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1  ÚVOD 

Obec je veřejnoprávní korporací, tedy právnickou osobou, která je základní jednotkou 

veřejné správy. Právní úpravu postavení obcí představuje zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích, který byl přijat v rámci souboru zákonů tvořící základ 

reformy územní veřejné správy v ČR. Postavení obcí a jeho právní úprava 

je výsledkem celého procesu reforem veřejné správy, které vycházejí z principů 

demokratizace, decentralizace, dekoncentrace a subsidiarity. 

Financování obcí se v současné době řídí zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní, který již prošel několika změnami. V současné době je připravena další 

novela tohoto zákona, která by mimo jiné měla navýšit daňové příjmy obcí. Toto 

navýšení může dát obcím nové možnosti ve financování investičních akcí, které 

budou podporovat rozvoj obce. Zejména menší obce se dosud potýkají 

s nedostatkem finančních prostředků na opravy a modernizaci stávajících objektů, 

přičemž realizace zcela nových projektů se často odkládá. Obce přitom lepší 

občanskou vybaveností a technickou infrastrukturou mohou bojovat proti odlivu 

obyvatel do měst, které jsou v některých případech již přelidněné.  

Bakalářská práce je zaměřena na financování investičních akcí v obci, konkrétně  

v obci Nový Malín, která se nachází v Olomouckém kraji, okrese Šumperk. Z několika 

projektů byl vybrán projekt rekonstrukce objektu sokolovny, který tvoří nejen 

rekonstrukce a dostavba budovy, ale také modernizace jejího venkovního areálu. 

Realizace tohoto projektu by měla obyvatelům přinést lepší podmínky  

pro pořádání sportovních, společenských a kulturních akcí v obci a rozšířit možnosti 

volnočasových aktivit. 

Cílem bakalářské práce je na základě získaných poznatků o hospodaření obce 

nalézt a doporučit takový způsob financování projektu, který bude v souladu 

s ekonomickými možnostmi obce a nepovede k neúměrnému zadlužení a zatížení 

rozpočtu obce.  

K dosažení stanoveného cíle jsou použity metody dedukce a indukce, metoda 

komparace zvolených ukazatelů v daném období a analýza příjmové a výdajové 

stránky rozpočtů obce. Výsledky analýzy jsou pak využity pro nalezení možnosti 

financování investiční akce v obci. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Korporace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_spr%C3%A1va
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Bakalářská práce je strukturována do pěti kapitol. První a poslední kapitolu tvoří úvod 

a závěr, druhá kapitol popisuje hospodaření nižších územně samosprávných celků, 

jejich orgány a působnost. Dále se tato kapitola věnuje rozpočtové skladbě, 

charakterizuje jednotlivé příjmy a výdaje rozpočtu obcí. Ve třetí kapitole  

je představena vybraná obec, její historie a současnost. Dále je zde  provedena 

analýza hospodaření obce Nový Malín v letech 2007 – 2011. Čtvrtá kapitola  

se věnuje projektu rekonstrukce sokolovny a popisuje možné zdroje jeho financování. 

V závěru této kapitoly jsou shrnuty možnosti financování tohoto projektu a navržena 

optimální varianta vzhledem k finanční situaci obce. 

Bakalářská práce vychází zejména z odborné knižní literatury, ze serveru ARISweb  

a ÚFIS, které poskytují finanční informace o územních samosprávných celcích, 

z oficiálních stánek jednotlivých ministerstev a z interních materiálů poskytnutých 

obecním úřadem v Novém Malíně. Další zdroje informací představuje platná 

legislativa. Data uvedená v analytických tabulkách jsou uvedena v tis. Kč  

a zaokrouhlena na dvě desetinná čísla. 
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2  HOSPODAŘENÍ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

V ČR 

Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo 

na samosprávu. Jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek 

a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Územní samospráva je chápána jako forma 

veřejné vlády a veřejné správy – tzn. samostatné spravování věcí veřejných  

na území menším, než je stát, na základě zákonem stanovené působnosti  

a ekonomických podmínek. Stát uznává schopnost územní samosprávy jako 

nestátního subjektu spravovat na svém území věci veřejné a předává jí část veřejné 

správy. Územní samospráva vznikala dvojím způsobem: 

 přirozeně jako obce a města s větším či menším počtem obyvatel, kteří sídlí 

na stejném místě, 

 uměle z vůle státu jako vyšší stupeň územní samosprávy.1 

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými 

celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Obec je vždy 

součástí vyššího územního samosprávného celku. 

