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1. ÚVOD 

Významnou úlohu v České republice plní samospráva, která tvoří vedle státní moci druhou 

důležitou část veřejné správy. Nejčastěji se setkáváme s pojmem územní samospráva, do které 

patří obce, kraje a hlavní město Praha. Fungování územní samosprávy je upraveno zákony  

o územní samosprávě. Samospráva je jedním z nejdůležitějších principů demokracie.  

Obec je základní jednotkou územní samosprávy. Statutární město je zvláštní kategorií měst  

a může své území členit na městské obvody nebo městské části. O městském obvodu 

hovoříme jako o organizační jednotce statutárního města, která má vlastní orgány 

samosprávy. Městský obvod je součástí statutárního města a jeho působnost je vymezena 

obecně závaznou vyhláškou (statutem města). Hospodaření městských obvodů probíhá  

ve dvou úrovních, a to na poli samostatné působnosti, kdy jsou městským obvodem 

vykonávány záležitosti v zájmu obce a jejích občanů a na úrovni přenesené působnosti,  

kdy je výkon státní správy přenesen na městské obvody, které vykonávají tyto záležitosti 

jménem státu. Činnosti vykonávané v samostatné a přenesené působnosti nazýváme 

smíšeným modelem výkonu veřejné správy. Snahou každé obce, tudíž i městského obvodu, 

je zajistit fungující systém hospodaření, dostatečnou informovanost občanů o své činnosti, 

realizovaných a plánovaných aktivitách vyvíjených městským obvodem a o výsledcích 

hospodaření  

Důvodem výběru tématu se zaměřením na financování a hospodaření městských obvodů  

je zájem o hlubší pochopení problematiky hospodaření této části veřejné správy. 

Cílem bakalářské práce je pomocí analýzy hospodaření provést srovnání příjmové 

a výdajové stránky městských obvodů Petřkovice a Michálkovice (statutárního města 

Ostravy) z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby a následně provést zhodnocení 

hospodaření z pohledu vynakládaných prostředků jednotlivými obvody. Komparace výdajů 

bude provedena z hlediska odvětvového třídění rozpočtové skladby. Při závěrečném 

zhodnocení dojde ke srovnání hospodaření z pohledu výdajů podle odvětvového třídění 

v přepočtu na obyvatele. 

Pro vypracování teoretické části bude použito metody deskripce, vč. obsahové analýzy 

odborné literatury a platné legislativy, současně budou využity teoretické poznatky z oblasti 

veřejných financí a rozpočtů. V praktické části bude pomocí metody analýzy hospodaření 

vybraných městských obvodů provedena komparace vývoje hospodaření ve sledovaném 
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období 2007 – 2011. Pro potřeby sumarizace zjištěných poznatků bude použita metoda 

syntézy. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí. První část bude zaměřena na oblast 

teoretickou, ve které dojde k popisu základních principů hospodaření obcí, jejich působnost, 

vymezení základních funkcí obce včetně charakteristiky orgánů obce. V neposlední řadě 

v této části práce bude popsána problematika rozpočtového procesu obce a jeho zásad, 

rozpočtového výhledu, samotného rozpočtu obce včetně příjmové a výdajové stránky. 

Druhá, praktická část bude zaměřena na charakteristiku statutárního města Ostravy  

se zaměřením na vybrané městské obvody Petřkovice a Michálkovice. Pomocí analýzy 

hospodaření bude provedeno porovnání vývoje příjmů a výdajů v monitorovaném období 

2007 – 2011 z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby a zhodnocení hospodaření 

z hlediska odvětvového třídění rozpočtové skladby. 

Při zpracování bakalářské práce bude použita odborná literatura, platná legislativa  

vč. internetových zdrojů a webových portálů statutárního města Ostravy, městských obvodů 

Petřkovice a Michálkovice. Analýza hospodaření vybraných městských obvodů bude 

provedena na základě údajů uvedených ve výkazech (FIN 2 – 12 M) pro hodnocení rozpočtu 

územních samosprávných celků, regionálních a dobrovolných svazků obcí, které jsou 

každoročně městskými obvody sestavovány vždy k 31. 12. příslušného roku. Pro účely této 

bakalářské práce budou použity výkazy (FIN 2 – 12 M) za období 2007 – 2011 v součinnosti 

se zprávami o hodnocení hospodaření ve sledovaných letech, které byly poskytnuty 

městskými obvody Petřkovice a Michálkovice. Vzhledem ke skutečnosti, že v době 

zpracování bakalářské práce nebyly pro rok 2011 dostupné všechny relevantní podklady,  

vč. zprávy o hodnocení hospodaření městských obvodů, bude komparace provedena pouze  

na základě výkazu (FIN 2 – 12 M) a ve vazbě na informace poskytnuté pracovníky úřadů. 
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2. PRINCIPY HOSPODAŘENÍ OBCÍ A JEJICH MĚSTSKÝCH 

OBVODŮ V ČR 

Územní samospráva je charakteristická formou veřejného vládnutí a veřejné správy. S cílem 

přiblížit se co nejblíže k občanovi, zastupuje a hájí územní samospráva jeho zájmy. Občan  

má právo být informován o veřejných záležitostech obce, o jejím hospodaření, stejně jako  

má právo vyjádřit se k plánovaným záměrům rozvoje obce. 

Územní samospráva plní jednak funkci samosprávnou v rámci samostatné působnosti obce  

na úrovni územní samosprávy a funkci přenesenou v rámci své přenesené působnosti  

na úrovni státní správy. 

Obsahem této kapitoly je nastínění územně správního členění v České republice  

a charakteristika základních pojmů spojených s územně samosprávnými celky, v tomto 

případě obcemi. A definice principů hospodaření těchto územních samosprávných celků. 

2.1 Územně správní členění v České republice 

Z hlediska územně správního pohledu se Česká republika člení na obce, což jsou základní 

územní samosprávné celky a kraje, co by vyšší územní samosprávné celky. Základní 

vymezení územní samosprávy je zakotveno v Ústavě České republiky, účinné od 1. 1. 1993.  

Samospráva obcí je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění, ve kterém je blíže definováno postavení obcí, výkon samostatné i přenesené působnosti 

obce, orgány obce, kterým výkon samosprávy přísluší. Samosprávu krajů pak upravuje zákon 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, kterým je prakticky ve stejném 

rozsahu upravena samospráva krajů. Podle statistických údajů Ministerstva vnitra České 

republiky se k  1. 1. 2012 na území ČR nachází 6 251 obcí
1
. Každá obec svým územím spadá 

pod vyšší územní samosprávný celek, kterým je příslušný kraj. Ústavním zákonem  

č. 347/1997 Sb., v platném znění je na území ČR ustanoveno 14 samosprávných krajů
2
.  

Ustanovení vyšších územních samosprávných celků s účinností od 1. 1. 2000 znamenalo 

ukončení tzv. první etapy reformy veřejné správy v České republice. Podstatou druhé etapy 

reformy veřejné správy bylo zrušení okresních úřadů. Náhradou se staly nové správní obvody 

                                                           
1
 Zdroj: Portál Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz , dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/soubor/pocet-obcane-leden12-xls.aspx, [cit. březen 2012] 
2
 Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualizované  

a rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009, s. 27 

http://www.mvcr.cz/
http://www.mvcr.cz/soubor/pocet-obcane-leden12-xls.aspx
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obcí s rozšířenou působností s platností od 1. 1. 2003. Právě ukončení činnosti bývalých 

okresních úřadů vedlo k přenesení kompetencí na obce s rozšířenou působností. 

Vzhledem k tématu zaměření této bakalářské práce se nebude vyššími územními 

samosprávnými celky dále v této práci zabýváno. 

Charakteristika obce a její působnost 

„Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který 

je vymezen hranicí území obce“ podle definice zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění. Obec je základní jednotkou veřejné správy, veřejnou korporací  

a vlastní svůj majetek, se kterým má právo hospodařit ku prospěchu obce a jejích občanů.  

Je také samostatným ekonomickým subjektem – má právní subjektivitu. Pokud má obec 

alespoň 3000 obyvatel, může se stát městem. O statut města musí obec požádat poslaneckou 

sněmovnu. Zákon o obcích umožňuje sloučení nebo rozdělení obcí, definuje podmínky vzniku 

a zániku obce
3
. 

Statutární města jsou zvláštní kategorií měst, které definuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění. Území statutárních měst se mohou dále členit na městské 

části nebo městské obvody, kde obě označení jsou z hlediska zákona rovnocenná. Pokud  

je statutární město členěno na městské části či obvody, musí podle nařízení ministerstva vnitra 

vydat a pravidelně aktualizovat statut. Ten má formu obecně závazné vyhlášky, kterou  

se upravuje statut územně členěného statutárního města
4
. Na území České republiky 

evidujeme 26 statutárních měst (vč. hlavního města Prahy)
5
. 

2.2 Působnost obce  

Z hlediska samosprávy vykonává obec v rámci samostatné působnosti záležitosti, které jsou  

v jejím zájmu a zájmu občanů, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde  

o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena 

správním úřadům jako výkon státní správy. 

Současně vedle výkonu samostatné působnosti vykonává obec záležitosti státní správy, které 

na ni deleguje stát v rozsahu stanoveném zákonem. Obec pak tuto státní správu vykonává 

v rámci své přenesené působnosti. 

                                                           
3
Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 1-3  

4
 Zdroj: Internetový portál Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/mm-12-3vzor-doc.aspx, [cit. březen 2012] 
5
 Zdroj: Internetový portál Sbírka předpisů České republiky, zákony, vyhlášky a jiné právní předpisy 

www.sbirka.cz, dostupné z: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/12-072.htm, [cit. březen 2012] 

http://www.mvcr.cz/
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/mm-12-3vzor-doc.aspx
http://www.sbirka.cz/
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/12-072.htm
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Samostatná působnost 

V širším slova smyslu samostatnou působností rozumíme takové aktivity, které slouží  

k zajišťování hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje na území obce. Obec vykonává 

samostatnou působnost svým jménem a na svůj účet. V rámci samostatné působnosti může 

obec vydávat obecně závazné vyhlášky. Při jejich vydávání se řídí zákonem. Výjimku tvoří 

usnesení, rozhodnutí či opatření orgánu obce v samostatné působnosti, které nesmí  

být v rozporu se zákonem a jiným právním předpisem
6
. 

Jak vyplývá z definice zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

konkrétně v § 84, 85 a 102 je uveden detailní výčet pravomocí obcí v rámci samostatné 

působnosti. Jedná se především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, 

dopravy a spojů. Potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje  

a ochrany veřejného pořádku. Obec může pro výkon samostatné působnosti zakládat  

a zřizovat právnické osoby a organizační složky obce. V samostatné působnosti může zřizovat 

obecní policii podle zvláštního zákona
7
. Samostatná působnost je v obci vykonávána zejména 

prostřednictvím volených orgánů, které tvoří zastupitelstvo obce a rada obce. Tyto orgány  

se při výkonu samosprávy řídí platnými předpisy a zákony. 

Výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí je kontrolován Ministerstvem vnitra 

České republiky. Magistráty územně členěných statutárních měst v přenesené působnosti 

kontrolují výkon samostatné působnosti svěřené orgánům městských obvodů a městských 

částí územně členěných statutárních měst
8
. 

Přenesená působnost 

Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům obce, vykonává tento orgán jako svou 

přenesenou působnost. V rámci přenesené působnosti obce vykonávají záležitosti jménem 

státu, tzn. plní úkoly, které na obce byly přeneseny státem. Obcím jsou ze státního rozpočtu 

poskytovány prostředky pro potřeby výkonu státní správy v rámci této působnosti. Při výkonu 

přenesené působnosti, která má formu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce, 

je obec vázána nejen zákonem, ale i ostatními podzákonnými právními předpisy
9
. 

                                                           
6
 Zdroj: HALÁSEK, Dušan. Veřejná správa, distanční studijní opora. Opava: OPTYS, 2007, s. 62 

7
 Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, §35 

8
 Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, §129 

9
 Zdroj: HALÁSEK, Dušan. Veřejná správa, distanční studijní opora. Opava: OPTYS, 2007, s. 63 
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Ve vazbě na různou míru výkonu přenesené působnosti obcemi je zákonem č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), v platném znění vymezeno členění obcí podle rozsahu státní správy, 

kterou vykonávají a rozsahu jejich působnosti: 

- obce (obce I. stupně), které vykonávají přenesenou působnost v základním rozsahu 

svěřeném obci prostřednictvím orgánů obce. V tomto případě je území obce správním 

obvodem. Zde spadají všechny obce České republiky (celkem 6251 obcí), nepřenese-li 

obec přidělenou státní správu na jinou obec prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
10

;  

- obce s pověřeným obecním úřadem (obce II. stupně); které vykonávají v rozsahu  

jim svěřeném přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím 

právním předpisem. Výčet obcí s pověřeným obecním úřadem je uveden v Příloze  

č. 1, zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem  

a stanovení obcí s rozšířenou působností. Podle údajů ministerstva vnitra  

je na území České republiky evidováno celkem 388 obcí s pověřeným obecním 

úřadem Do této kategorie spadají i obce s matričním úřadem (celkem 1230 obcí) 

 a obce se stavebním úřadem (celkem 618 obcí)
11

; 

- obce s rozšířenou působností (obce III. stupně), které vykonávají v rozsahu  

jim svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném 

prováděcím právním předpisem. Výčet obcí s rozšířenou působností je uveden 

v Příloze č. 2, zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem 

a stanovení obcí s rozšířenou působností. Podle evidence Českého statistického úřadu  

se na území České republiky nachází 205 obcí s rozšířenou působností
12

. Obec 

s rozšířenou působností může v rámci správního obvodu krajského úřadu uzavřít 

veřejnoprávní smlouvu, podle které bude obecní úřad s rozšířenou působností 

vykonávat přenesenou působnost nebo její část pro jiný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. Veřejnoprávní smlouva je platná pouze se souhlasem Ministerstva vnitra 

České republiky
13

. 

Výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí podléhá kontrole, kterou provádějí 

příslušné krajské úřady. Na rozdíl od výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům 

                                                           
10

 Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, §63(1) 
11

 Zdroj: Portál Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/katalog-cinnosti-

obci.aspx, [cit. březen 2012] 
12

 Zdroj: Portál Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/katalog-cinnosti-

obci.aspx, [cit. březen 2012] 
13

 Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, §66a (1) 

http://www.mvcr.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/katalog-cinnosti-obci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/katalog-cinnosti-obci.aspx
http://www.mvcr.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/katalog-cinnosti-obci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/katalog-cinnosti-obci.aspx
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městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst, kdy tuto kontrolu 

provádějí v přenesené působnosti magistráty územně členěných statutárních měst
14

. 

2.3 Orgány obce 

Obce vykonávají jak svou samosprávnou činnost, tak i činnost v rámci přenesené působnosti 

prostřednictvím zvolených orgánů obce. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. 

Dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad, zvláštní orgány obce. V rámci 

samostatné působnosti obce je umožněno občanům obce prostřednictvím orgánů obce podílet 

se na spolurozhodování o věcech týkajících se jejich obce. Pravomoci jednotlivých orgánů 

jsou vymezeny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

2.3.1 Zastupitelstvo obce 

Je základním a voleným orgánem obce. Členové zastupitelstva jsou voleni v komunálních 

volbách, které se konají ve čtyřletých intervalech. Jedná se o delegované členy politických 

stran či nezávislé kandidáty jednotlivých politických stran. Počet členů zastupitelstva obce  

je vždy lichý a odvíjí se podle počtu obyvatel obce. Zastupitelstvo obce tvoří minimálně 5, 

maximálně 55 členů.  

Zastupitelstvo obce má hlavní rozhodovací pravomoc v rámci samostatné působnosti 

v rozsahu daném zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,  

kde je uveden taxativní výčet vyhrazených pravomocí.  

Zasedání zastupitelstva obce se koná podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce  

a je veřejné. Usnesení zastupitelstva obce je platné, vyjádří-li svůj souhlas nadpoloviční 

většina všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

Zastupitelstvo může přenést některé pravomoci na radu obce, je-li to v souladu se zákonem. 

2.3.2 Rada obce 

Je výkonným orgánem obce v rámci samostatné působnosti. Pouze stanoví-li tak zákon, může 

rada obce rozhodovat v oblasti přenesené působnosti. Radu obce tvoří starosta, místostarosta  

a další členové rady zvolení z řad zastupitelstva obce. Za výkon své funkce se zodpovídají 

zastupitelstvu obce. Radu obce tvoří minimálně 5, maximálně však 11 členů. Počet členů rady 

obce je vždy lichý a nesmí překročit 1/3 počtu členů zastupitelstva obce. V obci s nižším 

počtem zastupitelů než 15 členů se rada obce nevolí. V takovém případě v dané obci 

vykonává pravomoc rady starosta, nestanoví-li zákon jinak. Usnesení rady obce je platné, 

                                                           
14

 Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, §129 
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vyjádří-li svůj souhlas nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada obce se schází podle 

potřeby a její zasedání nejsou přístupná veřejnosti.  

