdělení dotací nárokových a nenárokových 

pro přehled možných zásahů obcí na výši těchto příjmů.  

Nárokové dotace dostávají obce automaticky, aniž by o ně musely požádat,  

při splnění stanovených kritérií. Jedná se o příspěvek na školství, dotace na vybraná 

zdravotnická zařízení a dotace na výkon státní správy. Každá obec vykonává nějakou státní 

správu, malé obce mají tyto činnosti menší, občané těchto obcí navštěvují pro určité úkony 

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

Na tyto úkony dostávají obce provozující tuto činnost dotace. Obě obce jsou ale zřizovateli 

mateřských a základních škol, dostávají tedy příspěvek na školství. Příspěvek je poskytován 

podle počtu žáků škol, např. roku 2010 byl ve výši 1 401 Kč na jednoho žáka. Tento 

příspěvek dostávají obce i na žáky, kteří docházejí do těchto škol z jiných obcí. Nejen tento 

příspěvek znázorňuje položka č. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí a položka č. 4122 

Neinvestiční přijaté transfery od kraje. Obce si mohou tyto nárokové dotace spočítat  

a při plánování rozpočtu ví, kolik peněz na jakou činnost musí vynaložit. Ovlivnění objemu 

financí u nárokových dotací nepřipadá v úvahu, zde se musí dodržovat platná legislativa.  

Ostatní dotace obcí jsou nenárokové. Právě získaná výše nenárokových dotací 

ukazuje na aktivitu vedení dané obce i na schopnost obce realizovat rozvojové projekty. Jsou 

dotace a prostředky, které mohou obce získávat ze státního rozpočtu, z fondů, z rozpočtu 

kraje, ale také z fondů EU. Tyto dotace jsou formulovány jako dotační programy a jsou 

vyhlašovány různými ministerstvy, státními fondy apod., které také stanovují příslušné 

podmínky k získávání těchto dotací.  

Jediným rokem, kdy měla obec Dětmarovice vyšší příjmy z dotací, byl rok 2008, 

ostatní srovnávané roky má vyšší příjem Dolní Lutyně. Některé částky jsou výrazným 

rozdílem, např. rok 2011, u kterého vychází na občana Dolní Lutyně 3 913 Kč a občana 

Dětmarovice pouze 1 074 Kč. Celkový náhled na dotace v čase vyobrazuje tabulka č. 4.10  

a 4.11. 
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Tabulka 4.10 Souhrn přijatých transferů Dolní Lutyně 

Přijaté dotace 2008 2009 2010 2011 

Celkem v Kč 2 526 670 9 628 970 15 716 110 19 669 570 

Na 1 obyvatele v Kč 515,5 1950,8 3 143,2 3913,6 

Podíl v % na celkových 

příjmech 
9,29 20,09 28,72 32,62 

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12M v jednotlivých letech 

Tabulka č. 4.11 Souhrn přijatých transferů Dětmarovic 

Přijaté dotace 2008 2009 2010 2011 

Celkem v Kč 4 557 470 5 076 030 10 129 420 4 316 870 

Na 1 obyvatele v Kč 1166,5 1028,4 2 509,8 1074,6 

Podíl v % na celkových 

příjmech 
10,60 13,12 21,99 11,14 

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12M v jednotlivých letech 

 

Opravdu výrazné rozdíly v přijatých dotacích mohou být zapříčiněny různými 

okolnostmi. Obec nevyhovuje svými parametry do dotačního programu, nebo nesplnila 

požadavky určitého ministerstva. Úspěšnost získaných dotací v letech 2008 – 2011 

zaznamenává tabulka 4.12. 

Tabulka č. 4.12 Nenárokové dotace v čase (v tis. Kč) 

 2008 2009 2010 2011 

 Dolní L. Dětmar. Dolní L. Dětmar. Dolní L. Dětmar. Dolní L. Dětmar. 