 

2.1  Obec a její působnost 

Obec je základním článkem územní samosprávy, tvoří územní celek, který  

je vymezen hranicí území obce. Občanem obce je fyzická osoba, která je státním 

občanem ČR a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Občané se podílejí na řízení 

obce: 

 nepřímo prostřednictvím volených zástupců (v ČR volených do zastupitelstva 

obce, a to ve veřejných komunálních volbách), 

 přímo (např. v různých komisích nebo aktivní účastí na veřejných schůzích 

obce, zasedáních).2 

 

                                                 
1
 PROVAZNÍKOVÁ, R. [i]Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe.[/i] 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. 
2
 PEKOVÁ, J. [i]Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR.[/i] 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 587 s. 

ISBN 978-80-7357-614-1. 
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Zákon o obcích rozlišuje tyto základní druhy obcí: 

 obce, které nejsou městy, 

 městyse, které tento titul mohou používat na základě schválení žádosti obce 

Parlamentem ČR. Pro rozsah působnosti, plnění funkcí a pravidla 

hospodaření nemá však tento titul vliv, 

 města v závislosti na počtu obyvatel, v současné době je požadavek od 3 000 

obyvatel, 

 statutární města, která mohou území města rozčlenit na městské obvody 

nebo městské části, a to obecně závaznou vyhláškou. Statutární města mají 

zároveň postavení pověřených obecních úřadů, tzn. že jejich obecní úřad  

v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu obvykle 

také pro ostatní obce v okolí, 

 hlavní město Praha, které je rozčleněno na městské části. 

Velikostní struktura obcí v ČR se příliš nemění, převahu mají malé obce, což 

způsobuje problémy v kvalitním zajišťování veřejných statků. Malé obce mají 

nedostatek finančních prostředků a velké náklady na provoz, což nepříznivě ovlivňuje  

investiční strategie v delším časovém horizontu. Stát se proto snaží omezovat další 

rozdělování obcí na menší sídelní útvary a současně obce motivovat k jejich 

slučování. 3 

 

Samostatná působnost obce 

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů 

obce, 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.4 Obec upravuje veřejné záležitosti 

v rámci samostatné působnosti tzv. obecně závaznými vyhláškami. Obec vykonává 

veřejnou správu a samosprávu v samostatné působnosti prostřednictvím voleného 

zastupitelstva, které svým rozhodnutím svěřuje vlastní realizaci svým výkonným 

organům na obecním úřadu.  

                                                 
3
 PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. [i]Veřejná správa a finance veřejného sektoru.[/i] 3. vyd. Praha: ASPI, a. 

s., 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
4
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99enesen%C3%A1_p%C5%AFsobnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
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V rámci plnění samosprávy, obec: 

 je veřejnoprávní korporací, což znamená, že je obci zákonem svěřeno 

zabezpečování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, některých 

úkolů veřejné správy v zájmu jejich subjektů, 

 je reprezentantem veřejných zájmů, zájmů občanů a ostatních subjektů 

daného územního společenství, 

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

občanů, které jsou ve veřejném zájmu, zejména zabezpečování veřejných 

statků, zlepšování podmínek v obci, uspokojování potřeb občanů např. 