Rozhodovací pravomoc rady obce v rámci samostatné působnosti je vymezená zákonem  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Podle tohoto zákona rada obce 

vykonává své pravomoci i v případě, že dojde k ukončení funkčního období zastupitelstva 

obce do doby, než dojde ke zvolení nové rady obce či starosty v případě, že rada obce  

se nevolí. 

2.3.3 Starosta a místostarostové obce 

Starosta je statutárním zástupcem a představitelem obce. Reprezentuje a zastupuje obec 

navenek. Stojí v čele úřadu obce a do své funkce je volen zastupitelstvem obce, které tak činí 

z řad svých členů. Na rozdíl od členů zastupitelstva obce musí být starosta obce občanem 

České republiky. Ze své funkce je starosta členem rady obce. V případě, že se rada v obci 

nevolí, vykonává pravomoc rady. Za výkon své funkce je zodpovědný zastupitelstvu obce. 

Se souhlasem ředitele příslušného krajského úřadu jmenuje starosta tajemníka obecního úřadu 

v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů. V případě,  

že v dané obci není funkce tajemníka zřízena, plní tuto funkci starosta obce. 

Místostarosta, popř. místostarostové, je stejně jako starosta volen zastupitelstvem obce. 

Z výkonu své funkce je pověřen zastupováním starosty obce v době jeho nepřítomnosti nebo 

v době, kdy starosta funkci nevykonává. Činnosti plynoucí z funkce místostarosty jsou 

kontrolovány zastupitelstvem obce a místostarosta je zastupitelstvu plně zodpovědný  

za výkon své funkce. 

V případě statutárního města či hlavního města jsou funkce „starosta“ a „místostarostové“ 

nazývány „primátor“ a „náměstci primátora“. 

2.3.4 Obecní úřad 

Je orgán obce, který je tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem obecního úřadu, je-li tato 

funkce zřízena a dalšími zaměstnanci úřadu zařazených do odborů a oddělení. 

Funkce tajemníka, který je zaměstnancem obce, se povinně zřizuje v obcích s pověřeným 

obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností.  

Obecní úřad plní úkoly jak v oblasti samostatné působnosti, tak v přenesené působnosti. 

V samostatné působnosti plní úkoly, které mu byly uloženy zastupitelstvem či radou obce. 
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Také je nápomocen výborům a komisím v jejich činnosti. V rámci přenesené působnosti jsou 

vykonávány obecním úřadem činnosti stanovené zvláštními zákony s výjimkou věcí, které 

patří do působnosti jiného orgánu obce. V případě, že je v obci zřízena funkce tajemníka,  

je za plnění úkolů v samostatné i přenesené odpovědnosti zodpovědný tajemník obce,  

a to starostovi obce. 

Funkci obecního úřadu ve městech plní městský úřad. V případě statutárního města nebo 

hlavního města je obecní úřad označován termínem „magistrát“. 

2.3.5 Orgány zastupitelstva obce a rady obce 

Výbory patří mezi iniciativní a kontrolní orgány obce, které zřizuje zastupitelstvo obce.  

Ze zákona je zastupitelstvu obce uložena povinnost zřizovat finanční a kontrolní výbor. 

V obci, ve které podle statistických údajů žije alespoň 10 % občanů hlásících se k jiné než 

české národnosti, zřizuje zastupitelstvo obce výbor pro národnostní menšiny. Za své činnosti 

jsou výbory odpovědné zastupitelstvu obce. Počet členů v jednotlivých výborech je vždy lichý 

s nejméně třemi členy. Zasedání výborů se uskutečňuje podle potřeby.  

Zřizování komisí, co by iniciativních a poradních orgánů, je plně v kompetenci rady obce. 

Tyto iniciativní a poradní orgány předkládají své návrhy, stanoviska a náměty radě obce  

a jsou jí také ze své činnosti odpovědny. Ve věcech výkonu přenesené působnosti komise 

odpovídají za svou činnost starostovi obce. 

2.4 Hospodaření obcí 

Cílem hospodaření každé obce je dlouhodobě dosahovat vyrovnaného či přebytkového 

rozpočtu. Každá obec se svým způsobem zapojuje do fungujícího tržního hospodářství  

a vystupuje jako tržní subjekt, ačkoliv převážná část činností obce je neekonomického 

charakteru. Obec se při fungování na trhu řídí základními principy hospodaření tak, jak jsou 

definovány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.  

Základní principy hospodaření tedy jsou: 

- majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti; 

- obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku; 

- obec vede evidenci svého majetku; 

- majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo 

zneužitím; 



14 

 

- stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát 

smluvně; 

- obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat 

právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení; 

- obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, 

a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv; 

- při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném 

místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem; odchylka od ceny obvyklé 

musí být zdůvodněna; 

- obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný 

krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti; 

- přezkoumání hospodaření obce provádí kraj v přenesené působnosti; 

- náklady na přezkoumání hospodaření obce auditorem uhradí obec ze svých 

rozpočtových prostředků; 

- závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce  

za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího 

roku a přijme opatření k nápravě nedostatků; 

- sestavování rozpočtu a závěrečného účtu obce a hospodaření s prostředky tohoto 

rozpočtu se dále řídí zvláštním zákonem
15

. 

Při svém hospodaření se obce mimo zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, řídí také zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů nebo zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 

2.4.1 Rozpočet obce 

„Rozpočty obcí představují nejnižší územní úroveň veřejných rozpočtů v ČR“
16

. Každá obec 

hospodaří podle schváleného rozpočtu, který sestavuje každoročně. Jedná se o bilanci příjmů 

a výdajů obce v příslušném roce, kde jsou zachyceny všechny finanční operace. Rozpočet 

obce bývá sestavován zpravidla jako vyrovnaný, ale může být také schválen jako přebytkový, 

a to v případě, že příjmy daného roku budou využity v následujících letech či jako schodkový. 

V tomto případě musí být možné schodek krýt finančními prostředky z minulých let nebo 

                                                           
15

 Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, §38 – 44  
16

 Zdroj: TOMÁNEK, Petr. Veřejné finance A. Ostrava: VŠB-TUO, 2008, s. 148  
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smluvně zabezpečenou půjčkou či úvěrem, popř. výnosem z prodeje vlastních dluhopisů. 

V rozpočtu nelze počítat s dosud nepřiznanými dotacemi či s půjčkou nebo úvěrem, které 

nejsou smluvně zajištěny. Rozpočtový rok je rokem kalendářním. Rozpočet by měl být úplný 

a transparentní a rozpočtové prostředky by měly být použity na ty účely, pro které byly 

plánovány a schváleny. 

Struktura rozpočtu vychází z rozpočtové skladby dané vyhláškou č. 323/2002 Sb., 

o rozpočtové skladbě včetně jejich příloh. 

Zastupitelstvem schválený rozpočet přebytkový i schodkový musí být vždy kryt prostředky 

položek třídy 8 (Financování). Hodnocení rozpočtu vychází ze základní rovnice rozpočtové 

skladby: 

Příjmy – Výdaje = Přebytek (+) / schodek (-) = (-) / (+) financování 

Pro hodnocení vyrovnanosti rozpočtu se srovnávají pouze příjmy a výdaje daného 

rozpočtového roku.  

Současně jsou také mimo rozpočet obce sledovány peněžní operace týkající se účtu cizích 

prostředků v případě, že obec např. vyvíjí podnikatelské aktivity. V rozpočtu obce se tento 

výsledek hospodaření z podnikatelské činnosti projeví nejpozději na konci kalendářního roku, 

aby mohl být projednán v rámci závěrečného účtu obce. 

Při každoročním sestavování rozpočtu obce se vychází z tzv. rozpočtového výhledu, který 

představuje pomocný nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování
17

. 

2.4.2 Rozpočtový výhled 

Povinnost zpracování rozpočtového výhledu ukládá obcím zákon č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočtový výhled bývá 

sestavován na dobu 2 až 5 let, které následují po roce, pro který je sestavován rozpočet. 

V průběhu každého roku dochází k řadě změn v hospodaření obcí, z čehož vyplývá nutnost 

každoroční aktualizace rozpočtového výhledu v souvislosti se schvalováním ročního rozpočtu 

obce
18

. Smyslem sestavování rozpočtového výhledu je usnadnění a urychlení tvorby rozpočtu 

pro následující rok.  

Rozpočtový výhled je sestaven jako přehledný a komplexní dokument, ve kterém  

je zohledněn vývoj příjmů a výdajů, vymezených na základě všech dostupných informací.  

                                                           
17

 Zdroj: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
18

 Zdroj: TOMÁNEK, Petr. Hospodaření krajů a obcí. Ostrava: VŠB-TUO, 2011 
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Do rozpočtového výhledu jsou zapracovány zamýšlené nebo rozpracované investice obce. 

Sestavy z rozpočtového výhledu mohou být použity jako přílohy k žádostem o dotaci či úvěr. 

Záleží na požadavcích druhé smluvní strany. 

2.4.3 Rozpočtový proces 

Rozpočtovým procesem rozumíme činnost, která je spojená s návrhem, schválením, realizací 

a kontrolou rozpočtu obce. Tato aktivita je zajišťována ekonomickým (finančním) odborem 

obce. 

Při návrhu rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu, z rozpočtu předcházejícího roku, 

zároveň jsou brány v potaz dlouhodobé a krátkodobé cíle obce vyplývající z programů 

rozvoje obce, prioritní akce korespondující s volebními programy a aktuální potřeby obce  

na daný kalendářní rok.  

Navržený rozpočet je předložen ke schválení orgánům obce. Struktura, ve které je rozpočet 

schválen, je pro obec závazná. Po schválení je rozpočet rozpracován do jednotlivých položek 

rozpočtové skladby. V případě, že ke schválení rozpočtu nedojde před zahájením 

rozpočtového roku, hospodaří obec podle pravidel rozpočtového provizoria schválených 

orgány obce před zahájením příslušného rozpočtového roku. 

Při realizaci plnění rozpočtu obec respektuje jeho schválenou strukturu. V případě potřeby 

úpravy rozpočtové skladby v průběhu rozpočtového období je orgánům obce předkládán  

ke schválení návrh změny rozpočtu - rozpočtová opatření. V průběhu rozpočtového období  

je povinností obce měsíčně zpracovat a předložit ministerstvu financí výkaz o svém 

hospodaření (FIN 2-12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných 

celků, regionální rad a dobrovolných svazků obcí). 

Závěrečnou fází rozpočtového procesu je kontrola plnění rozpočtu výkonnými orgány obce,  

a to formou průběžných a následných kontrol volených orgánů. Po skončení rozpočtového 

období je vypracován závěrečný účet ve struktuře podrobné rozpočtové skladby. Tato činnost 

je zajišťována ekonomickým (finančním) odborem obce. Závěrečný účet se předkládá  

ke schválení orgánům obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce, 

kterou vypracovává příslušný krajský úřad nebo nezávislá auditorská společnost
19

.  

 

                                                           
19

 Zdroj: PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru.  

3. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 249 – 250 
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Rozpočtový proces ve všech svých fázích vychází z těchto zásad
20,21

: 

- každoroční sestavování a schvalování rozpočtu, které reaguje na aktuální potřeby 

obce na straně příjmů a výdajů, z čehož vyplývá, že nelze použít již jednou sestavený 

rozpočet opakovaně pro více kalendářních roků; 

- reálnost a pravdivost rozpočtu, což charakterizuje, že skutečné hospodaření obce  

by mělo být v souladu se schváleným rozpočtem. Reálný odhad příjmů a výdajů 

rozpočtu s cílem splnit rozpočet jako finanční plán bez výrazných odchylek; 

- úplnost a jednotnost, která vyjadřuje zařazení všech potřeb a záměrů do rozpočtu, 

což představuje přínos v podobě minimálních zásahů v průběhu čerpání rozpočtu; 

- dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu, která je z dlouhodobého pohledu logická. 

Vyrovnanost rozpočtu je sledována jako bilance příjmů a výdajů příslušného roku  

z hlediska pojetí rozpočtové skladby. Pokud by byl rozpočet deficitní, je nutné tento 

deficit pokrýt z vlastních zdrojů, např. z přebytku minulých let či využitím formy 

půjčky. V této souvislosti však vzniká zadluženost obce (indikátorem zadluženosti 

obce je ukazatel dluhové služby); 

- publicita rozpočtu, která ukládá povinnost publikovat schválený rozpočet na úřední 

desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, jejímž výsledkem je důkladná 

informovanost občanů o hospodaření. 

Rozpočtové zásady jsou mezi sebou úzce provázány, což vyplývá ze vzájemné souvislosti. 

Jakákoliv změna, ať už legislativního charakteru (reforma nebo novelizace zákona),  

se promítne do všech zásad. Dodržování výše zmíněných zásad je prostředkem vedoucím 

k efektivnímu sestavování rozpočtu. 

2.4.4 Rozpočtová skladba 

Z účetního hlediska jsou příjmy a výdaje územních samosprávných celků jak po věcné  

tak po organizační stránce různorodé. Z tohoto důvodu se pro třídění finančních operací 

rozpočtu uplatňuje stanovená rozpočtová skladba, která umožňuje sledování rozpočtu, jeho 

vývoj v čase, porovnávání s rozpočty dalších územních samosprávných celků a využití 

výsledků v mezinárodním srovnání
22

. Snahou je zajištění přehlednosti a zároveň jednotnosti 

všech veřejných rozpočtů. 

                                                           
20

 Zdroj: TOMÁNEK, Petr. Hospodaření krajů a obcí. Ostrava: VŠB-TUO, 2011 
21

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

2011 
22

 Zdroj: TOMÁNEK, Petr. Veřejné finance A. Ostrava: VŠB-TUO, 2008, s. 82 
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Třídění finančních operací podle rozpočtové skladby ukládá obcím zákon č. 250/2000 Sb.  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obcím uloženo projednávat 

rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet 

vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se obce povinně řídí. Členění financí podle rozpočtové 

skladby je dáno vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
23

. 

V rámci sestavování rozpočtu obce jsou uplatňována následující čtyři základní hlediska 

třídění, a to odpovědnostní, druhové, odvětvové a konsolidační 
24,25,26

: 

Odpovědnostní hledisko se povinně vztahuje ke státnímu rozpočtu podle správců 

jednotlivých kapitol, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 

skladbě. Podle poslední aktualizace Ministerstva financí České republiky k 21. 12. 2010  

jich je celkem 42. Pro obce a kraje je toto hledisko třídění nepovinné. 

Druhové hledisko slouží ke třídění všech příjmů a výdajů podle příjmových a výdajových 

druhů a je jednotné pro všechny subjekty uvedené v §1, odst. 1 vyhlášky č. 323/2002 Sb.,  

o rozpočtové skladbě. Je důležité z hlediska rozpočtové politiky. V celé rozpočtové soustavě 

je druhové hledisko třídění povinné. Pro správné určení výdajového druhu slouží členění  

na výdaje na nákupy a transfery. Pro stanovení příjmového druhu slouží určení podle 

právního důvodu platby, která subjektu z příjmu plyne a druh přijímané podpory nebo zdroj 

transferu. Podle druhového hlediska je současně zohledněno financování, které zahrnuje 

operace typu výpůjček peněžních prostředků, splátky jistiny půjček apod. a které také 

obsahuje změnu stavu na bankovních účtech obce. Tato operace není peněžním tokem. 

Druhové hledisko třídění používá čtyřmístný kód.  

Rozpočet podle tohoto hlediska je začleněn do jednotlivých tříd: 

- příjmy: třídy 1, 2, 3, 4 (daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a investiční přijaté 

transfery; 

- výdaje: třídy 5, 6 (běžné, kapitálové výdaje); 

- financování: třída 8. 

Nejmenší (nejpodrobnější) jednotkou z pohledu druhového hlediska třídění je „položka“. 

Druhové hledisko třídění je základním systémem třídění podle rozpočtové skladby. 

                                                           
23

 Zdroj: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §12 
24

 Zdroj: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, §2 
25

 Zdroj: PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru.  

3. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 242 – 243  
26

 Zdroj: TOMÁNEK, Petr. Veřejné finance. Ostrava: VŠB-TUO, 2008, s. 82 – 86  
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Odvětvové hledisko sleduje třídění příjmů a výdajů podle odvětví. Tzn. na jaký účel jsou 

prostředky vydávány. Rozpočet je podle tohoto hlediska rozčleněn do šesti skupin: 

- 1. skupina: Zemědělství a lesní hospodářství; 

- 2. skupina: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství; 

- 3. skupina: Služby pro obyvatelstvo; 

- 4. skupina: Sociální věci a politika zaměstnanosti; 

- 5. skupina: Bezpečnost státu a právní ochrana; 

- 6. skupina: Všeobecná veřejná správa a služby. 