4213 x 162,39 156,65 x x x 270,51 x 

4216 x 2 760,55 2 663,07 x 7 864,49 x 4 598,71 428,40 

4222 145,00 x 510,00 x 529,00 99,90 1 081,30 x 

4221 x x x 59,50 x x x x 

4223 x x x 2 994,17 x 3 823,35 7 428,99 x 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů FIN 2-12M v jednotlivých letech 

Největší částky z celé tabulky patří do rozpočtu obce Dolní Lutyně. To se výsledně 

odráží v celkových příjmech, které má obec průměrně vyšší. Až na jeden rok je pro obec 

Dolní Lutni pravidelnou položka č. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SZ. V roce 

2010 získala obec dokonce necelých 8 mil. Kč. Dalším úspěchem obce byl rok 2011, kdy 

obdržela investiční transfery od regionálních rad ve výši necelých 7,5 mil. Kč. U této položky 

č. 4223 nezaostávají ani Dětmarovice, které vykazovaly příjem od regionálních rad ve výši 

necelé 3 mil. Kč v letech 2009 a 3,8 mil. Kč v roce2010.  
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Lze předpokládat, že obec Dolní Lutyně při žádosti o dotace předkládá velmi kvalitně 

propracované programy. Jak už je v této kapitole uvedeno na nenárokových dotacích mají 

zásluhu samy obce a často se těchto příspěvků nedočkají v předpokládané výši, nebo jim  

je dotace zcela zamítnuta. Proto je zisk této částky u obce Dolní Lutyně velkým úspěchem. 

Velkou zásluhu má zajisté autor profesionálně zpracovaného předloženého programu.  

 

Běžnými výdaji jsou nenávratné platby použité hlavně na každodenní provoz obce. 

Tyto výdaje se každoročně opakující a nemají investiční charakter. V tabulkách 4.13 a 4.14  

je uveden přehled základních informací o běžných výdajích srovnávaných obcí v letech 2008 

- 2011. Procentuální podíl běžných výdajů na celkových výdajích mají obce podobný, 

v průměru vychází u obce Dolní Lutyně 77,6% a obec Dětmarovice mívá v průměru podíl 

běžných výdajů na celkových výdajích 82,3%. Při přepočtu na jednoho obyvatele je vidět,  

že obec Dětmarovice má výdaje na jednu osobu vyšší cca o 1 tis. Kč, přesto že má obec 

celkové běžné výdaje nižší. Dolní Lutyně má běžné výdaje každý rok velmi podobné, což  

se dá očekávat i v dalších letech.  

Tabulka 4.13 Souhrn běžných výdajů Dolní Lutyně 

Běžné výdaje 2008 2009 2010 2011 

Celkem v Kč 39 427 300 39 303 710 39 765 950 38 733 200 

Na 1 obyvatele v Kč 8 044,7 7 962,7 7 953,2 7 706,6 

Podíl v % na celkových 

příjmech 
79,44 63,00 93,05 74,89 

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12M v jednotlivých letech 

Tabulka č. 4.14 Souhrn běžných výdajů Dětmarovic 

Běžné výdaje 2008 2009 2010 2011 

Celkem v Kč 31 687 060 32 330 100 36 698 170 35 186 810 

Na 1 obyvatele v Kč 8 110,3 8174,5 9 092,7 8759,5 

Podíl v % na celkových 

příjmech 
73,68 77,65 89,57 88,22 

Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12M v jednotlivých letech 

Podrobnější analýza je zapotřebí pouze u roku 2010, který je nejvíce odlišný. Největší 

rozdíly v roce 2010 byly objeveny v položkách č. 5011 platy zaměstnanců v pracovním 

poměru, kde obec Dětmarovice vykazuje sumu ve výši 7 756 232 Kč, což je o 2 398 881 Kč 

více než obec Dolní Lutyně. Rozdíl je způsoben počtem zaměstnanců v obcích. Obecní úřad 

Dětmarovice měl v roce 2010 celkem 27 zaměstnanců, na jednoho zaměstnance vychází  
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za rok v přepočtu 287 267 Kč. Celkový počet všech zaměstnanců Obecního úřadu Dolní 

Lutyně činil téhož roku 20, na každého zaměstnance vychází v průměru 267 868 Kč Kč. Za 

zmínku stojí také paragraf, ve kterém je tato položka největší a to č. 6171 Činnost místní 

správy. V této oblasti vynaložila obec Dolní Lutyně na zaměstnance 3 313 860 Kč a obec 

Dětmarovice vyplatila 4 385 597 Kč. Rozdíl je více než milión korun na v podstatě stejné 

obecní úřady. Může to znamenat, že zaměstnanci v Dětmarovicích mají víceletou praxi. 

Odměňování zaměstnanců úřadů se uskutečňuje dle platových tříd a stupňů právě podle délky 

praxe a druku náročnosti výkonu práce. K základnímu platu může být zaměstnanci poskytnut 

osobní příplatek, příplatek za vedení apod.  