v oblasti bydlení, dopravy, výchovy vzdělání atd., 

 zabezpečuje veřejné služby pro své občany. K tomuto účelu může obec 

zřizovat neziskové organizace, tj. organizační složky obce, příspěvkové 

organizace a obecně prospěšné společnosti, 

 je samostatným ekonomických subjektem, právnickou osobou, která  

má právní subjektivitu. Obec vystupuje vlastním jménem, má autonomii  

ve smluvních vztazích, ale také nese právní odpovědnost za důsledky svých 

rozhodnutí,  

 vlastní majetek a může s ním nakládat, musí však také o něj pečovat, 

udržovat ho a chránit před odcizením, 

 může zakládat obecní podniky, může vkládat svůj majetek do společných 

podniků, může být členem různých forem sdružení obcí, 

 musí mít určitou finanční suverenitu vymezenou zákony o rozpočtových 

pravidlech. Jako nestátní subjekt má právo hospodařit podle vlastního 

rozpočtu, případně vytvářet fondy, které jsou zpravidla účelové.5 

Nedílnou součástí všech činností obce je i kontrola, včetně finanční kontroly, povinný 

účetní audit a přezkum hospodaření. V samostatné působnosti rozhoduje obec  

o směrech dalšího rozvoje obce, může vytvářet podmínky pro podnikání a tím  

i pro nová pracovní místa. 

 

 

                                                 
5
PEKOVÁ, J. [i]Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR.[/i] 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 587 s. 

ISBN 978-80-7357-614-1. 
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Přenesená působnost obce 

Rozsah přenesené působnosti je v ČR u obcí různý. Obecní úřady vykonávají státní 

správu pro vlastní obce, obce ve svém spádovém územním obvodu (správní obvod), 

případně pro obce jiného územního obvodu. Jde např. o vedení evidence obyvatel – 

matrika, vydávání stavebního povolení, vydávání občanských průkazů, cestovních 

pasů, živnostenských oprávnění. V rámci přenesené působnosti obec vydává 

nařízení obce. U všech druhů obcí, je rozhodující samostatná působnost, která  

je odrazem samosprávné funkce územní samosprávy. Rozdíl mezi obcemi je 

v rozsahu přenesené působnosti. 

Podle míry přenesené státní správy rozlišujeme kategorie obcí: 

 obec, 

 obec s matričním úřadem, 

 obec se stavebním úřadem, 

 obec s pověřeným obecním úřadem, 

 obec s rozšířenou působností.6 

 

2.2  Orgány obce 

Orgány obce tvoří zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní 

orgány obce. Tyto orgány obce se podílejí na hospodaření obce a jsou vymezeny 

v zákoně o obcích. 

 

Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je kolektivní volený orgán, který má rozhodující pravomoc.  

Pro rozhodnutí, volbu či usnesení platí princip nadpoloviční většiny, tzn. že musí 

vyslovit souhlas nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Jednání 

zastupitelstva jsou ze zákona veřejná. Počet členů zastupitelstva, který je závislý  

na počtu obyvatel a také na velikosti územního obvodu obce, uvádí tabulka č. 2.1. 

 

                                                 
6
 PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. [i]Veřejná správa a finance veřejného sektoru.[/i] 3. vyd. Praha: ASPI, a. 

s., 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
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Tabulka č. 2.1: Počet členů zastupitelstva v obcích 

Počet obyvatel Počet členů zastupitelstva 

do 500 obyvatel 5 - 15 členů 

501 - 3 000 obyvatel 7 - 15  členů 

3 001 - 10 000 obyvatel 11 - 25 členů 

10 001 - 50 000 obyvatel 15 - 35 členů 

50 001 - 150 000 obyvatel 25 - 45 členů 

nad 150 000 obyvatel 35 - 55 členů 

Zdroj: Zákon o obcích (obecní zřízení) paragraf § 68 

 