Stejně jako druhé hledisko i odvětvové využívá ke svému třídění čtyřmístný kód. Jednotlivé 

skupiny jsou pak dále členěny na oddíly, pododdíly a paragrafy, z čehož vyplývá,  

že nejpodrobnější jednotkou z pohledu odvětvového hlediska třídění je „paragraf“. Vyhláška  

č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě stanoví, které subjekty sestavují rozpočet podle tohoto 

hlediska. 

Konsolidační hledisko je používáno při souhrnném hodnocení více veřejných rozpočtů 

s využitím eliminace vzniklých vztahů mezi hodnocenými rozpočty. Z tohoto hlediska 

konsolidací dojde k vyloučení duplicit ve vazbě na interní transfery mezi fondy a korekcí 

příjmů na jedné straně a korekcí výdajů na druhé straně při započítávání příjmů a výdajů 

(např. státní rozpočet – rozpočet obce). 

Konsolidace je prováděna na úrovni všech veřejných rozpočtů státu; centrálních veřejných 

rozpočtů; územních rozpočtů krajů a územních rozpočtů obcí. 

2.4.5 Příjmy obce 

Rozpočet obce je každoročně sestavován jako bilance příjmů a výdajů obce. Pro popis příjmů 

rozpočtu obce je využito třídění podle rozpočtové skladby ve struktuře podle druhového 

hlediska třídění, které bude použito pro analýzu hospodaření vybraných městských obvodů. 

Spektrum jednotlivých příjmů obce je široké. Existují pravidla a omezení, která vycházejí  

ze zákona. Při sestavování rozpočtu je obec povinna je respektovat. 

Obecná definice příjmů vymezená rozpočtovými pravidly je stanovena zákonem 250/2000 

Sb., §7, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

Daňové příjmy 

Jsou rozhodujícím zdrojem hospodaření obcí. Mezi daňové příjmy řadíme příjmy z daní  

a příjmy z poplatků. Ty jsou vymezeny §4, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní, v platném znění. 
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Typově příjmy z daní dělíme na příjmy z daní sdílených, kdy daň stanovená státem je mezi 

obce, kraje a státní rozpočet rozdělována určitým podílem. Mezi tyto daně řadíme daň 

z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (pokud není 

právnickou osobou sama obec). Druhým typem jsou příjmy z daní svěřených, kdy daně 

stanovené státem jsou plně výnosem dané obce. Mezi tyto daně řadíme daň z nemovitostí 

(rozhodujícím faktorem je území, na kterém se nemovitost nachází) a daň z příjmů 

právnických osob, kdy právnickou osobou je sama obec. 

Příjmy z poplatků, které jsou součástí daňových příjmů, dělíme na příjmy z místních 

poplatků (např. poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, za lázeňský nebo 

rekreační pobyt, ze vstupného, za povolení vjezdu motorového vozidla do vybraných míst  

a částí měst apod.) a příjmy ze správních poplatků (např. poplatek za ověření podpisu nebo 

razítka na listině, vydání stavebního povolení ke stavbě rodinného domu, za vydání 

živnostenského oprávnění apod.). Do této kategorie příjmů spadají také poplatky spojené 

s životním prostředím (např. poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,  

za znečištění ovzduší, za uložení odpadů apod.). Zavedení místních poplatků je obec povinna 

učinit vyhláškou, kde jsou stanovena pravidla pro výběr poplatků. Výběr správních poplatků 

se řídí zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Obce správní 

poplatky vybírají v rámci přenesené působnosti. 

Nedaňové příjmy 

Mezi tyto příjmy patří příjmy z vlastní hospodářské činnosti obce – vlastního podnikání obce. 

Dále příjmy z pronájmu majetku obce, příjmy od organizací, které byly založeny obcí, příp. 

dary a příspěvky, platby za vodné, stočné, z užívání obecních bytů, přijaté sankční platby 

apod. Tento druh příjmů může obec do značné míry ovlivňovat. 

Tyto příjmy bývají často označovány jako „uživatelské poplatky“ sloužící k částečné úhradě 

služeb, které obec poskytuje. 

Kapitálové příjmy 

Z hlediska kapitálových příjmů hovoříme o příjmech plynoucích obci z prodeje dlouhodobého 

majetku v podobě nemovitostí, pozemků, hmotného i nehmotného investičního majetku, 

příjmy z prodeje akcií, přijaté dary na investice apod. 
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Dotace 

Obcím jsou poskytovány dotace převážně ze státního rozpočtu, které jsou primárně příjmem 

rozpočtů krajů a následně přerozdělovány jednotlivým obcím. Dále mohou dotace plynout 

obcím ze státních fondů a v neposlední řadě z fondů Evropské unie. 

V rámci členění dělíme dotace na dvě základní skupiny. Do první skupiny se řadí nárokové 

dotace, kdy obec má na finanční prostředky nárok ze zákona, tzn., že dotace dostává 

automaticky při splnění stanovených kritérií, aniž by o ně musela žádat. Jedná se především  

o dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti, dále příspěvky na školství, dotace  

na vybraná zdravotnická zařízení apod. Druhou skupinu tvoří dotace nenárokové, na které 

není obecně právní nárok. Obce získávají prostředky na základě předložených a schválených 

žádostí o finanční podporu, které překládají na základě vyhlášených výzev poskytovatelem 

dotace (různými ministerstvy, státními fondy apod.). Celkový objem finančních prostředků  

je omezen. Z toho vyplývá, že ne každá podaná žádost získá finanční podporu.  

Podle struktury rozpočtové skladby druhového hlediska třídění členíme dotace na běžné 

přijaté dotace – neinvestiční, které slouží ke krytí běžných, opakujících se potřeb obce. 

Kapitálové přijaté dotace – investiční, které slouží ke krytí konkrétních investičních akcí, 

investiční výstavby apod. Současně se dotace člení na účelové, které musejí být využity pro 

určený konkrétní účel. V případě nevyčerpání poskytnutých prostředků dochází k vrácení 

prostředků zpět do státního rozpočtu. Neúčelové dotace jsou takové, kdy není stanoven účel 

užití finančních prostředků a nejsou stanovené žádné podmínky pro čerpání těchto prostředků. 

Obec může tyto prostředky využít podle svého uvážení 
27,28,29

.  

2.4.6 Výdaje obce 

V §9 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění je 

vymezena základní charakteristika výdajů obcí. Přednostně musí obec vycházet z financování 

výdajů, které jí ukládá zákon. Obecně obec hospodaří s prostředky schváleného rozpočtu.  

Pro potřeby této práce jsou výdaje popsány podle druhového hlediska třídění podle 

rozpočtové skladby, které bude použito pro analýzu hospodaření vybraných městských 

obvodů. Pro samotné zhodnocení hospodaření bude využito odvětvového hlediska třídění. 

                                                           
27

 Zdroj: TOMÁNEK, Petr. Veřejné finance. Ostrava: VŠB-TUO, 2008, s. 165 – 178  
28

 Zdroj: Internetový portál Ministerstva financí ČR www.mfcr.cz, dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11423.html, [cit. březen 2012] 
29

 Zdroj: ČEŠKOVÁ, Magdalena a Jan KINŠT. Rozpočtová skladba v roce 2011., 4. rozš. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2011, s. 18 – 20  

http://www.mfcr.cz/
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11423.html
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Běžné výdaje 

Do této kategorie spadají výdaje spojené s provozem obce. Jedná se zpravidla o výdaje 

neinvestiční. Tyto výdaje jsou ve struktuře rozpočtové skladby reprezentovány zejména 

těmito typy výdajů: 

- neinvestiční nákupy a související výdaje. Jsou to běžné, pravidelně se opakující 

výdaje spojené s platy zaměstnanců a odměnami za práci konanou mimo pracovní 

poměr (DPP, DPČ), s výdaji spojenými s platbou povinného pojistného hrazeného 

zaměstnavatelem za zaměstnance, nákupem spotřebního a provozního materiálu, 

úroky z přijatých úvěrů a půjček, nákupy energií a služeb, věcné dary apod.; 

- neinvestiční transfery. Jsou to výdaje spojené s neinvestičními transfery 

podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím, obyvatelstvu; 

- neinvestiční půjčky. Jde o poskytnuté prostředky obcí jiným subjektům. 

Běžné výdaje představují největší část celkových výdajů obce. Největší podíl zaujímají výdaje 

spojené s neinvestičními nákupy a souvisejícími výdaji. 

Kapitálové výdaje 

Tato kategorie zahrnuje výdaje investičního charakteru sloužící k financování dlouhodobých 

potřeb. Podle rozpočtové skladby jsou kapitálové výdaje charakterizovány převážně těmito 

typy výdajů: 

- investiční nákupy a související výdaje, které jsou spojené s pořízením dlouhodobého 

hmotného a nehmotného investičního majetku, úroky z úvěrů; 

- nákupy akcií a majetkových podílů; 

- investiční transfery poskytované formou dotací a příspěvků jiným subjektům  

pro investiční účely (obyvatelstvu, obcím, organizacím); 

- investiční půjčky poskytnuté jiným subjektům. 

Kapitálové výdaje v poměru k celkovým výdajům obce představují poměrně malou část 

objemu těchto prostředků
30,31,32

.  

                                                           
30

 Zdroj: internetový portál Ministerstva financí ČR www.mfcr.cz, dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11423.html, [cit. březen 2012] 
31

 Zdroj: TOMÁNEK, Petr. Veřejné finance A. Ostrava: VŠB-TUO, 2008, s. 179 – 182  
32

 Zdroj: ČEŠKOVÁ, Magdalena a Jan KINŠT. Rozpočtová skladba v roce 2011. 4. rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 

2011, s. 21 – 23  

http://www.mfcr.cz/
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11423.html
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3. ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH 

OBVODŮ 

V první části této kapitoly bude představeno financování statutárního města Ostravy včetně 

členění se zaměřením na působnost a správu městských obvodů, na rozpočet a financování. 

V druhé části této kapitoly budou charakterizovány vybrané městské obvody se zaměřením  

na problematiku financování a hospodaření. Současně bude provedeno porovnání hospodaření 

těchto městských obvodů za sledované období 2007 – 2011.  

3.1 Historie a současnost statutárního města Ostravy 

Jméno města Ostravy se odvozuje od názvu řeky Ostravice, která městem protéká a dělí jej  

na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. První zmínky o osídlení 

Ostravy pocházejí ze starší doby kamenné. Asi před 25 000 lety měli na území vrchu Landek 

svá tábořiště lovci mamutů. K nejvýznamnějším objevům v historii města Ostravy patřilo 

nalezení 48 mm vysoké sošky – torza ženské postavy z krevele tzv. Petřkovické Venuše. 

Objevením kvalitního černého uhlí na území Ostravy začal rozvoj těžkého těžebního, 

strojírenského a ocelárenského průmyslu.  Po roce 1945 se těžba uhlí, hutnictví a strojírenský 

průmysl staly doménou města Ostravy. Obrat nastal po roce 1989, kdy se Ostrava stala 

statutárním městem a v důsledku restrukturalizace průmyslu došlo k útlumu těžby uhlí.  

Po roce 1998 došlo také k zastavení činnosti průmyslového gigantu Vítkovických vysokých 

pecí, které se staly nařízením vlády č.337/2002 Sb. národní kulturní památkou a byly 

zpřístupněny veřejnosti dne 20. 3. 2012
33

 
34

. V současnosti je město Ostrava také významným 

kulturním centrem a místem zábavy. 

Statutární město Ostrava se rozprostírá na území o rozloze 214 km
2
. Počtem 306 128 obyvatel 

je Ostrava třetím největším městem
35

 v České republice. Vzhledem ke strategické poloze patří 

město k významným dopravním tepnám. Ostrava je otevřena investorům téměř z celého světa. 

Vybudováním průmyslových zón, významných a perspektivních ploch připravených  

pro investory, nabízí příležitost k vytvoření nových pracovních míst, což vede ke snížení 

nezaměstnanosti. Jedna z nejvýznamnějších průmyslových zón se nachází v Ostravě  

– Hrabové a rozprostírá se na území 120 hektarů. Řadí se tak mezi nejúspěšnější v regionu 
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 Zdroj: Internetový portál města Ostravy www.ostrava.cz, dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/o-

meste/historie-mesta, [cit. březen 2012] 
34

 Zdroj: Internetový portál města Ostravy www.ostrava.cz, dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/o-

meste/aktualne/s-jarem-se-otevrela-vyhlidkova-vysoka-pec-cislo-1, [cit. březen 2012] 
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nejen svou rozlohu, ale hlavně zapojením 45 různých investorů a v počtu vytvořených téměř  

7000 pracovních míst
36

.  

3.2 Členění statutárního města Ostravy 

Statutární město Ostrava je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění územně členěným statutárním městem. Vnitřní poměry ve věcech správy jsou 

upraveny statutem města, který je vydáván formou obecně závazné vyhlášky obce č. 11/2000. 

V této obecně závazné vyhlášce je mj. uveden výčet jednotlivých městských obvodů a jejich 

katastrální území. Jsou stanoveny orgány města a městských obvodů a jejich pravomoci. 

Vymezení výkonu samostatné a přenesené působnosti města a městských obvodů; rozpočet  

a finanční hospodaření města a městských obvodů; majetek města svěřený obvodům, včetně 

vymezení rozsahu oprávnění městských obvodů při nakládání s tímto svěřeným majetkem; 

stanovení rozsahu kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti městskými obvody  

ze strany města a v neposlední řadě charakteristika vzájemné součinnosti mezi orgány města  

a orgány městských obvodů. 

Řízení statutárního města Ostravy vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění a dalších zákonů. Je prováděno ve dvou úrovních, kdy na první 

úrovni působí zastupitelstvo města, rada města, Magistrát města Ostravy vč. primátora a také 

městská policie. Druhá úroveň zahrnuje působnost zastupitelstva a rady městských obvodů, 

starostů a úřadů městských obvodů. V rámci samostatné působnosti jsou městem 

realizovány činnosti stanovené výše zmíněným zákonem a dalšími právními předpisy, pokud 

nejsou činnosti Statutem města Ostravy svěřeny městským obvodům. V rámci přenesené 

působnosti vykonává město prostřednictvím zvolených orgánů činnosti, které jsou zákonem 

svěřeny pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností  

za předpokladu, že nejsou některé tyto činnosti zcela či zčásti svěřeny zvoleným orgánům 

určených městských obvodů
37

. 

Statutární město Ostrava je územně členěno na 23 městských obvodů, jejichž výčet, rozlohu  

a počet obyvatel, včetně přepočtu počtu obyvatel na 1 km
2
 je zachycen v příloze č. 1. 

Z uvedených údajů je patrné, že rozlohou největším městským obvodem je Slezská Ostrava. 

Neplatí to však o počtu obyvatel. První místo v počtu obyvatel suverénně zaujímá městský 

obvod Ostrava – Jih, kde na 1 km
2 

připadá 6 513 obyvatel. 
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3.2.1 Působnost a správa městských obvodů statutárního města Ostravy 

Rozsah samostatné i přenesené působnosti městských obvodů je stanoven obecně závaznou 

vyhláškou (Statutem města Ostravy) a zákony. Statutem města Ostravy je současně upraveno 

např. označování písemností vyhotovených orgány městských obvodů v samostatné  

a přenesené působnosti, přidělení znaků a vlajek apod. 

Statutem města Ostravy jsou definovány orgány městských obvodů vč. jejich pravomocí. 

Těmito orgány jsou: 

- zastupitelstvo městského obvodu; 

- rada městského obvodu, pokud je zvolena; 

- starosta; 

- úřad městského obvodu; 

- zvláštní orgány městského obvodu. 

Statutem města Ostravy je statutární město Ostrava oprávněno svěřit městskému obvodu  

na poli samostatné působnosti zvláště schvalování programu rozvoje městského obvodu, 

schvalování rozpočtu a závěrečného účtu, rozhodování o majetkoprávních úkonech 

uvedených v § 133 odst. 1, zákona 128/2000 Sb., zřizování trvalých a dočasných fondů 

městského obvodu, ukládání pokut podle § 58 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění či výkon funkce zaměstnavatele pro zaměstnance zařazené do úřadu 

městského obvodu nebo organizační složky městského obvodu
38

.  

Statutární město Ostrava může svěřit do správy městským obvodům majetek nebo část 

majetku, který je ve vlastnictví města za podmínek stanovených statutem s vymezením 

majetkoprávních úkonů, které jsou v pravomoci městského obvodu. S tímto majetkem 

městské obvody nakládají v souladu s ustanovením Statutu města Ostravy, zejména pak: 

- udržovat majetek v dobrém technickém a provozuschopném stavu; 

- vést evidenci majetku (účetní, příp. další); 

- v případě prodeje majetku předkládat městu kopie kupních smluv; 

- provádět inventarizaci majetku; 

- provádět potřebná opatření, aby se předešlo poškození, event. zničení majetku; 

- zajistit pojištění majetku apod. 