Další rozdílnou sumou jsou výdaje na nákup ostatních služeb, jedná se o položku č. 5169, 

která je jednou z nejobsáhlejších v druhovém třídění rozpočtové skladby. Zahrnuje jak výdaje 

na stravování zaměstnanců, tak zdravotní prohlídky ale také úpravy nehmotného majetku, 

revize komínů a jiného zařízení apod. Tyto ale další podobné nákupy služeb vyúčtovala obec 

Dětmarovice v celkové výši 9 418 842 Kč a Dolní Lutyně 5 139 733 Kč. Nejvyšší hodnota 

této položky u obou obcí vychází na paragraf č. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů. 

V tomto odvětví mají obě obce hodnotu položky vyrovnanou cca 3 milióny Kč. Rozdíl tedy 

vznikl u paragrafu 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, kde je nákup 

ostatních služeb u obce Dolní Lutyně ve výši 3 655 470 Kč a Dětmarovice vynaložily na tyto 

služby jen 361 293 Kč. Naopak paragraf č. 3733 Monitoring půdy a podzemní vody u obce 

Dolní Lutyně není zastoupen, ale Dětmarovice měly v tomto odvětví výdaj na nákup ostatních 

služeb v hodnotě 2 306 770 Kč. V objemu peněžních prostředků je sice menší rozdíl  

u položky č. 5222, ale v poměru je tento výdaj u obce Dětmarovice dvakrát větší než u Dolní 

Lutyně. Jedná se o Neinvestiční transfery občanským sdružením. V Dolní Lutyni  

se nachází 17 občanských sdružení, kterým obec poskytla v roce 2010 částku 415 954 Kč, 

kdežto v Dětmarovicích se nachází 12 občanských sdružení, kterým bylo poskytnuto 843 930 

Kč. V tomto případě se dá tento rozdíl obhájit jestliže, že jde o prostředky vynakládány 

s úmyslem podpory rozvoje společenských aktivit v obci. Poslední položkou s výrazným 

rozdílem je 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Při analýze 

této položky je třeba připomenout, že obec Dolní Lutyně je zřizovatelem tří příspěvkových 

organizací (p. o.) a Dětmarovice mají pouze jednu p. o. Výdaj v částce 9 232 500 u obce 

Dolní Lutyně na 3 p. o. není neobvyklý. Dětmarovice vydaly částku 5 139 733 Kč na svou 

příspěvkovou organizaci. Výsledky hospodaření zobrazuje tabulka 3.3 v kapitole 3.3. 

S výrazně vyšším výsledkem hospodaření je p. o. Dětmarovic 318 tis. Kč, p. o. Dolní Lutyně 
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ukončily pro rok 2010 své hospodaření s celkovou částkou (všechny p. o.) 21 191 Kč. 

Analýza hospodaření příspěvkových organizací není tématem ani cílem této bakalářské práce, 

proto dále toto téma není rozvedeno. 

 

Kapitálové výdaje jsou zpravidla jednorázové a z podstaty věci nelze zajistit 

návratnost vložených prostředků. Tabulky 4.15 a 4.16 ukazují základní informace  

o kapitálových výdajích srovnávaných obcí. Podíl na celkových výdajích je velmi kolísavý, 

závisí na investicích obce, které většinou dlouhodobě plánuje a které jsou často přímo závislé 

na přijatých dotacích. Z tohoto důvodu je např. podíl u obce Dolní Lutyně v roce 2010  

jen necelých 7%, ale v roce 2011 už 25%. 

 

Tabulka 4.15 Souhrn kapitálových výdajů Dolní Lutyně 

Kapitálové výdaje 2008 2009 2010 2011 

Celkem v Kč 10 201 970 23 084 030 2 970 800 12 984 550 

Na 1 obyvatele v Kč 2081,6 4676,7 594,2 2583,5 

Podíl v % na celkových 

příjmech 
20,56 37,00 6,95 25,11 

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12M v jednotlivých letech 

 

Tabulka č. 4.16 Souhrn kapitálových výdajů Dětmarovic 

Kapitálové výdaje 2008 2009 2010 2011 

Celkem v Kč 11 319 360 9 302 630 4 271 300  4 696 960 

Na 1 obyvatele v Kč 2897,2 2352,1 1 058,3 1169,3 

Podíl v % na celkových 

příjmech 
26,32 22,34 10,43 11,78 

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12M jednotlivých let 

 