Povinností městských obvodů je také udržovat na náklady vlastního rozpočtu městskou zeleň, 

dále místní komunikace vč. zastávek městské hromadné dopravy a jiná prostranství včetně 
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porostů, drobných staveb, kašen, pomníků event. jiných věcí obdobného charakteru, které  

se nacházejí na území městského obvodu. Takto činí i v případě, že se jedná o majetek  

ve vlastnictví města, který byl svěřen do správy městským obvodům
39

. 

Městským obvodům není uděleno právo vydávat obecně závazné vyhlášky či nařízení. 

3.2.2 Rozpočet a finanční hospodaření městských obvodů statutárního města 

Ostravy 

Městskými obvody je sestavován a schvalován nejpozději do data 31. 12. roku, který 

předchází roku rozpočtovému zpravidla vyrovnaný rozpočet, který je členěn podle platné 

rozpočtové skladby, podle kterého následně městské obvody hospodaří. Současně ke stejnému 

datu jsou městské obvody povinny předložit a schválit rozpočtový výhled na tříleté období, 

který je poté podkladem pro sestavení rozpočtu. V návaznosti na kalendář příjmů a výdajů 

města sestavit a schválit kalendář příjmů a výdajů běžného roku, a to nejpozději do 15. 2. roku 

rozpočtového. 

Schvalování závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření 

městského obvodu (bez výhrad či s výhradami) schvaluje zastupitelstvo městského obvodu. 

Společně s radou městského obvodu provádí zastupitelstvo změny rozpočtu formou 

rozpočtových opatření, která jsou v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. V kompetenci zastupitelstva městského obvodu je také schvalování rozpočtového 

provizoria (nejpozději do 31. 12. roku, který předchází roku rozpočtovému). 

Příjmy rozpočtu městských obvodů jsou tvořeny: 

- příjmy z majetku a jeho práv; kapitálovými příjmy z prodeje nemovitého majetku, 

který byl městskému obvodu svěřen do správy městem podle podmínek stanovených 

obecně závaznou vyhláškou;  

- příjmy z vlastní hospodářské činnosti městského obvodu; z hospodářské činnosti 

obvodem zřízených právnických osob; 

- příjmy z vlastní činnosti správní a z výkonu státní správy; 

- příjmy z vybraných pokut, které byly městským obvodem uloženy; 

- výnosem z místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

vyjma poplatků za komunální odpad; 

- příjmy z činnosti organizačních složek zřízených městským obvodem; 

- výnosem z daně z nemovitostí, které se nacházejí na území městského obvodu; 
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- dotacemi ze státního rozpočtu a státních fondů, z rozpočtu kraje, města (účelovými, 

neúčelovými, investičními); 

- přijatými peněžními dary a příspěvky; 

- příjmy z poplatků za ukládání odpadu na skládkách, které se nacházejí na území 

městského obvodu; 

- návratnými finančními výpomocemi z rozpočtu města; 

- příjmy plynoucími z úhrady vytěženého a zpracovaného nerostu podle zákona  

č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění. 

Výdaje rozpočtu městských obvodů jsou tvořeny: 

- výdaji na vlastní činnost městského obvodu, která spadá do samostatné působnosti, 

zejména výdaje spojené s majetkem svěřeným a jeho rozvojem; 

- úhradami závazků, které městskému obvodu vyplývají z plnění jeho povinností, které 

mu ukládá zákon a statut města; které vyplývají z uzavřených smluvních vztahů; 

- výdaji spojenými s výkonem státní správy; 

- úhradami úroků z přijatých úvěrů a půjček; 

- splátkami těchto úvěrů a půjček, popř. finančních výpomocí přijatých městským 

obvodem; 

- dotacemi, dary, popř. příspěvky na sociální nebo humanitní účely vč. příspěvků 

příspěvkovým organizacím, které zřizuje městský obvod nebo město; 

- pokutami, náhradami škod a sankcemi, které byly uloženy městu za porušení 

povinností městským obvodem; 

- kapitálovými výdaji; 

- půjčkami ze sociálního fondu městského obvodu, úvěry a půjčkami z fondů určenými 

na opravy, rekonstrukce a modernizaci domů a bytů (bytových), dále půjčkami  

na překlenutí tíživé sociální situace a půjčkami určenými k odstranění škod, které byly 

způsobeny živelnými pohromami
40

. 

Každý územně samosprávný celek, tedy i městský obvod, je povinen nechat si výsledky svého 

hospodaření (závěrečné účty) přezkoumat pověřenými pracovníky příslušného krajského 

úřadu nebo nezávislou auditorskou společností, která musí být zapsána v Komoře auditorů 

ČR. Tuto povinnost jim ukládá zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. V případě 
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městských obvodů statutárního města Ostravy je tato kontrola prováděna auditorskou 

společností TOP AUDITING s.r.o., která je vybrána statutárním městem Ostrava v rámci 

veřejné zakázky. 

V další části této práce bude provedena komparace hospodaření vybraných městských obvodů 

statutárního města Ostravy za období 2007 – 2011. Pro srovnání byly vybrány městské 

obvody Petřkovice a Michálkovice, které jsou si velikostně podobné, ať už rozlohou  

či počtem obyvatel, majetkem či působností. Oba obvody jsou hraničními (okrajovými) 

obvody a řadí se mezi menší obvody statutárního města Ostravy.  

3.3 Městský obvod Petřkovice 

První zmínka o Petřkovicích pochází z roku 1377 v listině o oddělení opavského knížectví. 

Od roku 1518 byly Petřkovice součástí hlučínského panství. Roku 1976 se staly součástí 

města Ostravy a v roce 1991 samostatným městským obvodem statutárního města Ostravy. 

Historicky a kulturně však spadají k Hlučínsku. 

To, že se Petřkovice staly samostatným městským obvodem, má svou pozitivní, ale také 

negativní stránku. Mezi pozitiva lze zařadit zajištění a financování městské hromadné 

dopravy na území statutárního města Ostravy prostřednictvím akciové společnosti Dopravní 

podnik Ostrava, a.s., jejímž zakladatelem je právě statutární město Ostrava
41

. Další výhodou 

bezesporu je zajištění svozu komunálního odpadu, který zajišťuje na území města Ostravy 

společnost s ručením omezeným OZO Ostrava, s.r.o. která je ve 100% vlastnictví statutárního 

města Ostravy
42

. Za negativní stránku lze bezpochyby považovat ztrátu samostatnosti. 

Jednotlivé městské obvody jsou ve svém jednání zodpovědné a podřízené městu Ostravě  

a musejí vykonávat svou činnost podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy. 

Mezi významná místa městského obvodu Petřkovice patří Hornické muzeum, které se nachází 

pod vrchem Landek. Ten byl v roce 1993 vyhlášen národní přírodní památkou. Dále  

pak budova druhého stupně základní školy, která je vystavěná v novogotickém stylu a do roku 

2007 mezi významná místa patřila i bývalá hornická nemocnice, která byla zmíněného roku 

zbořena. Na jejím místě byl vystavěn apartmánový dům LANDEK, který získal ocenění Dům 

roku 2010, který každoročně uděluje město Ostrava
43

. 
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Městský obvod Petřkovice sousedí s obcí Ludgeřovice, městskou částí města Ostravy 

Koblovem a městským obvodem Lhotkou. Území obvodu se rozprostírá na ploše 3,90 km
2
 

s počtem 3029 obyvatel
44

. 

Na území městského obvodu působí řada organizací a spolků zřizovanými buď přímo  

MO Petřkovice, krajem či městem. Mezi příspěvkové organizace zřízené MO patří Mateřská 

škola Ostrava – Petřkovice a Základní škola Ostrava – Petřkovice (první i druhý stupeň). Také 

Sbor dobrovolných hasičů, který městský obvod zřizuje podle zákona č. 133/1985 Sb.  

o požární ochraně, v platném znění. Dále zde působí Základní umělecká škola, jejímž 

zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, pobočka Knihovny města Ostravy, kterou zřizuje  

a financuje statutárním město Ostrava. Své provozovny (pobočky) zde má také řada spolků  

a občanských sdružení jako např. Český zahrádkářský svaz, ZO Petřkovice; Český svaz žen, 

ZO Petřkovice; Český svaz chovatelů, ZO Petřkovice; Český svaz včelařů, ZO Petřkovice; 

Klub důchodců – ženy či Klub seniorů, kterým jsou pravidelně poskytovány příspěvky  

a dotace z rozpočtu MO Petřkovice
45

.   

MO Petřkovice je právnickou osobou podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění a vykonává svou činnost prostřednictvím statutárních a výkonných orgánů 

MO. V příloze č. 2 je zachycena politická angažovanost 15 ti členného zastupitelstva  

MO Petřkovice, včetně členění na muže a ženy a vyjádření průměrného věku jejich členů 

v porovnání s druhým vybraným MO Michálkovice. 

V rámci samostatné působnosti vykonává MO Petřkovice prostřednictvím zastupitelstva 

schvalování rozpočtu a závěrečného účtu MO. Dále je v pravomoci MO na poli samostatné 

působnosti kontrola v souladu se zvláštními zákony (zákon o rozpočtových pravidlech,  

o finanční kontrole ve veřejné správě) obvodem zřízených příspěvkových organizací, v tomto 

případě ZŠ a MŠ Ostrava – Petřkovice. Dále jsou MO Petřkovice prováděny kontroly dotací 

poskytnutých samotným MO jiným organizacím, a to před jejich čerpáním a současně také 

samotné čerpání poskytnutých finančních prostředků na základě předložených dokladů. 

V souvislosti s prováděnými kontrolami předkládá MO primátorovi města Ostravy roční 

zprávu o výsledcích finančních kontrol, které byly uskutečněny v průběhu kalendářního roku. 

                                                           
44

 Zdroj: Internetový portál statutárního města Ostravy www.ostrava.cz, dostupné z: 

http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/vyvoj-poctu-obyvatel-ve-spravnim-

obvodu-okresu-ostrava-mesto/s-luka-a-obyvatele-obyvatele-a.pdf, [cit. březen 2012] 
45

 Zdroj: Internetový portál městského obvodu Petřkovice www.petrkovice.eu, dostupné z: 
http://www.petrkovice.eu/12-organizace-a-spolky.html, [cit. duben 2012] 

http://www.ostrava.cz/
http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/vyvoj-poctu-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-okresu-ostrava-mesto/s-luka-a-obyvatele-obyvatele-a.pdf
http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/vyvoj-poctu-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-okresu-ostrava-mesto/s-luka-a-obyvatele-obyvatele-a.pdf
http://www.petrkovice.eu/
http://www.petrkovice.eu/12-organizace-a-spolky.html
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Do výkonu samostatné působnosti v oblasti vnitřních věcí spadají také aktivity spojené 

s pořádáním občanských obřadů a slavností (vítání občánků), zveřejňování písemností  

na úřední desce MO Petřkovice včetně vedení evidence. Odbor vnitřních věcí zajišťuje 

evidenci obyvatel MO, ale jen ve smyslu hlášení trvalého pobytu. Matriku narození, úmrtí, 

sňatku a rejstříku trestů vede v přenesené působnosti Úřad městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz. Vedoucí odboru vnitřních věcí ruší trvalé pobyty na základě žádosti občanů.  

V kompetenci vedoucího odboru vnitřních věcí je vedení provozní pokladny úřadu.  

Má na starosti spisové, archivní a skartační služby. Za celý úřad vede evidenci stížností. 

V oblasti přestupků, správních deliktů a pokut se pak jedná o výkon samostatné působnosti  

ve smyslu ukládání pokut podle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění (např. pokuty za znečistění prostranství, odkládaní věcí mimo vyhrazená 

místa apod.). MO Petřkovice ve sledovaném období neplynuly příjmy z této oblasti. 

Oblast komunálních služeb je spojena s udržováním čistoty MO Petřkovice. Do této kategorie 

patří správa veřejné zeleně a veřejných prostranství.    

Ve sféře dopravy a silničního hospodářství vykonává MO Petřkovice správu místních 

komunikací III. a IV. třídy. U silnic I. až III. třídy a silnic I. a II. třídy je povinností  

MO Petřkovice udržovat přilehlé chodníky a parkoviště
46,47

. 

Součástí městského úřadu Petřkovice je také stavební úřad. Záležitosti jsou úřadem 

vykonávány v rámci přenesené působnosti a řídí se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Úřad MO Petřkovice na poli 

přenesené působnosti vykonává také činnosti spojené s ověřováním shody opisu nebo kopie 

s listinou (vidimaci) a ověření pravosti podpisu (legalizaci). Zároveň byla ve sledovaném 

období MO vykonávána státní správa v oblasti výplat příspěvků na živobytí, doplatku  

na bydlení či mimořádnou okamžitou pomocí v hmotné nouzi. Tyto dávky jsou s účinností   

od 1. 1. 2012 vypláceny přímo úřady práce. Problematika výkonu přenesené působnosti, 

vzhledem k různým vlivům, které se zde mohou z hlediska hospodaření vyskytovat, nebude 

v této práci dále řešena. 

3.4 Hospodaření městského obvodu Petřkovice v letech 2007 – 2011 

V této části práce, pomocí finanční analýzy, bude provedeno porovnání hospodaření  

MO Petřkovice za monitorované období let 2007 – 2011. Pro srovnání je použito druhové 

                                                           
46

 Zdroj: Zprávy o hospodaření MO Petřkovice – závěrečné účty za roky 2007 – 2011  
47

 Zdroj: Obecně závazná vyhláška č. 11/2000 (Statut města Ostravy), v platném znění 
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hledisko třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby. Hodnoty a údaje, které jsou dále 

v textu použity, vycházejí z výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (FIN 2 – 12 M) pro jednotlivé hodnocené 

roky (2007 – 2011), dále ze Zpráv o hospodaření MO Petřkovice za období 2007 – 2011  

a také ze závěrečných účtů MO Petřkovice za totéž sledované období
48

.  

Městský obvod Petřkovice, stejně jako ostatní územně samosprávné celky, hospodaří podle 

schváleného rozpočtu. Ten zpravidla bývá v průběhu hospodářského roku upravován podle 

aktuální situace a potřeb. V tabulce č. 3.1 je sledována bilance příjmů a výdajů za sledované 

období. 

Tabulka č. 3.1 Bilance příjmů a výdajů podle schválených závěrečných účtů městského 

obvodu Petřkovice za sledované období 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Pramen: Vlastní zpracování podle údajů z výkazů (FIN 2 – 12 M) MO Petřkovice za monitorované období. 

Legenda: P = příjmy, V = výdaje. 

Z údajů uvedených v tabulce lze pozorovat kolísání příjmů a výdajů v jednotlivých letech.  

O relativní stabilní hladině se dá hovořit u daňových a nedaňových příjmů, pokud bude brána 

v úvahu výše příjmů v jednotlivých letech sledovaného období.  

                                                           
48

 Tyto materiály byly poskytnuty městským obvodem Petřkovice a Magistrátem města Ostravy 

Položka  

/ rok 
2007 

% 

podíl  
2008 

% 

podíl 
2009 

% 

podíl 
2010 

% 

podíl 
2011 

% 

podíl 

Příjmy po konsolidaci v tis. Kč vč. vyjádření procentního podílu k celkovým příjmům 

Daňové 

příjmy 
1 594   5,4 % 1 632 5,2 % 1 508 7,1 % 2 059 9,7 % 2 126 7,5 % 

Nedaňové 

příjmy 
3 141   10,6 % 3 334   10,5 % 3 866   18,1 % 3 979 18,8 % 3 812   13,4 % 

Kapitálové 

příjmy 
255  0,9 % 857 2,7 % 647 3 % 919 4,4% 329 1,1 % 

Přijaté  

dotace 
24 658   83,1 % 25 811   81,6 % 15 311 71,8 % 14 203 67,1 % 22 256 78 % 

Příjmy 

celkem 
29 648 100 % 31 634 100 % 21 332 100 % 21 160 100 % 28 523 100 % 

Položka  

/ rok 
2007 

% 

podíl  
2008 

% 

podíl 
2009 

% 

podíl 
2010 

% 

podíl 
2011 

% 

podíl 

Výdaje po konsolidaci v tis. Kč vč. vyjádření procentního podílu k celkovým výdajům 

Běžné 

výdaje 
13 785   47,5 % 13 403    43,8 % 15 397   73,3 % 17 203 76,9 % 21 968   77,7 % 

Kapitálové 

výdaje 
15 208   52,5 % 17 200  56,2 % 5 598   26,7 % 5 179 23,1 % 6 315   22,3 % 

Výdaje 

celkem 
28 993 100 % 30 603 100 % 20 995 100 % 22 382 100 % 28 283 100 % 

 

Saldo P a V  +655  +1 031  +337  -1 222  +240  

Financování -655  -1 031  -337  +1 222  -240  
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3.4.1 Příjmy městského obvodu Petřkovice  

Z výše uvedených údajů je patrné, že ve všech letech sledovaného období největší podíl  

na celkových příjmech MO Petřkovice je tvořen přijatými dotacemi a transfery  

jak ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, tak z rozpočtu města. Prostředky jsou  

MO poskytovány prostřednictvím statutárního města Ostravy. Tyto příjmy každý rok tvoří  

70 – 80 % celkových příjmů rozpočtu MO Petřkovice. 

Přijaté dotace slouží ke krytí výdajů spojených se správou MO, dále se jedná o příspěvek  

na školství určený MO zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ), příspěvek  

na plavecký výcvik, příspěvky od Úřadu práce Ostrava a transfery účelového i neúčelového 

charakteru na investiční i neinvestiční akce. 

Druhým největším zdrojem příjmů do rozpočtu MO Petřkovice jsou příjmy nedaňové. Tyto 

příjmy tvoří v průměru přibližně 14 % celkových příjmů MO. Pomineme-li toto procentuální 

srovnání vůči celkovým příjmům, hladina těchto nedaňových příjmů se pohybovala  

ve sledovaném období v rozmezí 3 100 – 3 800 tis. Kč. Mezi tyto příjmy patří převážně 

příjmy z pronájmů (bytů, pozemků, ostatních staveb), příjmy z úhrad vydobývaných prostor, 

odpisy příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ), příjmy z poskytování služeb a výrobků, ostatní 

příjmy (z vlastní činnosti, příjmy z úroků apod.). 

Daňové příjmy jsou třetím největším zdrojem příjmů MO Petřkovice, byť v procentuálním 

vyjádření k celkovému objemu příjmů zde hovoříme za sledované období o příjmech 

v rozmezí 5,2 – 9,7 %. Jak vyplývá z dat uvedených v tabulce č. 3.1, v období let 2010 a 2011 

došlo k nárůstu těchto daňových příjmů přibližně o 36 – 40 % oproti příjmům v letech 2007  

– 2009, což bylo způsobeno nárůstem příjmů z daně z nemovitostí, kdy od roku 2009 došlo 

k reformě sazebníku daně z nemovitostí. Pro obce tak vyplynula možnost změnit  

si koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí ve vazbě na novelizaci zákona 338/1992 Sb.,  

o dani z nemovitostí, v platném znění.  

Posledním k celkovým příjmům nejnižším zdrojem jsou příjmy kapitálové. Podílejí  

se na celkových příjmech v rozmezí mezi 0,9 – 4,4 %. Do těchto příjmů se řadí příjmy 

z prodeje pozemků, z prodeje ostatních nemovitostí nebo jejich částí či projede 

z dlouhodobého hmotného majetku. Hlavní složkou těchto příjmů je prodej pozemků  

a nemovitostí. K vyššímu nárůstu těchto příjmů došlo v letech 2008 – 2010. Přesto nedosahují 

vyšších hodnot, což je způsobeno také vysokou administrativní náročností ve vazbě  

na schvalovací proces prodeje pozemků či nemovitostí, které má MO Petřkovice ve správě, 
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jelikož k prodeji vždy musí udělit souhlas statutární město Ostrava.  V případě těchto příjmů 

se jednalo o prodeje pozemků a nemovitostí, které měl MO ve správě, tudíž bylo zapotřebí 

vždy provést odvod 50 % příjmů do rozpočtu statutárního města Ostravy. 

V příloze č. 3 je graficky znázorněn poměr jednotlivých příjmů k celkovým příjmům  

MO Petřkovice podle druhového hlediska třídění v jednotlivých letech monitorovaného 

období. 

3.4.2 Výdaje městského obvodu Petřkovice 

Běžné výdaje měly ve sledovaném monitorovaném období rostoucí charakter. Pouze v roce 

2008 došlo k poklesu běžných výdajů oproti roku 2007. Tyto výdaje slouží ke krytí běžných, 

stále se opakujících plateb určených pro běžný provoz a chod obce. Do této kategorie výdajů 

můžeme zařadit platy zaměstnanců městského úřadu, odměny členům zastupitelstva, opravy  

a údržbu komunikací vč. nákupu spotřebního materiálu, nákupy energií apod. Skokový nárůst 

těchto běžných výdajů můžeme zaznamenat v porovnání k roku 2007 v letech 2009 – 2011, 

kdy v roce 2009 došlo k markantnímu nárůstu výdajů spojených s opravami a údržbou silnic  

a pozemních komunikací. Dále opravami spojenými se zájmovou činností v kultuře  

a k opravě střechy hasičské zbojnice. V roce 2011 činil rozdíl 8 183 tis. Kč v porovnání  

s běžnými výdaji roku 2007, což bylo zapříčiněno realizací rozsáhlých neinvestičních akcí 

(tyto prostředky byly z větší části využity na úhradu opravy skalního zřícení na ulici  

Pod Landekem). 

 Oproti tomu kapitálové výdaje ve sledovaném období měly klesající tendenci, což bylo 

zapříčiněno realizací nákladných investičních akcí v letech 2007 – 2008, kdy došlo k rozsáhlé 

rekonstrukci náměstí a budovy mateřské školy (2007). Dále k rekonstrukci plochy před KD, 

kanalizace na ulici Balbínova, výstavbě šaten a oprava tribuny FC ODRA, které jsou 

v majetku obce a také k pokračování rekonstrukce mateřské školy (2008). V tomto období 

(2007 – 2008) byl podíl kapitálových výdajů vyšší, než výdajů běžných v porovnání 

s celkovými výdaji. V dalších letech (2009 – 2011) došlo k realizaci investičních akcí 

v nižším finančním objemu. 

V příloze č. 4 je zachycen vývoj jednotlivých druhů výdajů podle druhového hlediska třídění 

v jednotlivých letech monitorovaného období (2007 – 2011). 

3.5 Městský obvod Michálkovice 

Stejně jako v případě MO Petřkovice i zde počátky osídlení dnešního území Michálkovic 

pocházejí z 2. poloviny 14. století. Zemědělství patřilo mezi hlavní zdroj obživy  
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až do poloviny 19. století. Tento životní styl byl zasažen ve 40. letech 19. století budováním 

důlního průmyslu. O deset let později započaly práce na hloubení kutací jámy Michal.  

V roce 1993 došlo definitivně k ukončení důlní činnosti na území Michálkovic uzavřením 

dolu Michal, který se posléze stal Národní kulturní památkou.  

Roku 1941 se staly Michálkovice součástí města Ostravy a v roce 1960 byl MO Michálkovice 

zrušen a připojen k městskému obvodu Slezská Ostrava. Roku 1991 došlo opět ke vzniku 

samostatného městského obvodu Michálkovice. 

Osamostatněním ve smyslu samostatného MO získaly Michálkovice bezesporu výhodu 

v podobě pravomoci rozhodovat o hospodaření na jejich území. Samozřejmě ostatní pozitiva 

městského obvodu, která byla již vymezena při charakteristice MO Petřkovice, měly 

Michálkovice prostřednictvím MO Slezská Ostrava také. 

Mezi další významné stavby v Michálkovicích patří římskokatolický kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, který je jednou z hlavních dominant Michalského náměstí spolu s druhou 

významnou církevní stavbou Husův sbor – kostel Církve československé husitské. 

Dominantou Michálkovic je také církevní stavba, a to Mariánská kaple, která se řadí mezi 

nejstarší církevní stavby na tomto území. V současnosti slouží kaple pod názvem Chrám 

narození přesvaté Bohorodice jako modlitebna Církve pravoslavné
49

. 

Městský obvod Michálkovice sousedí s městskými obvody Slezská Ostrava a Radvanice  

a Bartovice, dále pak s městskou částí města Ostravy Heřmanice, obcemi Rychvald  

a Petřvald. Území obvodu se rozprostírá na ploše 2,89 km
2
 s počtem 3194 obyvatel

50
. 

Stejně jak je tomu u MO Petřkovice i na území MO Michálkovice se nachází řada organizací 

a spolků, které jsou zřízeny jednak přímo MO Michálkovice, dále krajem či statutárním 

městem Ostrava. Současně na území MO také působí občanská sdružení, jejichž zakladateli 

nebo zřizovateli jsou jiné než v textu vyjmenované instituce. Mezi ně se řadí dvě příspěvkové 

organizace zřizované MO Michálkovice, a to Mateřská škola Ostrava - Michálkovice  

a Základní škola Ostrava – Michálkovice. Dále se zde nachází odloučené pracoviště Základní 

umělecké školy E. Runda s hudebním a tanečním oborem. Zřizovatelem je Moravskoslezský 

kraj. Pobočka Knihovny města Ostravy má svého zřizovatele. Tím je samotné statutární město 

Ostrava. I zde, na území MO Michálkovice, se pracuje Sbor dobrovolných hasičů, jehož 
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 Zdroj: Internetový portál městského obvodu Michálkovice www.michalkovice.cz, dostupné z: 

http://www.michalkovice.cz/cs/o-michalkovicich/hitorie, [cit. březen 2012] 
50

 Zdroj: Internetový portál statutárního města Ostravy www.ostrava.cz, dostupné z: 

http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/vyvoj-poctu-obyvatel-ve-spravnim-

obvodu-okresu-ostrava-mesto/s-luka-a-obyvatele-obyvatele-a.pdf, [cit. březen 2012] 

http://www.michalkovice.cz/
http://www.michalkovice.cz/cs/o-michalkovicich/hitorie
http://www.ostrava.cz/
http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/vyvoj-poctu-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-okresu-ostrava-mesto/s-luka-a-obyvatele-obyvatele-a.pdf
http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/vyvoj-poctu-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-okresu-ostrava-mesto/s-luka-a-obyvatele-obyvatele-a.pdf


35 

 

zřizovatelem je MO Michálkovice podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

v platném znění. Na rozdíl od MO Petřkovice se v MO Michálkovice nachází i soukromá 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava, s.r.o. Na území MO Michálkovice 

působí různé zájmové spolky a občanská sdružení, mezi které patří např. Český zahrádkářský 

svaz, ZO Michálkovice, Český svaz chovatelů nebo včelařů. Působnost zde našlo také 

občanské sdružení Michálkovický amatérský komediální soubor nebo Bridžový klub Ostrava 

a řada dalších organizací. 

MO Michálkovice provádí výkon své funkce prostřednictvím výkonných a statutárních 

orgánů a hospodaří podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

Současně jsou pro něj závazná pravidla a ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, 

Statutu města Ostravy, v platném znění. Politická angažovanost 15 ti členného zastupitelstva 

MO Michálkovice, včetně členění na muže a ženy a vyjádření průměrného věku jejich členů 

v porovnání s druhým vybraným městským obvodem Petřkovice, je zaznamenána  

v příloze č. 2. 

MO Michálkovice, jako organizační jednotka statutárního města Ostravy, vykonává svou 

samostatnou působnost podle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění. V kompetenci MO, podobně jako u MO Petřkovice, je schvalování rozpočtu 

a závěrečného účtu MO prostřednictvím zastupitelstva. Dále v pravomoci MO na poli 

samostatné působnosti je kontrola v souladu se zvláštními zákony (zákon o rozpočtových 

pravidlech, o finanční kontrole ve veřejné správě) obvodem zřízených příspěvkových 

organizací, v tomto případě ZŠ a MŠ Ostrava – Michálkovice. MO Michálkovice jsou také 

prováděny kontroly dotací poskytnutých samotným MO jiným organizacím, a to před jejich 

čerpáním a současně také samotné čerpání poskytnutých finančních prostředků na základě 

předložených dokladů. V souvislosti s prováděnými kontrolami předkládá MO primátorovi 

města Ostravy roční zprávu o výsledcích finančních kontrol, které byly uskutečněny 

v průběhu kalendářního roku. 

Do výkonu samostatné působnosti spadají také aktivity spojené s pořádáním občanských 

obřadů a slavností (vítání občánků, setkání s jubilanty apod.), zveřejňování písemností  

na úřední desce MO Michálkovice včetně vedení evidence.  Úřad MO Michálkovice souběžně 

také plní úkoly stanovené zákonem o evidenci obyvatel, o pokladní a spisové službě. V rámci 

výkonu správy na úseku kultury pronajímá prostory (kulturní dům) pro různé akce.  
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V oblasti přestupků, správních deliktů a pokut se pak jedná o výkon samostatné působnosti  

ve smyslu ukládání pokut podle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění. 

Oblast komunálních služeb je spojena s udržováním čistoty MO Michálkovice. Do této 

kategorie patří správa veřejné zeleně a veřejných prostranství.    

Ve sféře dopravy a silničního hospodářství vykonává MO Michálkovice správu místních 

komunikací III. a IV. třídy. U silnic I. až III. třídy a silnic I. a II. třídy je povinností  

MO Michálkovice udržovat přilehlé chodníky, parkoviště
51,52

. 

Součástí městského úřadu Michálkovice je také odbor výstavby, životního prostředí  

a vodního hospodářství, kdy záležitosti jsou odborem vykonávány v rámci přenesené 

působnosti a řídí se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění. Výkon státní správy provádí podle zákona o pozemních 

komunikacích, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, vodního zákona a zákona 

vodovodech a kanalizacích. Úřad MO Michálkovice na poli přenesené působnosti vykonává 

také činnosti spojené s ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci)  

a ověření pravosti podpisu (legalizaci). Stejně jako MO Petřkovice byla ve sledovaném 

období MO Michálkovice vykonávána státní správa v oblasti výplat příspěvků na živobytí, 

doplatku na bydlení či mimořádnou okamžitou pomocí v hmotné nouzi. Tyto dávky jsou 

s účinností od 1. 1. 2012 vypláceny přímo Úřadem práce Ostrava. Problematika výkonu 

přenesené působnosti, vzhledem k různým vlivům, které se zde mohou z hlediska hospodaření 

vyskytovat, nebude v této práci dále řešena. 

3.6 Hospodaření městského obvodu Michálkovice v letech 2007 – 2011 

Na základě podkladů poskytnutých MO Michálkovice v součinnosti s Magistrátem města 

Ostravy je v této části práce pomocí analýzy provedeno porovnání hospodaření městského 

obvodu Michálkovice za sledované období let 2007 – 2011. Použito bude druhové hledisko 

třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby. Hodnoty a údaje, které jsou v textu 

uváděny, vycházejí z výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, 

regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (FIN 2 – 12 M) pro hodnocené roky 2007 

– 2011 a dále ze závěrečných účtů MO Michálkovice za totéž sledované období
53

.  

                                                           
51

 Zdroj: Zprávy o hospodaření MO Michálkovice – závěrečné účty za období 2007 – 2011  
52

 Zdroj: Obecně závazná vyhláška č. 11/2000 (Statut města Ostravy), v platném znění 
53

 Tyto materiály byly poskytnuty městským obvodem Michálkovice a Magistrátem města Ostravy 
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Schválený rozpočet MO Michálkovice je upravován v průběhu rozpočtového roku  

podle aktuálních potřeb a situace. Tyto úpravy se provádějí prostřednictvím tzv. rozpočtového 

opatření, které bylo popsáno v bodu 2.3.4 Rozpočtový proces. V tabulce č. 3.2 je sledována 

bilance příjmů a výdajů za sledované období. 

Tabulka č. 3.2 Bilance příjmů a výdajů podle schválených závěrečných účtů městského 

obvodu Michálkovice za sledované období 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Pramen: Vlastní zpracování podle údajů z výkazů (FIN 2 – 1 2 M) MO Michálkovice za monitorované období. 

Legenda: P = příjmy, V = výdaje. 

Příjmy a výdaje ve sledovaném období vykazují mírné kolísání, které není tak výrazné jako  

u MO Petřkovice. Největší rozdíly jsou patrné u kapitálových příjmů a výdajů. 