V přepočtu na jednoho obyvatele jsou výdaje vcelku vyrovnané až na rok 2010, který 

se u obou obcí podobá snížením investic. A rok 2009 u obce Dolní Lutyně ukazuje  

na zvýšený počet investic. Podrobnější přehled jednotlivých oddílů, do kterých obce 

investovaly, znázorňují tabulky č. 4.17 a 4.18. 
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Tabulka č. 4.17 Kapitálové výdaje obce Dolní Lutyně v čase (v tis. Kč) 

Oddíl 2008 2009 2010 2011 

22 Doprava 620,06 177,17 932,96 215,20 

23 Vodní hospodářství 1 299,96 2 112,33 138,20 444,00 

31 Vzd. školství sl. 5 327,91 1 013,19 X 3 194,26 

33 Kultura, církve a sdě. pr. 495,37 9 477,16 257,14 5 664,02 

36 Bydlení, územní rozvoj X X 89,40 X 

37 Ochrana ŽP 958,67 9 288,39 816,39 1 103,02 

43 Soc.sl.v SZ a PZ X 258,13 X X 

55 Požární ochrana, IZS X X 45,11 696,50 

61 St. moc, st. správa 1 500,00 757,66 691,60 1 667,55 
Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12M jednotlivých let 

Při analýze kapitálových výdajů obce Dolní Lutyně v letech 2008 – 2011 bylo 

zjištěno, že nejnižší částka byla vydaná do oblasti bydlení a územní rozvoj. U oddílu 22 bylo 

zjištěno, že do dopravy se investuje každoročně. Sice pokaždé jiná částka, ale s investicí  

do pozemních komunikací se musí počítat i v dalších letech. Nejvíc investic bylo vynaloženo 

na kulturu, církve a sdělovací prostředky a také na školství. U obou případů pokrývají tyto 

výdaje z převážné části dotace.  

Tabulka č. 4.18 Kapitálové výdaje obce Dětmarovice v čase (v tis. Kč) 

Oddíl 2008 2009 2010 2011 

22 Doprava 601,06 124,93 1 434,33 836,35 

23 Vodní hospodářství 630,26 320,72 938,66 1 307,00 

31 Vzd. škol. sl. 8 561,32 8 398,71 183,70 10,00 

33 Kultura, církve a SP 900,00 98,37 199,98  

36 Bydlení, úz. rozvoj 555,32 108,29 1 196,45 1 212,27 

37 Ochrana ŽP 71,40 141,61 X 85,20 

43 Soc.sl.v SZ a PZ X X 261,90 X 

55 Požární Ochr., IZS X X X 1 246,14 

52 Civil. nouzový plán X 100,00 X X 

61 St. moc, st. správa X X 56,28 X 

63 Finanční operace X 10,00 X X 
Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12M jednotlivých let 

 

Dětmarovice taktéž investují každoročně do dopravy. Tato investice se opakuje u všech obcí  

a nelze ji nijak ovlivňovat. Výrazným rozdílem je oddíl 33, kdy obec Dětmarovice investovala 

za celé 4 roky něco málo přes 1 mil. Kč, oproti Dolní Lutyni, která vydala na kulturu, církev  

a sdělovací prostředky necelých 15 mil. Pro zjištění, zda Dětmarovice neinvestovaly  

do tohoto oddílu v minulosti, by musela být provedena analýza více let nazpět. Vyšší 
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investice ale zaznamenal oddíl bydlení a územní rozvoj. Zde Dětmarovice investovaly celkem 

cca 3 mil. Kč a Dolní Lutyně jen v roce 2010 částku 890 tis. Kč.  

 

4.3.  Návrhy a doporučení 

Na začátku této kapitoly je uvedeno, že preferovanou činností obcí je zajištění 

veřejných statků. Z tohoto hlediska jsou obě hodnocené obce na vysoké úrovni. V celkovém 

souhrnu je evidentní, že se pro své občany snaží udělat maximum k jejich spokojenosti. 

V průběhu analýzy hospodaření roku 2010 bylo zjištěno několik rozdílů, které se následně 

objasnily v podrobnějším rozboru, nebo se jednalo o rozdílnost v zařazení do konkrétních 

položek. Bylo ale také zjištěno, které příjmy a výdaje může daná obec ovlivnit či nikoliv.  