3.6.1 Příjmy městského obvodu Michálkovice 

Z výše uvedené bilance jednotlivých druhů příjmů je hned na první pohled zřejmé, že hlavní 

příjmovou složkou MO Michálkovice jsou přijaté dotace a transfery plynoucí do rozpočtu 

MO prostřednictvím statutárního města Ostravy, státního rozpočtu či přímo z kraje. Příjmy 

z dotací a transferů tvoří přibližně 70 % celkových příjmů. Tyto dotace slouží ke krytí výdajů 

spojených se sociálně právní ochranou dětí, s výdaji na školství (příspěvek podle počtu žáků  

– normativ, či příspěvek na provoz školských zařízení). Dále do této kategorie spadají dotace 

Položka  

/ rok 
2007 

% 

podíl  
2008 

% 

podíl 
2009 

% 

podíl 
2010 

% 

podíl 
2011 

% 

podíl 

Příjmy po konsolidaci v tis. Kč vč. vyjádření procentního podílu k celkovým příjmům 

Daňové 

příjmy 
1 685  7,3 % 1 853 9,1 % 1 853 7,9 % 2 283 9,2 % 2 034 8,8 % 

Nedaňové 

příjmy 
3 437   14,8 % 4 169    20,4 % 4 355   18,6 % 4 214 17 % 4 548   19,8 % 

Kapitálové 

příjmy 
2 193  9,4 % 471 2,3 % 1 108 4,8 % 1 386 5,6 % 301 1,3 % 

Přijaté  

dotace 
15 873   68,5 % 13 903    68,2 % 16 043   68,7 % 16 870 68,2 % 16 159   70,1 % 

Příjmy 

celkem 
23 188 100 % 20 396 100 % 23 359 100 % 24 753 100 % 23 042 100 % 

Položka  

/ rok 
2007 

% 

podíl  
2008 

% 

podíl 
2009 

% 

podíl 
2010 

% 

podíl 
2011 

% 

podíl 

Výdaje po konsolidaci v tis. Kč vč. vyjádření procentního podílu k celkovým výdajům 

Běžné 

výdaje 
18 705   88,7 % 19 917 96 % 21 643   94,2 % 21 807 89,4 % 22 296   99,9 % 

Kapitálové 

výdaje 
2 392   11,3 % 823    4 % 1 338 5,8 % 2 589 10,6 % 28  0,1 % 

Výdaje 

celkem 
21 097 100 % 20 740 100 % 22 981 100 % 24 396 100 % 22 324 100 % 

 

Saldo P a V +2 091  -344  +378  +357  +718  

Financování -2 091  +344  -378  -357  -718  
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na hrobová místa, plavecký výcvik, dotace určené na opravy komunikací, pořádání festivalů, 

ke krytí výdajů spojených s prevencí kriminality apod. Vývoj těchto příjmů je ve sledovaném 

období mírně kolísavý, což je způsobeno investičními a neinvestičními akcemi v jednotlivých 

letech rozlišného rozsahu.  

Druhým hlavním zdrojem příjmů plynoucím do rozpočtu MO Michálkovice jsou příjmy 

nedaňové. Jedná se o příjmy plynoucí z poskytování služeb a z vlastní činnosti MO. Tyto 

příjmy se pohybují v rozmezí 14,8 – 20,4 % v poměru k celkovým příjmům ve sledovaném 

období 2007 – 2011. Vývoj těchto příjmů je opět kolísavý. Hlavním důvodem této kolísavosti 

jsou různé příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor, příjmy z pronájmu hrobových 

míst, příjmy z poskytovaných služeb nájemních bytů či příjmy z pronájmu pozemků  

v jednotlivých letech.  

Daňové příjmy představují příjmy do rozpočtu MO plynoucí z místních a správních poplatků 

a z daní. Jsou třetím nejvyšším zdrojem celkových příjmů. V procentním vyjádření  

jde o příjmy v rozmezí 7,3 – 9,2 % v porovnání k celkovým příjmům MO. Daňové příjmy  

lze rozdělit do dvou základních skupin. Do první skupiny patří poplatky za psy, poplatky  

za hrací přístroje, poplatky za užívání veřejného prostranství, odvody výtěžku z provozování 

loterií a správní poplatky. Druhou skupinu tvoří příjmy z daně z nemovitostí. Daňové příjmy 

měly v letech 2007 – 2009 mírně rostoucí až vyrovnaný charakter. Ke skokovému nárůstu 

těchto příjmů došlo v letech 2010 – 2011, a to u příjmů z daně z nemovitostí. Toto zvýšení je 

zapříčiněno, ve vazbě na novelizaci zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném 

znění, změnou výše daně úpravou koeficientu obce. 

Čtvrtým zdrojem příjmů plynoucím do rozpočtu MO jsou příjmy kapitálové. Jedná  

se o příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí, event. hmotného majetku. Tento zdroj 

příjmu lze charakterizovat ve sledovaném období jako velmi kolísavý, což způsobuje 

kolísající míra prodeje pozemků či ostatních nemovitostí v jednotlivých letech. Nejvyššího 

příjmu z kapitálového prodeje bylo dosaženo v roce 2007. Došlo k prodeji budovy  

a přilehlých pozemků firmě Ekolog-Stav, s.r.o. za 2 150 tis. Kč. V případě těchto příjmů  

se jednalo o prodeje pozemků a nemovitostí, které měl MO ve správě, tudíž bylo odvedeno  

50 % příjmů do rozpočtu statutárního města Ostravy. 

Porovnání jednotlivých druhů příjmů v procentním vyjádření k celkovým příjmům MO 

Michálkovice je graficky znázorněno v příloze č. 3. 
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3.6.2 Výdaje městského obvodu Michálkovice 

V případě MO Michálkovice můžeme říci, že běžné výdaje tvoří výrazně převažující část 

celkových výdajů. Tyto výdaje jsou převážně spojeny s opravami komunikací, zimní údržbou 

silnic a jejich čistění nebo opravami výtluků. Současně z těchto výdajů byly realizovány 

neinvestiční akce typu výměny oken, stupaček v nájemních bytech. Tyto výdaje kryjí veškeré 

provozní náklady MO Michálkovice, jako jsou platy zaměstnanců MO, nákupy energií, 

provozního a spotřebního materiálu, opravy a údržby bytových a nebytových prostor, školení 

zaměstnanců MO aj. Běžné výdaje ve sledovaném období mají rostoucí charakter  

a rozdíl mezi těmito výdaji je převážně tvořen realizovanými neinvestičními akcemi v daném 

roce. Z grafického znázornění poměru jednotlivých výdajů za sledované období 2007 – 2011, 

které tvoří přílohu č. 4, lze vyvodit, že běžné výdaje tvořily ve sledovaném období 89 %  

a v některých letech až 99 % celkových výdajů MO Michálkovice. 

Oproti tomu kapitálové výdaje byly ve sledovaném období spojeny s realizacemi 

jednotlivých investičních akcí, popř. se zpracováním projektové dokumentace na danou 

investiční akci. Vynakládání prostředků v jednotlivých letech sledovaného období  

je nestejnorodé a odvíjí se od investic realizovaných v daném roce. V tabulce č. 3.2  

lze sledovat vývoj těchto výdajů. V roce 2007 a 2009 došlo k rozsáhlým investičním akcím 

v podobě rekonstrukce Michalského náměstí a úřadu MO Michálkovice (2007) spolu 

s revitalizací ulic ČSA a Rychvaldské vč. opravy chodníku na ul. Petřvaldské (2009). 

V ostatních letech MO rekonstruoval chodník na ul. U Kříže, kotelnu na ul. Sládečkova, 

vybudoval stanoviště pro separovaný odpad a také byla vypracována projektová dokumentace 

na opravu kulturního domu. Tyto výdaje v poměru k celkovým výdajům MO Michálkovice 

představují objem prostředků v rozmezí 0,1 % - 11,3 %.  

3.7 Shrnutí výsledků provedené analýzy hospodaření vybraných městských obvodů 

Z provedené analýzy vybraných MO Petřkovice a Michálkovice za sledované období let 2007 

– 2011 lze pozorovat, že příjmy a výdaje MO Petřkovice jsou v letech 2007, 2008 a 2011 

výrazně vyšší než je tomu u MO Michálkovice. Tato skutečnost vyplývá z rozsáhlejších 

investičních i neinvestičních akcí, které MO Petřkovice realizoval v uvedených letech.  

Oba městské obvody hospodařily v monitorovaném období s přebytkem. Naopak je tomu 

pouze v případě MO Petřkovice v roce 2010, kdy bilance příjmů a výdajů činila schodek  

ve výši 1 222 tis. Kč, který byl kryt z volných prostředků MO Petřkovice za předcházející 

období. U MO Michálkovice v roce 2008 ve výši 344 tis. Kč, kde tento schodek byl způsoben 
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neplánovanými investičními akcemi v takovém rozsahu, v jakém byly ve skutečnosti 

realizovány v rámci rozpočtových opatření v průběhu roku 2008. Tento schodek byl kryt 

z Fondu rozvoje rezerv
54

.  

 

 

                                                           
54

 Zdroj: Závěrečný účet hospodaření městského obvodu Michálkovice za rok 2008 
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4. ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH 

OBVODŮ 

V této části práce je provedeno zhodnocení hospodaření vybraných MO Petřkovice  

a Michálkovice. Komparace bude provedena z odvětvového hlediska třídění rozpočtové 

skladby, z důvodu přesného vymezení a určení účelu vynakládaných prostředků.  

Z odvětvového hlediska dochází ke členění příjmů a výdajů podle odvětví, kdy výdaje  

se z tohoto hlediska člení podle §1 odst. 1 vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě  

a příjmy jen nedaňové a kapitálové s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků. 

Příjmy porovnané z odvětvového hlediska třídění jsou pro ilustraci uvedeny v příloze č. 5. 

Vzhledem ke stanovenému rozsahu práce bude porovnávána a hodnocena pouze výdajová 

stránka hodnocených MO. V tabulce č. 4.1 jsou sledovány výdaje vybraných MO podle 

jednotlivých odvětví za sledované období 2007 – 2011. 

Tabulka č. 4.1 Výdaje MO Petřkovice a Michálkovice za sledované období 2007 – 2011  

v členění podle odvětvového hlediska rozpočtové skladby (v tis. Kč) 

Sk. Výdaje  
2007 2008 2009 2010 2011 

P M P M P M P M P M 

 Výdaje podle odvětvového hlediska členění rozpočtové skladby v tis. Kč 

2 
Průmysl a ostatní 

odvětví hosp. 
13 050 1 040 9 664 2 433 4 979 4 860 1 948 2 733 7 194 1 902 

3 
Služby pro 

obyvatelstvo 
8 895 6 985 15 010 7 741 9 065 8 073 12 622 10 717 14 787 8 378 

4 
Soc. věci a politika 

zaměstnanosti 
1 778 4 970     958 3 709     934 3 487 1 127 3 883 1 148 5 133 

5 
Bezpečnost státu  

a právní ochrana 
  140     193     92     309 1 116     368 1 180     220     226     289 

6 
Všeobecná veřejná  

správa a služby 
5 130 7 909 4 879 6 548 4 901 6 193 5 505 6 843 4 928 6 622 

 CELKEM 28 993 21 097 30 603 20 740 20 995 22 981 22 382 24 396 28 283 22 324 

Pramen: Vlastní zpracování z údajů uvedených ve výkazech (FIN 2 – 12 M) MO Petřkovice  

a Michálkovice za období 2007 – 2011.  Legenda: P = MO Petřkovice, M = MO Michálkovice, Sk = skupina. 

Ze sledovaných údajů je zřejmé, že výdaje skupiny 3. Služby pro obyvatelstvo se nejvíce 

podílejí na celkových výdajích v obou sledovaných MO. V případě MO Petřkovice je tomu 

jinak pouze v roce 2007, kdy byla realizována rozsáhlá investiční akce v podobě rekonstrukce 

náměstí a největší objem výdajů tak připadl na skupinu Průmysl a ostatní odvětví 

hospodářství, konkrétně oddíl Doprava. U MO Michálkovice tomu bylo naopak v roce 2008, 

kdy nejvyšší výdaje byly vynaloženy ve skupině 6. Všeobecná veřejná správa. 

Čerpání finančních prostředků ve sledovaném období u obou MO ve všech skupinách, vyjma 

skupiny 6. Všeobecná veřejná správa, kde se výdaje v letech 2007 – 2011 výrazně neměnily, 
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má kolísavý charakter. To samozřejmě odráží potřeby městských obvodů v podobě 

investičních či neinvestičních akcí v jednotlivých letech.  

4.1 Průmyslové a ostatní odvětví hospodářství 

Do této skupiny patří výdaje spojené se správou, údržbou (vč. zimní) a opravami silniční sítě 

a jejích součástí, včetně komunálních komunikací. Dále jsou z této skupiny hrazeny 

prostředky za odvod a čištění odpadních vod.  

Tabulka č. 4.2 Výdaje MO Petřkovice a Michálkovice ve skupině Průmyslové a ostatní 

odvětví hospodářství ve sledovaném období 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

 Položka / rok 
2007 2008 2009 2010 2011 

P M P M P M P M P M 

 Doprava 13 024 1 031 2 628 2 426 4 970 4 847 1 871 2 693 3 790 1 902 

 Vodní hospodářství    26   9   7 036   7   9   13   77   40    3 404    0 

 

 CELKEM 15 050  1 040   9 664   2 433  4 979  4 860  1 948  2 733    7 194   1 902 

 

 Přepočet na 1 obyvatele   5,03   0,33  3,23   0,77  1,66   1,55  0,65   0,87  2,40   0,60 

Pramen: Vlastní zpracování z údajů uvedených ve výkazech (FIN 2 – 12 M) MO Petřkovice  

a Michálkovice za období 2007 – 2011.  

Tabulka č. 4.2 zachycuje výdaje MO v jednotlivých oddílech za sledované období včetně 

přepočtu na jednoho obyvatele, který je proveden použitím hodnoty průměrného počtu 

obyvatel v jednotlivých obvodech za sledované období (viz příloha č. 6). 

4.1.1 Doprava 

Výdaje v této oblasti jsou v porovnání s oběma obvody nestejnorodé. Důvodem jsou rozsáhlé 

investiční i neinvestiční akce MO Petřkovice. V roce 2007 došlo k rekonstrukci náměstí 

v Petřkovicích. Výdaje činily 12 220 tis. Kč. Došlo také k vybudování zpevněných ploch 

v okolí ÚMOb v částce 136 tis. Kč. Ve stejném byla použita částka 1 949 tis. Kč na úpravu 

plochy před kulturním domem vč. vybavení náměstí. MO v roce 2009 vložil finanční 

prostředky v celkové hodnotě 3 063 tis. Kč do oprav místních komunikací a vybudování 

přechodu pro chodce. Další investiční akcí byla v roce 2011 oprava komunikace  

na ul. U Kovárny v hodnotě 2 931 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve sledovaném období 

byly použity na běžné provozní výdaje spojené s údržbou a správou komunikací apod.  

MO Michálkovice ve sledovaném období 2007 – 2011 investoval oproti MO Petřkovice 

podstatně méně finančních prostředků do rekonstrukcí nebo oprav. V roce 2007 byla 

provedena rekonstrukce chodníku na ul. U Kříže, komunikace v ul. Slunná v celkové hodnotě 
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649 tis. Kč. V roce 2008 došlo k opravě komunikace na ul. U Kříže a ke zpracování 

projektové dokumentace na opravu komunikace na ul. Vojtěšská východní, ve finančním 

vyjádření tyto náklady představovaly částku 1 150 tis. Kč. Ve stejném roce byla provedena 

oprava chodníku na ul. U kříže (297 tis. Kč). V dalších letech došlo k vypracování 

projektových dokumentací a k opravě komunikace na ul. U Hrušky (694 tis. Kč). Větší 

investiční akcí byla v roce 2010 revitalizace ulic ČSA a Rychvaldské v celkovém objemu 

1 107 tis. Kč. Ostatní výdaje sloužily k financování běžné správy a údržby komunikací, silnic. 

4.1.2 Vodní hospodářství 

V roce 2008 byla MO Petřkovice provedena rekonstrukce kanalizace na ulicích Balbínova  

a U Sokolovny v celkové hodnotě 7 000 tis. Kč. V roce 2011 došlo k opravě kanalizace  

na ul. U Kovárny. Tyto výdaje se vyšplhaly k částce 2 746 tis. Kč. Ve stejném roce byla 

MO Petřkovice realizována neinvestiční akce v podobě opravy vodovodního řádu v celkových 

nákladech 593 tis. Kč. 

MO Michálkovice ve sledovaném období nedošlo k realizaci žádných významnějších 

investičních nebo neinvestičních akcí. MO byly vynakládány finanční prostředky spojené 

s běžnou údržbou kanalizačního a vodovodního systému. 

4.2 Služby pro obyvatelstvo 

Služby pro obyvatelstvo patří zpravidla mezi největší výdajovou oblast v hospodaření obcí, 

tedy i MO. V tabulce č. 4.3 jsou zachyceny výdaje MO v jednotlivých letech. 

Tabulka č. 4.3 Výdaje MO Petřkovice a Michálkovice ve skupině Služby pro obyvatelstvo  

ve sledovaném období 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

 Položka / rok 
2007 2008 2009 2010 2011 

P M P M P M P M P M 

 Vzdělávání   5 750 2 123 8 125 2 336 4 282 2 258 5 927 3 430 6 235 2 350 

 Kultura, církve  

 a sděl. prostředky  
  1 014   926   878  1 031   1 223   1 567   2 830   1 643   1 155   1 653 

 Tělovýchova  

 a zájmová činnost 
  102  140   3 185   197   1 222   102  668   111   236   165 

 Bydlení, komunální   

 služby a úz. rozvoj 
  1 109   1 320   1 722  1 883   1 129   1 870  2 017   2 294   1 280   2 157 

 Ochrana  

 životního prostředí 
  920    2 476   1 100  2 294   1 209  2 276  1 180   3 239   5 881   2 053 

 

 CELKEM 8 895   6 985  15 010   7 741   9 065   8 073  12 622  10 717  14 786   8 378 

 

 Přepočet na 1 obyvatele   2,97    2,22    5,01    2,46    3,03    2,57     4,21     3,41     4,94    2,66 

Pramen: Vlastní zpracování z údajů uvedených ve výkazech (FIN 2 – 12 M) MO Petřkovice  

a Michálkovice za období 2007 – 2011.  
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Ve vztahu ke sledovaným MO do této skupiny patří výdaje např. na školství, kulturu, 

tělovýchovu a zájmovou činnost, komunální služby, bydlení, životní prostředí, včetně péče  

o vzhled obce a veřejnou zeleň. Hlavní podíl na těchto výdajích v případě MO Petřkovice 

zaujímá oblast vzdělávání, v případě MO Michálkovice je ve stejné rovině také oblast 

ochrany životního prostředí.  