Pro výsledné zhodnocení hospodaření obcí bylo provedeno srovnání v letech. Tato kapitola  

je zaměřená na druhotný cíl celé bakalářské práce. Po celkovém zhodnocení hospodaření 

podat ze získaných znalostí zlepšující a zefektivňující návrhy a doporučení srovnávaným 

obcím. 

První větší rozdíl byl zjištěn při podrobné analýze příjmů v objemu peněžních 

prostředků u daně z nemovitosti. Jak už je výše popsáno, je více faktorů, které ovlivňují 

příjmy z této svěřené daně. Obě obce se podobají svou sídelní strukturou, výraznějším 

rozdílem je rozloha. Dětmarovice se rozkládají na území 1.376,06 ha, kdežto katastrální 

výměra obce Dolní Lutyně je 2 487,79 ha. Změnit charakter půdy mnohdy nejde. Důkazem 

obtížnosti je snaha Dolní Lutyně o vybudování průmyslové zóny, kterou zmařili ekologové.  

Důvodem v rozdílu tohoto příjmu může být tepelná elektrárna společnosti ČEZ, která stojí 

v obci Dětmarovice od roku 1971. Doporučení pro obec Dolní Lutyni může být zvýšená 

podpora výstavby nových rodinných domů, změna územního plánu a čekání na menší 

investory, kteří by místo průmyslové zóny postavili své výrobny a zázemí tak, aby bylo 

vyhověno jak přírodě, tak obecním příjmům.  

Nedaňové příjmy obou obcí nevykazují výrazné rozdíly ani nedostatky, pouze 

procentuální podíl nedaňových příjmů na celkových příjmech u obce Dětmarovice vypadá na 

první pohled vyšší, ale jak už je v analýze rozebráno, jedná se o odlišné účtování položky 

poplatku za komunální odpad, kterou obec Dětmarovice zahrnuly do nedaňových příjmů.  

Po odečtení této položky jsou tyto příjmy vyrovnané. Obě obce by se měly v příštích letech 

snažit tyto příjmy navýšit. Jedná se o dlouhodobý a nelehký cíl, ale při jeho naplnění se obce 
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stávají soběstačnější, což může zvýšit jejich bonitu. I obec může být podnikatelem,  

ale hlavním cílem nemůže být dosažení zisku. Jednou z variant navýšení těchto příjmů může 

být zhodnocení peněžních prostředků na termínovaných účtech a také zvýšení zisků 

z pronajímání movitého i nemovitého majetku.  

Dolní Lutyně je celkově úspěšnější v získávání dotací. Pouze rok 2008 přijala obec 

Dětmarovice vyšší dotace, ostatní roky byla obec Dolní Lutyně úspěšnější. Největším 

rozdílem v získávání nenárokových dotací se stal rok 2011. Dětmarovice zde obdržely pouze 

částku přes 400 tis. Kč, oproti Dolní Lutyni, která vykázala příjem ve výši cca 12 mil. Kč. 

Takto podstatný rozdíl by měl vést k zamyšlení zastupitelů obce Dětmarovice, zda nemohou 

více zapracovat na žádostech o dotace. Kvalitně zpracovaný projekt může být zárukou 

úspěchu, ne vždy tomu takto musí být, ale zvolit kvalifikovanou a ověřenou firmu  

na zpracování projektových žádostí, nebo pověřit zkušeného a dobře motivovaného 

zaměstnance, by mohlo být stěžejní.  

Regulace běžných výdajů se zdá být jednoduchou záležitostí, ale pro kvalitní  

a spokojený život v obci může znamenat každý snížený výdaj vlnu protestů a nespokojenost 

občanů. Rozdílnost výdajů v platech zaměstnanců byla objasněna počtem pracovních úvazků. 

Nabízí se otázka proč obec s nižším počtem obyvatel a menší rozlohou zaměstnává více osob. 

Může se jednat o chybu managementu na Obecním úřadě Dětmarovice, ale na některé 

činnosti spojené s chodem obce může Dolní Lutyně najímat externí firmu a počet 

zaměstnanců má z tohoto důvodu nižší. Výpovědi zkušeným zaměstnancům jsou určitě 

poslední možností jak ušetřit běžné výdaje. Doporučením může být pro obec Dětmarovice,  

na určitě úkony pro obec zaměstnávat brigádníky, nebo ve vhodnou dobu se souhlasem 

zaměstnanců zkrátit pracovní dobu na poloviční úvazek (např. při odchodu na mateřskou 

dovolenou). 