4.2.1 Vzdělávání 

Z výše uvedené tabulky lze opět sledovat nepoměr vynaložených prostředků jednotlivými 

MO. Rozdíl je dán většími investičními akcemi MO Petřkovice, kdy v letech 2007– 2008 

došlo ke kompletní rekonstrukci mateřské školy, což ve finančním vyjádření představovalo 

částku 7 422 tis. Kč. Současně v letech 2008 – 2011 procházela řadou rekonstrukcí i základní 

škola. Na vypracování projektových dokumentací vč. realizace investičních a neinvestičních 

akcí v podobě rekonstrukcí a oprav bylo MO vynaloženo 6 080 tis. Kč. 

V MO Michálkovice nedošlo ve sledovaném období k žádné opravě či rekonstrukci školských 

zařízení. Výdaje byly vynaloženy pouze na provozní činnost školských zařízení. 

4.2.2 Kultura, církve a sdělovací prostředky 

Ve sledovaném období byly MO Petřkovice vynakládány finanční prostředky, které kryly 

výdaje spojené s běžným provozem, údržbou a správou kulturního zařízení a památek  

na území MO. Pouze v roce 2010 se uskutečnila investiční akce v podobě rekonstrukce 

energetické otopné soustavy v částce 1 060 tis. Kč. 

V MO Michálkovice byly, stejně jako v MO Petřkovice, vynaložené finanční prostředky 

použity k úhradám výdajů spojených s běžným provozem, správou a údržbou v této oblasti. 

Pouze v roce 2009 došlo k investici ve výši 279 tis. Kč na zpracování projektové 

dokumentace opravy kulturního domu. V roce 2010 se výdaje na běžný provoz zvýšily  

o přibližně 60 %, což bylo způsobeno větším počtem kulturních akcí pořádaných v daném 

roce. Stejně tak tomu bylo i v roce 2011. 

4.2.3 Tělovýchova a zájmová činnost 

Vývoj výdajů MO Petřkovice v jednotlivých sledovaných letech je rovnoměrný. Jedná  

se o dotace MO na činnosti zájmových sportovních sdružení, které MO poskytuje podle 

aktuální finanční situace. Rozdíly, které jsou patrné v letech 2008, 2009 a 2010 jsou opět 

způsobeny investičními akcemi v podobě výstavby šaten a opravy tribuny FC ODRA 

Petřkovice (2008 – 2009) v objemu finančních prostředků 3 992 tis. Kč, které byly plně 
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hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy a dále dotací MO Petřkovice tělovýchovné 

jednotě Petřkovice na rekonstrukci topení v částce 400 tis. Kč. 

Výdaje MO Michálkovice byly spojeny s dotacemi MO na činnosti sdružení v oblasti sportu  

a tělovýchovy a pohybovaly se v rozmezí 102 – 197 tis. Kč. 

4.2.4 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 

Ve sledovaném období 2007 – 2011 byly v několika bytech MO Petřkovice provedeny 

rekonstrukce vodoinstalací, výměna topení, výměna stávajících oken za plastová a výměna 

vstupních dveří. Na tyto opravy a udržování bylo do bytového fondu vloženo v roce 2007 

z rozpočtu MO 710 tis. Kč. Za rok 2008 to bylo 791 tis. Kč a v roce 2009 činila tato částka  

754 tis. Kč. Tyto náklady byly vyšší v roce 2010 z důvodů rozsáhlejších rekonstrukcí střechy, 

izolací apod. Celkové prostředky vložené do bytového fondu MO činily 1 406 tis. Kč. V roce 

2011 byla situace podobná. K 31. 12. 2011 se nachází ve správě MO Petřkovice 35 bytů. 

V době zpracování této bakalářské práce nebyly dostupné informace ze Zprávy o hospodaření 

MO Petřkovice za rok 2011, která se bude teprve zpracovávat. 

Situace byla obdobná i u MO Michálkovice. Ve sledovaném období došlo k rekonstrukcím  

a údržbě bytů. V roce 2007 byly vyměněny stupačky v částce 533 tis. Kč. Zřízení nové 

kotelny a výměna dalších stupaček se projevila v roce 2008 investicí ve výši 922 tis. Kč. 

Opravou střechy a výměnou oken v roce 2009 byly čerpány finanční prostředky ve výši  

654 tis. Kč. Také rok 2010 byl ve znamení údržby a oprav bytového fondu. Konkrétně se 

jednalo o výměnu oken a rozvodů v hodnotě 1 048 tis. Kč. V roce 2011 byly provedeny 

rekonstrukce a opravy bytových jednotek v objemu finančních prostředků 1 048 tis. Kč.  

K 31. 12. 2011 se ve správě MO Michálkovice nachází 88 bytů. 

V případě MO Michálkovice do této skupiny výdajů patří také výdaje spojené s oblastí 

pohřebnictví. Každý rok MO vynakládá prostředky na odvozy odpadů na skládku 

a odměny za zamykání hřbitova ve výši přibližně 150 tis. Kč. MO Michálkovice pronajímá 

1500 hrobových míst a 136 hrobek. 

4.2.5 Ochrana životního prostředí 

V souvislosti se sledovanými městskými obvody Petřkovice a Michálkovice se jedná o výdaje 

spojené se sběrem a svozem komunálního odpadu a s péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. 

Výdaje MO Petřkovice na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku se pohybovaly  

ve sledovaném období v rozmezí 21 – 40 tis. Kč. MO Michálkovice tyto výdaje neeviduje. 
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Z výše vynaložených prostředků spojených s péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň je viditelné, 

že MO Michálkovice vynakládá na platy zaměstnanců v této oblasti částku v rozmezí 1 082 

– 1 322 tis. Kč ročně, oproti výdajům MO Petřkovice. Zde se objem finančních prostředků 

pohybuje v rozmezí 482 – 534 tis. Kč. 

Vyšší výdaje v této oblasti můžeme pozorovat u MO Petřkovice v roce 2011, kdy došlo 

k zakoupení malotraktoru na sečení trávy a úklid sněhu ve výši 570 tis. Kč a k rozsáhlé 

opravě skalního útesu na ul. Pod Landekem. 

MO Michálkovice eviduje vyšší výdaje oproti ostatním létům v roce 2010, kdy byl 

MO zakoupen víceúčelový traktor v hodnotě 858 tis. Kč. 

Ostatní výdaje v obou obvodech sloužily ke krytí provozních výdajů spojených např. 

s nákupem pohonných hmot, s nákupem materiálu, s povinným odvodem sociálního 

a zdravotního pojištění za zaměstnance a nákupem ochranných pomůcek apod. 

4.3 Sociální věci a politika zaměstnanosti 

Do této skupiny řadíme výdaje spojené s výplatou příspěvku na živobytí poskytovaný osobám 

v hmotné nouzi, doplatku na bydlení osobám s příjmem nižším než částka na živobytí, 

s mimořádnou okamžitou pomocí v hmotné nouzi. Dále jsou z této skupiny hrazeny výdaje 

spojené s pečovatelskou službou a podporou samostatného bydlení, ostatní sociální péče 

a pomoc dětem a mládeži. Dávky pro staré občany, pro sociálně vyloučené občany, dávky 

sociální péče pro rodinu s dětmi a dále výdaje spojené s podporou určitých sdružení (kluby 

důchodců, ligy vozíčkářů apod.).  

Tabulka č. 4.4 Výdaje MO Petřkovice a Michálkovice ve skupině Sociální věci a politika 

zaměstnanosti ve sledovaném období 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

 Položka / rok 
2007 2008 2009 2010 2011 

P M P M P M P M P M 

 Dávky a podpory   

 v soc. zabezpečení 
  1 471 4 582 636 3 257 610 3 007 865 3 351 940 4 523 

 Soc. služby a spol.   

 činnosti v soc. zab. 

 a politice zaměst. 

  307    388    322    452    324    480    262    532    208    610 

 

 CELKEM   1 778   4 970   958   3 709    934   3 487   1 127   3 883   1 148   5 133 

 

 Přepočet na 1 obyvatele   0,60   1,58   0,32   1,18   0,31   1,11   0,38   1,24   0,38   1,63 

Pramen: Vlastní zpracování z údajů uvedených ve výkazech (FIN 2 – 12 M) MO Petřkovice  

a Michálkovice za období 2007 – 2011.  
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Tabulka č. 4.4 zachycuje vývoj těchto výdajů ve sledovaném období v členění podle skupin 

a vybraných MO. 

4.3.1 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 

Z údajů uvedených v tabulce č. 4.4 je patrný markantní rozdíl ve výši výdajů porovnávaných 

MO. Tato skutečnost je způsobena rozdílnou výší podpor a dávek občanům 

MO. Nejvýznamnější rozdíl je ve výplatě příspěvku na živobytí. V MO Michálkovice jsou 

tyto dávky vypláceny v jednotlivých letech v rozmezí od 2 500 do 3 246 tis. Kč. Vývoj těchto 

výdajů má rostoucí charakter, což je také mimo jiné způsobeno legislativní úpravou hranice 

životního minima. V MO Petřkovice se pohybuje hladina těchto vyplácených dávek v rozmezí 

od 565 do 808 tis. Kč. Stejně jako u MO Michálkovice mají tyto výdaje rostoucí charakter. 

Znatelný rozdíl ve výdajích je také v oblasti příspěvku na bydlení. V MO Michálkovice 

je podpora vyplácena v rozpětí 529 – 700 tis. Kč. Kdežto ve sledovaném období 

u MO Petřkovice tyto dávky představovaly výdaje v rozmezí od 9 do 62 tis. Kč. V roce 2007 

bylo vyplaceno 62 tis. Kč. Později byly tyto dávky vypláceny do max. výše 16 tis. Kč / rok.  

Stejná situace je také v další oblasti dávek, což jsou dávky poskytované jako mimořádná 

okamžitá pomoc v hmotné nouzi, kde opět jsou tyto dávky podstatně vyšší 

u MO Michálkovice. 

4.3.2 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice 

zaměstnanosti 

V této kategorii výdajů jsou v MO Petřkovice vynakládány finanční prostředky pro platy 

zaměstnanců (vč. zákonných odvodů) v oblasti sociální péče a pomoci dětem a mládeži 

vč. zakoupení materiálu či drobného majetku. Tyto výdaje se ve sledovaném období 

pohybovaly v rozmezí 150 – 162 tis. Kč. Dále jsou MO Petřkovice pravidelně podporována 

sdružení (Klub důchodců, Ostravská organizace vozíčkářů) podle aktuálních možností MO. 

V případě MO Michálkovice jsou vynakládány prostředky v oblasti sociální péče a pomoci 

dětem a mládeži také na platy zaměstnanců (vč. zákonných odvodů) a na zakoupení drobného 

majetku a spotřebního materiálu v rozpětí 228 – 289 tis. Kč. 

Další výdaje plynou z prostředků MO Michálkovice na činnost a správu Klubu důchodců. 

Ve sledovaném období bylo na jeho provoz vynaloženo 124 – 294 tis. Kč, přičemž tyto 

výdaje měly rostoucí charakter. 
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4.4 Bezpečnost státu a právní ochrana 

Tato kategorie pokrývá výdaje spojené se správou Svazu dobrovolných hasičů. Výdaje 

MO Petřkovice a Michálkovice ve sledovaném období jsou zohledněny v tabulce č. 4.5. 

Tabulka č. 4.5 Výdaje MO Petřkovice a Michálkovice ve skupině Bezpečnost státu a právní 

ochrana ve sledovaném období 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

 Položka / rok 
2007 2008 2009 2010 2011 

P M P M P M P M P M 

 Požární ochrana a 

integr. záchran. systém 
   140     193     92     309 1 116     368 1 180     220     226     289 

 

 CELKEM    140     193     92     309 1 116     368 1 180     220     226     289 

 

 Přepočet na 1 obyvatele    0,05    0,06    0,03    0,10    0,37    0,12    0,39    0,07    0,07    0,09 

Pramen: Vlastní zpracování z údajů uvedených ve výkazech (FIN 2 – 12 M) MO Petřkovice  

a Michálkovice za období 2007 – 2011.  

Vynaložené prostředky u obou MO pokrývají převážně výdaje na energie (voda, plyn, topení) 

a údržbu budovy SDH. Výdaje na provoz jsou vyšší u MO Michálkovice, ale rozdíl 

je opravdu zanedbatelný.  

V případě MO Petřkovice došlo v letech 2009 a 2010 k rekonstrukci budovy a energetické 

otopné soustavy hasičské zbrojnice, tato skutečnost se projevila v růstu výdajů v těchto letech. 

4.5 Všeobecná veřejná správa a služby 

Do této kategorie spadají výdaje spojené s činností zastupitelských orgánů, včetně odměn 

zastupitelům. Dále výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky a také 

do územních zastupitelských sborů. V neposlední řadě zde spadají výdaje na činnost místní 

správy či výdaje spojené s finančními operacemi a finanční vypořádání minulých let.  

Tabulka č. 4.6 Výdaje MO Petřkovice a Michálkovice ve skupině Všeobecná veřejná správa  

a služby ve sledovaném období 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

 Položka / rok 
2007 2008 2009 2010 2011 

P M P M P M P M P M 

 St. moc, st. správa, úz.   

 samospráva a pol. strany 
  4 799 7 693 4 648 6 237 4 718 5 955 5 303 6 612 5 179 6 388 

 Finanční operace   102    35    115    159    151    202    162    229  - 287    189 

 Ostatní činnosti    229    181    116    152    32    36    40    2    36    45 

 

CELKEM   5 130   7 909   4 879   6 548   4 901   6 193   5 505   6 843   4 928   6 622 

 

Přepočet na 1 obyvatele   1,71   2,52   1,63   2,08   1,64   1,97   1,84   2,18   1,64   2,11 

Pramen: Vlastní zpracování z údajů uvedených ve výkazech (FIN 2 – 12 M) MO Petřkovice  

a Michálkovice za období 2007 – 2011.  
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Tabulka č. 4.6 prezentuje výdaje podle jednotlivých oddílů, které jsou v MO Petřkovice 

a Michálkovice zastoupeny. 

4.5.1 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 

Využité prostředky v této oblasti představují přibližně 95 % výdajů této skupiny. Z údajů 

uvedených v tabulce č. 4.6 je možné sledovat, že prostředky vynaložené  MO Michálkovice 

ve sledovaném období jsou vyšší. Když se však na tyto výdaje podíváme v rámci jednotlivých 

paragrafů, tak naopak výdaje MO Petřkovice na odměny členů zastupitelstva MO jsou 

v letech 2007, 2008 a 2010 vyšší, než výdaje vynakládané MO Michálkovice. Tyto náklady 

na platy členů zastupitelstva MO Petřkovice ve sledovaném období činily v rozmezí 

od 853 do 1 255 tis. Kč. U MO Michálkovice tyto náklady představovaly částku v rozpětí 

od 891 do 1290 tis. Kč. 

Naproti tomu výdaje na činnost místní správy jsou podstatně vyšší u MO Michálkovice, 

a to o 30 – 40 %. Hlavní rozdíl je v položce „platy zaměstnanců v pracovním poměru“, Tyto 

výdaje jsou závislé na legislativních změnách, změnách tarifů, či zařazení do platových tříd. 

Výdaje vynakládané MO Michálkovice jsou oproti výdajům MO Petřkovice vyšší zhruba 

o 35 %. Markantnější je rozdíl ve výdajích v roce 2007, což je způsobeno investiční akcí 

MO Michálkovice v podobě rekonstrukce budovy ÚMOb ve výši 1 670 tis. Kč. Vyšší výdaje 

jsou evidovány u MO Michálkovice také v oblasti nákupu energií a služeb České pošty apod. 

Do této skupiny patří také úhrada nákladů spojených s volbami, ať už do zastupitelstev 

územních samosprávných celků (2008, 2010), Evropského Parlamentu (2009) a Parlamentu 

ČR (2010). Tyto výdaje sledovaných MO se pohybovaly přibližně na stejné úrovni v rozmezí 

od 48 do 78 tis. Kč. Částka pohybující se v rozmezí od 72 do 78 tis. Kč byla vynaložena 

na volby uskutečněné v roce 2010. 

4.5.2 Finanční operace 

Tato položka je zastoupena výdaji spojenými se službami peněžních ústavů, pojištěním 

za škody, krádeže a pohromy a pojištění obecního majetku, platbami daní a poplatků státnímu 

rozpočtu. Dále jsou zde také zohledněny mylné platby MO. Vyšší výdaje jsou vykazovány 

ve sledovaném období MO Michálkovice, a to z důvodu vyšší výše pojištění. Není tomu tak 

v roce 2007, kdy toto pojištění hrazeno nebylo. V roce 2011 lze z uvedených údajů sledovat 

zápornou hodnotu výdajů MO Petřkovice, což bylo způsobeno vrácením DPH z dotace 

poskytnuté MMO ve výši 413 tis. Kč zpět do rozpočtu MMO. Jelikož všechny MO tvoří 

jednu organizační jednotku, musela být tato částka odúčtována s minusovým znaménkem. 
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4.5.3 Ostatní činnosti 

Zde se řadí výdaje spojené s převodem výsledku hospodaření a také s převodem prostředků 

statutárnímu městu Ostrava za prodej pozemků či nemovitostí ve správě MO. Vývoj těchto 

výdajů ve sledovaném období je velmi proměnlivý, ale vzhledem k podílu těchto výdajů  

na celkových výdajích ne tak výrazný. 

4.6 Shrnutí výsledků provedeného zhodnocení hospodaření vybraných městských 

obvodů 

V rámci této kapitoly bylo provedeno srovnání hospodaření vybraných MO z hlediska 

odvětvového třídění rozpočtové skladby. Z důvodu objektivnosti hodnocení hospodaření 

MO je zapotřebí sledovat tyto výdaje v členění na běžné a kapitálové. Zjištěné hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce č. 4.7, ve které lze srovnat výdaje vynakládané MO jak na běžný provoz 

včetně neinvestičních akcí, tak na realizaci investičních akcí. Pokud se podíváme na celkové 

výdaje podle odvětvového hlediska třídění uvedené v tabulce č. 4.1, jsou tyto výdaje v letech 

2007, 2008 a 2011 vyšší u MO Petřkovice. Při posouzení těchto výdajů v členění na běžné  

a kapitálové lze pozorovat, že pokud bychom brali v úvahu pouze běžné výdaje, tak vyšších 

výdajů je dosahováno v průměru o 40 % u MO Michálkovice. 

Tabulka č. 4.7 Vývoj běžných a kapitálových výdajů MO Petřkovice a Michálkovice  

ve sledovaném období 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Sk.   Výdaje  
2007 2008 2009 2010 2011 

P M P M P M P M P M 

   Výdaje podle odvětvového hlediska členění rozpočtové skladby v členění na běžné a kapitálové výdaje 

2 
 Průmysl a ostatní  

 odvětví hosp. 

B  661  898  668  1 936  1 916  4 035  1 918  1 206  4 265  1 895 

K  12 389  142  8 996  497  3 063  825  30  1 527  2 929  7 

3 
 Služby pro  

 obyvatelstvo 

B  6 172  6 405  6 806  7 415  7 189  7 674  8 321  9 655  11 505  8 362 

K  2 723  580  8 204  326  1 876  399  4 301  1 062  3 282  16 

4 
 Soc. věci a  

 politika zaměst. 

B  1 778  4 970  958  3 709  934  3 487  1 127  3 883  1 148  5 133 

K  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

5 
 Bezpečnost státu   

 a právní ochrana 

B  140  193  92  309  457  254  331  220  123  289 

K  0  0  0  0  659  114  849  0  103  0 

6 
 Všeobecná veřejná  

 správa a služby 

B  5 090  6 239  4 879  6 548  4 901  6 193  5505  6 843  4 928  6 617 

K  40  1 670  0  0  0  0  0  0  0  5 

  CELKEM 
B  13 841  18 705  13 403  19 917  15 397  21 643  17 202  21 807  21 969  22 296 

K  15 152   2 392  17 200  823   5 598  1 338  5 180  2 589  6 314  28 

Pramen: Vlastní zpracování z údajů uvedených ve výkazech (FIN 2 – 12 M) MO Petřkovice  

a Michálkovice za období 2007 – 2011. Legenda: B: Běžné výdaje, K: Kapitálové výdaje. 

 



51 

 

Při celkovém zhodnocení hospodaření vybraných MO z pohledu pouze běžných výdajů, 

očištěných o veškeré kapitálové investice, lze konstatovat, že největší rozdíl v hospodaření 

vybraných MO je dosahován v sociální oblasti a oblasti politiky zaměstnanosti. Markantní 

rozdíly jsou ve výplatách dávek v nouzi a okamžité pomoci či doplatku na bydlení. Výdaje 

MO Michálkovice jsou ve sledovaném období 3 krát i 4,5 krát vyšší než je tomu 

u MO Petřkovice. Tato skutečnost je dána větším počtem sociálně slabších obyvatel na území 

MO Michálkovice. 

Stejná situace je také v ostatních oblastech, kdy běžné výdaje MO Michálkovice v letech 2007 

– 2011 byly vyšší než u MO Petřkovice. K opačné situaci u MO Petřkovice (např. oblast 

dopravy, služeb pro obyvatelstvo či požární ochrany), došlo pouze v případě větších 

neinvestičních akcí uskutečněných na území MO Petřkovice. Dalším hodnoticím aspektem 

v oblasti výdajů spojených s místní správou bylo porovnání výdajů na platy zaměstnanců 

v pracovním poměru k počtu zaměstnanců vybraných MO. Pole poskytnutých údajů 

jednotlivými MO bylo zjištěno, že počet zaměstnanců MO Petřkovice činil k 31. 12. 2011 

dvanáct osob. Obdobný stav byl také sledován u MO Michálkovice. V zaměstnaneckém 

poměru k 31. 12. 2011 pracovalo jedenáct osob. Ze sledovaných údajů je patrné, že platy 

zaměstnanců MO Michálkovice jsou v průměru o 35 % vyšší než platy zaměstnanců 

MO Petřkovice. Tento fakt může být jednak způsoben výší vyplácených odměn a osobních 

příplatků a na druhé straně také politikou daného MO a jeho zástupců při stanovení výše platů 

zaměstnanců jednotlivých úřadů. 

Pokud bychom hospodaření městských obvodů hodnotili po stránce kapitálové 

lze konstatovat, že ve sledovaném období 2007 – 2011 MO Petřkovice realizoval řadu 

rozsáhlých investičních akcí, které vedly k zvelebení MO. I v roce 2012 investuje prostředky 

na rozsáhlé rekonstrukce např. Základní umělecké školy. V případě MO Michálkovice došlo 

v monitorovaném období k větší investiční akci v podobě rekonstrukce ÚMOb. 

Jako další hodnotící ukazatel byl použit přepočet běžných výdajů na jednoho obyvatele. 

Vývoj tohoto ukazatele je zachycen v tabulce č. 4.8. Z výsledků hodnocení hospodaření 

vybraných MO v přepočtu na jednoho obyvatele lze konstatovat, že průměrné náklady  

na jednu osobu žijící na území MO Petřkovice se pohybovaly v rozmezí 4,48 – 7,34 tis. Kč. 

V letech 2007 – 2010 byla nejvýše dosažená hodnota do 5 tis. Kč na 1 obyvatele. V případě 

MO Michálkovice se hodnoty pohybovaly v rozpětí 5,95 – 7,09 tis. Kč, kdy pouze v roce 

2007 byla tato hodnota do 6 tis. Kč na 1 obyvatele.  
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Tabulka č. 4.8 Běžné výdaje MO Petřkovice a Michálkovice v přepočtu na 1 obyvatele  

ve sledovaném období 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Běžné výdaje  
2007 2008 2009 2010 2011 

P M P M P M P M P M 

CELKEM 13 841 18 705 13 403 19 917 15 397 21 643 17 202 21 807 21 969 22 296 

Přepočet na 1 obyvatele    4,62    5,95    4,48    6,34    5,14    6,89    5,74    6,93    7,34    7,09 

Pramen: Vlastní zpracování z údajů uvedených ve výkazech (FIN 2 – 12 M) MO Petřkovice  

a Michálkovice za období 2007 – 2011. 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že běžné výdaje mají u obou MO rostoucí charakter,  

což je bezprostředně způsobeno změnou legislativy v průběhu sledovaného období, růstem 

průměrných cen na trhu a v neposlední řadě s růstem nákladů spojených se správou a údržbou 

v jednotlivých odvětvích podle aktuálních potřeb vybraných MO. Z výsledků provedeného 

porovnání hospodaření MO Petřkovice a Michálkovice je možné sledovat, že výdaje na běžný 

provoz a správu MO Petřkovice jsou prokazatelně nižší, než u MO Michálkovice, což nám 

potvrzuje i hodnotící ukazatel v přepočtu na jednoho obyvatele. K opačnému jevu došlo 

pouze v roce 2011, což bylo způsobeno rozsáhlou neinvestiční akcí v podobě opravy skalního 

útesu na ulici Pod Landekem. 
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5. ZÁVĚR  

Obecně lze říci, že největší část běžných výdajů je směřována na výkon správy, školství, 

dopravu, komunikace, bezpečnost apod. a jakékoliv srovnání je velmi obtížné vzhledem 

k rozdílnému objemu výkonu přenesené působnosti státní správy, počtu žáků ve školských 

zařízeních, počtu obyvatel žijících na území městského obvodu, rozlohy obvodu, délky 

komunikací a dalších ukazatelů. Svou roli zde hrají také další podmínky, které obvod není 

schopen ovlivnit (např. geografické). Všechny tyto faktory ovlivňují možnost srovnávání 

údajů mezi městskými obvody. 

Cílem bakalářské práce bylo pomocí analýzy hospodaření provést srovnání příjmové 

a výdajové stránky vybraných městských obvodů Petřkovice a Michálkovice z hlediska 

druhového třídění rozpočtové skladby a následně provést zhodnocení hospodaření z pohledu 

vynakládaných prostředků jednotlivými obvody. Komparace výdajů byla provedena 

z hlediska odvětvového třídění rozpočtové skladby. Při závěrečném zhodnocení došlo  

ke srovnání hospodaření z pohledu výdajů podle odvětvového třídění v přepočtu na obyvatele. 

Pro vypracování teoretické části bylo použito metody deskripce, vč. obsahové analýzy 

odborné literatury a platné legislativy, současně byly využity teoretické poznatky z oblasti 

veřejných financí a rozpočtů. V praktické části byla pomocí metody analýzy hospodaření 

vybraných městských obvodů provedena komparace vývoje hospodaření ve sledovaném 

období 2007 – 2011. Pro potřeby sumarizace zjištěných poznatků byla použita metoda 

syntézy. 

Bakalářská práce byla rozdělena do dvou základních částí. První část byla zaměřena na oblast 

teoretickou, ve které jsou popsány základní principy hospodaření obcí, jejich působnost, 

vymezeny základní funkce obce včetně charakteristiky orgánů obce. Dále byla v této části 

práce popsána problematika rozpočtového procesu obce a jeho zásad, rozpočtového výhledu, 

samotného rozpočtu obce včetně příjmové a výdajové stránky. 

V druhé, praktické části byla popsána charakteristiku statutárního města Ostravy  

se zaměřením na vybrané městské obvody Petřkovice a Michálkovice. Pomocí analýzy 

hospodaření bylo provedeno porovnání vývoje příjmů a výdajů v monitorovaném období 

2007 – 2011 z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby a zhodnocení hospodaření 

z hlediska odvětvového třídění rozpočtové skladby. 

K provedení analýzy hospodaření vybraných městských obvodů byly použity materiály 

poskytnuté porovnávanými městskými obvody a statutárním městem Ostrava včetně 
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konzultací a poskytnutých informací pracovníky městských obvodů Petřkovice, Michálkovice  

a statutárního města Ostravy. Uváděná data vycházela ze závěrečných zpráv o hospodaření 

městských obvodů, z výkazů o hospodaření (Fin 2-12 M: výkaz pro hodnocení plnění 

rozpočtů územních samosprávných celků, regionální rad a dobrovolných svazků obcí), 

z informací dostupných na internetových portálech městských obvodů a statutárního města 

Ostravy a v neposlední řadě z platné legislativy. 

Z výsledků hodnocení, provedeného pomocí analýzy hospodaření, ve sledovaném období 

2007 – 2011 lze konstatovat, že městské obvody hospodaří se svými prostředky dobře,  

což dokládají každoroční výsledky závěrečných účtů, které vykazují přebytky hospodaření. 

Naopak tomu bylo u MO Petřkovice pouze ve sledovaném roce 2010, kdy výdaje v daném 

roce byly vyšší než příjmy, tento schodek byl pokryt přebytkem z předcházejících let. Stejně 

tak tomu bylo i v případě MO Michálkovice, a to ve sledovaném roce 2008, kdy k pokrytí 

schodku byly použity prostředky z fondu rozvoje rezerv. 

Při komparaci a celkovém zhodnocení byla posuzována, vzhledem k rozsahu práce, pouze 

výdajová stránka obou městských obvodů za sledované období let 2007 – 2011. Výsledky 

ukázaly, že v případě, kdy byla porovnávána celková výše výdajů v jednotlivých letech, větší 

množství prostředků bylo vynakládáno městským obvodem Petřkovice, a to v letech 2007, 

2008 a 2011, kdy rozdíl mezi celkovými výdaji MO Petřkovice a Michálkovice v roce 2008 

přesahoval 45 %. V letech 2009 a 2010 byly celkové výdaje MO Petřkovice nižší přibližně  

o 10 % oproti výdajům MO Michálkovice.  

Z důvodu objektivnosti hodnocení hospodaření MO bylo zapotřebí provést komparaci výdajů 

v členění na běžné a kapitálové. Při tomto porovnání už nám výsledky ukázaly jiný obraz 

vývoje hospodaření jednotlivých městských obvodů, ze kterého je patrné, že vyšší celkové 

výdaje MO Petřkovice jsou způsobeny rozsáhlými investičními akcemi v průběhu 

sledovaného období.  

Při celkovém zhodnocení hospodaření vybraných MO z pohledu pouze běžných výdajů 

očištěných o veškeré kapitálové investice lze konstatovat, že výdaje vynakládané  

MO Michálkovice jsou u většiny položek vyšší, než u druhého sledovaného MO. Největší 

diference je však pozorovatelná v oblasti sociální a politiky zaměstnanosti, kdy rozdíly 

ve výplatách dávek v nouzi a okamžité pomoci či doplatku na bydlení jsou markantní. Výdaje 

MO Michálkovice jsou ve sledovaném období 3 krát i 4,5 krát vyšší, než je tomu  

u MO Petřkovice.  
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Lze konstatovat, že byť výsledky hospodaření obou porovnávaných městských obvodů  

ve sledovaném období jsou kladné (vyjma roku 2010 u MO Petřkovice a roku 2008  

u MO Michálkovice), při porovnání běžných výdajů v přepočtu na jednoho obyvatele  

pak nižší hodnota výdajů je vykazována u MO Petřkovice. Pokud by byl brán v úvahu pouze 

tento ukazatel jako měřítko porovnání hospodaření, pak lze konstatovat, že MO Petřkovice 

hospodaří se svými prostředky lépe. Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, jakékoliv 

srovnání je velmi obtížné a v porovnávaných oblastech výdajů není možné brát přepočet  

na jednoho obyvatele městského obvodu jako jediné kritérium pro jejich porovnávání. 

Pomocí provedené analýzy hospodaření, komparací a následným zhodnocením hospodaření 

vybraných městských obvodů bylo dosaženo stanoveného cíle této bakalářské práce. 

V průběhu dosahování cíle byly zjištěny nedostatky v nejednotnosti zveřejňovaných 

informací jednotlivými městskými obvody na svých internetových portálech.  

Závěrem lze říci, že snahou každého městského obvodu je spravovat obvod ku prospěchu  

a obecné spokojenosti svých občanů, svými neinvestičními i investičními počiny utvářet 

vzhled a funkci obvodu s cílem zamezení migrace obyvatelstva ve smyslu odlivu 

obyvatelstva. Městské obvody plní ve statutárním městě Ostrava nezastupitelnou roli tím,  

že jsou schopny lépe reagovat na potřeby obce a jejich občanů a díky užšímu kontaktu  

a důkladné znalosti daného území zlepšovat životní podmínky daného obvodu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ČSSD  Česká strana sociálně demokratická 

DPČ  Dohoda o pracovní činnosti 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

DPP  Dohoda o provedení práce 

FC  Fotbalový klub 

KD  Kulturní dům 

KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

KSČM  Komunistická strana Čech a Moravy 

MMO  Magistrát města Ostravy 

MO  Městský obvod 

MŠ  Mateřská škola 

ODS  Občanská demokratická strana 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

ÚMOb  Úřad městského obvodu 

ZO  Základní organizace  

ZŠ  Základní škola 
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