Zkvalitnění a zefektivnění hospodaření spočívá také v dobrém plánování a motivování 

pracovníků. Zajímavé a rozsáhlé téma managementu a marketingu územních samospráv  

je nad rámec této bakalářské práce. Je nutno podotknout, že dobrá rada odborníka, která ušetří 

nebo navýší peněžní prostředky obcím je k nezaplacení.  
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5. Závěr 

 

Úvaha nad možnostmi ovlivnění hospodaření územních samospráv vede k otázce, kdo 

by se o toto ovlivnění měl nejvíce zajímat? Politici? Zastupitelé? Největší starosti o veřejné 

finance územních samospráv, které ovlivňují v jakém prostředí, kdo žije, jaké má kdo 

možnosti pracovat, vzdělávat se apod. by měli mít sami občané daných obcí. Občané by měli 

chodit řádně k volbám a zúčastňovat se veřejných diskuzí, podávat připomínky a návrhy. 

Vyjádření nespokojenosti v místní samoobsluze není dostačující. Tento pohled na zájem  

o dobře využité veřejné finance je čistě názorem, z úplně jiného konce by se dalo samozřejmě 

vyřešit mnohé, například systém dotací a rozpočtové určení daní se nedají ovlivnit debatami 

se zastupiteli obcí. 

V této bakalářské práci je přiblížena celková problematika hospodaření obcí, také částí 

rozpočtů a základní informace o obcích z odborné literatury. Veškerá potřebná teoretická 

východiska jsou popsána v první části, která nastínila dále rozvedené téma hospodaření obcí.  

Následující část práce je zaměřena na potřebné informace o srovnávaných obcích 

Dolní Lutyně a Dětmarovice. Od velmi provázané historie přes vzorovou analýzu rozpočtu 

roku 2010, která objasnila základní celkové hodnoty, se v kapitole 3 objevují tabulky  

s druhovým tříděním příjmů, výdajů i financování. Další tabulky vyobrazují hodnoty 

jednotlivých položek příjmů a výdajů, které jsou potřebné pro podrobnou analýzu. Výchozí 

členění rozpočtů je odvozeno z druhového hlediska rozpočtové skladby. Pouze daňové příjmy 

jsou specificky rozděleny na daně sdílené, svěření a poplatky místní a správní. U dotací  

je uvedeno potřebné členění pro zhodnocení na nárokové a nenárokové.  

Výsledek analýzy hospodaření obou obcí v roce 2010 je velmi pozitivní. Zhodnocení 

neprokázalo žádné výkyvy v hospodaření, které by negativně ovlivnily jak finanční stránku, 

tak morální stránku obce. Z prvotních informací o celkových příjmech, výdajích a financování 

bylo evidentní, že obce hospodaří s přebytkem, byly zde ale zmíněny obavy, jestli tento 

přebytek nemůže být právě výsledkem nehospodárnosti. Tyto obavy se nepotvrdily, obě obce 

zpracovávají své plány o investicích a jiných výdajích dlouhodobě. Z ekonomického hlediska 

je podstatné umět zvolit správné využití přebytků. Ve čtvrté kapitole je shrnuto hospodaření 

v letech 2008 – 2011. Projevilo se, že obec Dolní Lutyně vytváří mnohem vyšší rezervy 
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s úmyslem vhodného využití v následujících letech. Dětmarovice mají podstatně nižší čísla 

v konečných stavech běžných účtů. Docela překvapujícím výsledkem je zjištění, že ani jedna 

z obcí není zadlužená. (obec Dětmarovice přijala v roce 2004 dlouhodobý úvěr, který  

je schopna s přehledem splácet). Přesto, že se Českou Republikou šíří dluhy jako nákaza, stále 

najdeme obce, které si umí své příjmy a výdaje uhlídat. Vždycky se najdou oblasti v rozpočtu, 

u kterých by obec mohla zapracovat viz návrhy a doporučení v kapitole 4.3., ale pokud obec 

splňuje požadavky občanů, kteří jsou spotřebiteli veřejných statků, mohou být představitelé 

obce spokojeni z dobře vykonané práce a odměnou jim může být rozrůstající se obyvatelstvo, 

které se nestěhuje z obce pryč, ale naopak zakládá rodiny.  

Cíl práce, definován v úvodu byl naplněn, hospodaření obcí bylo charakterizováno  

ve třetí kapitole a celkové zhodnocení je uvedeno výše v kapitole čtvrté.  

Dá se zhodnotit, která z obcí hospodaří lépe a je vyhledávanější? Na závěr celého 

hodnocení hospodaření přidávám vlastní názor, obě obce dobře znám a mohu potvrdit,  

že se jedná o jedny z hezčích menších obcí v oblasti Karvinska. V průběhu psaní této práce 

jsem dospěla názoru, že aktivnější a přitažlivější obcí je Dolní Lutyně. Pocházím z města 

Orlové, které sousedí s oběma obcemi a Dolní Lutyně vždy přitahovala svými aktivitami 

(pouť, sportovní utkání, taneční zábavy, plesy…) občany okolních obcí a měst. Také 

zařazování jednotlivých příjmů a výdajů do položek má obec Dolní Lutyně srozumitelnější  

a přehlednější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

Knihy 

 

1. HAJZLEROVÁ, Irena. Dolní Lutyně 1350 - 2005. Dolní Lutyně: Východočeská tiskárna, 

2005. 194 s. ISBN 80-239-3810-X. 

 

2. KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, a. s., 2007. 399 s. ISBN 978-

80-7201-665-5. 

 

3. PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: 

MANAGEMENT PRESS, 2004. 375 s. ISBN 80-7261-086-4. 

 

4. PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2011. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1. 

 

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

přepracované vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 

 

6. PETEROVÁ, Helena. Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho 

přezkum. 2. dopl. Vyd. Praha: Institut pro místní správu Praha, 2008. 97 s. ISBN 978-80-

86976-13-6. 

 

7. TOMÁNEK, Petr. Veřejné finance A. Studijní opora. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011. 

ISBN 978-80-248-1971-6. Dostupné v IIS.  

 

 

Legislativa 

 

8. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České Republiky. 

 

9. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

10. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 



55 
 

11. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

12. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Internetové zdroje 

 

13. BŘEŇ, Jan. Deník veřejné správy. Základní principy hospodaření obce 1. [online]. červen 

2010 [cit. únor 2012]. Dostupné na:  

<http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6432524> 

 

14. Obecný vzdělávací systém pro úředníky místních samosprávných orgánů. Finanční 

hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum. [online]. archív 2008 [cit. 

únor 2012]. Dostupné na:  

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sprava/priprava/e_learning/finhospodareni.pdf> 

 

15. Oficiální stránky obce Dolní Lutyně online. cit. únor 2012. Dostupné na: 

<http://dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=historie> 

 

16. Oficiální stránky obce Dětmarovice online. cit. březen 2012. Dostupné na: 

<http://www.detmarovice.cz/indexhistorie.html> 

 

Ostatní zdroje 

 

17. Interní podklady poskytnuté obcí Dolní Lutyně, tj. výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

za rok 2010, závěrečný účet Dolní Lutyně za rok 2010, počet zaměstnanců Obecního 

úřadu Dolní Lutyně v roce 2010. 

 

18. Interní podklady poskytnuté obcí Dětmarovice, tj. závěrečný účet obce za rok 2010, 

informace k výdajovým položkám rozpočtu za rok 2010, počet zaměstnanců Obecního 

úřadu Dětmarovice v roce 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6432524
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sprava/priprava/e_learning/finhospodareni.pdf
http://dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=historie
http://www.detmarovice.cz/indexhistorie.html


56 
 

SEZNAM ZKRATEK 

 

a. s.   akciová společnost 

OPS  obecně prospěšná společnost 

OS  organizační složka státu, organizační složka VUSC, USC 

OÚ  obecní úřad 

PO  příspěvková organizace státu, příspěvková organizace VUSC, ÚSC 

RO  rada obce 

SP  státní podnik 

SR  státní rozpočet 

ÚSC  územně samosprávný celek - obec 

VUSC  vyšší územní samosprávný celek - kraj 

ZO  zastupitelstvo obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ BALAKÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo; 

 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠBTUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3); 

 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v 

Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářská 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO; 

 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 11. 5. 2012  

 

 

 

………………………… 

Lenka Gavelčíková  

 

 

 

 



 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Soustava rozpočtů ČR 

Příloha č. 2 – Stavy a obraty na bankovních účtech srovnávaných obcí v roce 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