Zastupitelstvo obce v rámci samostatné působnosti volí starostu, místostarostu, 

případně další členy rady obce. Zřizuje a ruší výbory, schvaluje program rozvoje 

obce, rozpočet a závěrečný účet, využití peněžních fondů, přijetí úvěru, převzetí 

dluhu. Rozhoduje o založení, zřízení nebo zániku neziskových organizací  

či právnických osob, uzavírá smlouvy o poskytnutí dotace, vyhlašuje místní 

referendum, vydává obecně závazné vyhlášky. V pravomoci zastupitelstva obce  

je také rozhodovat o majetkových záležitostech. Obec může poskytovat dotace, dary, 

nabývat a převádět nemovitosti v majetku obce, promíjet pohledávky, zastavovat 

majetek obce. Pokud zastupitelstvo rozhoduje o nemovitostech, musí své záměry 

dopředu zveřejnit, a to 15 dní předem na úřední desce nebo jiným, v místě obvyklým 

způsobem. Zastupitelstvo obce může přenést některé pravomoci na radu obce. 7 

 

Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce. V rámci samostatné působnosti podléhá 

zastupitelstvu obce, v rámci přenesené působnosti pak rozhoduje na základě 

zákona. Jednání rady jsou neveřejná. Usnesení rady je schváleno, pokud pro hlasuje 

nadpoloviční většina všech členů. Počet členů rady obce je lichý, může se pohybovat 

mezi 5 – 11 členy a v současné době nesmí přesahovat jednu třetinu zastupitelstva. 

Pokud má zastupitelstvo méně než 15 členů, rada obce se nevolí. V čele rady  

je starosta a jeho zástupci – místostarostové. Rada obce připravuje materiály  

pro jednání, plní usnesení zastupitelstva, provádí rozpočtová opatření, rozhoduje  

o uzavírání smluv, zabezpečuje hospodaření obce, plní funkci zakladatele  

                                                 
7
 PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. [i]Veřejná správa a finance veřejného sektoru.[/i] 3. vyd. Praha: ASPI, a. 

s., 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
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a zřizovatele, vydává nařízení obce, zřizuje potřebné výkonné orgány obecního 

úřadu, schvaluje organizační řád, kontroluje plnění úkolů. 

 

Starosta a jeho zástupci – místostarostové 

Starosta je představitelem obce, zastupuje obec navenek. Ze své činnosti  

je odpovědný zastupitelstvu obce. Starosta se uznává za statutární orgán, řídí  

a kontroluje všechny pracovníky obecního úřadu, připravuje a svolává schůze rady 

obce, podepisuje její usnesení společně s dalšími pověřenými členy rady. Starosta 

také odpovídá za přezkum hospodaření obce, jmenuje a odvolává tajemníka 

obecního úřadu. Není-li tato funkce zřízena, plní jeho funkce starosta. Místostarosta 

pak zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti.  

 

Obecní úřad 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci. Obecní úřad 

vykonává administrativně organizační činnosti, které souvisejí jak se samosprávou, 

tak i s přenesenou působností obce. Plní úkoly zastupitelstva a rady obce a pomáhá 

výborům a komisím v jejich činnosti. V čele obecního úřadu je starosta. Funkci 

obecního úřadu plní ve městech městský úřad, magistrát nebo úřady městských 

částí.8 Výkonnými orgány obecního úřadu jsou odbory. Počet odborů a náplň jejich 

činnosti závisí na velikosti obce (města), rozsahu samostatné působnosti 

(samosprávné) a na rozsahu přenesené působnosti (výkonu státní správy). Čím je 

obec větší, tím je organizační struktura složitější a naopak. Struktura a názvy odborů 

nejsou předepsány. 

 

Poradní a kontrolní orgány 

Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce. Počet výborů 

závisí na rozhodnutí zastupitelstva. Vždy musí být zřízen finanční výbor, který 

kontroluje hospodaření s majetkem obce, včetně finančních prostředků, a kontrolní 

výbor, který kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce a dodržování 

                                                 
8
 PEKOVÁ, J. [i]Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR.[/i] 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 587 s. 

ISBN 978-80-7357-614-1. 
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právních předpisů. Tyto výbory musí mít nejméně 3 členy a jejich členem se nesmí 

stát člověk, který se již zabývá hospodařením obce. Pokud je v územním obvodu 

obce (podle posledního sčítání lidu) alespoň 10% občanů jiné než české národnosti 

musí obec zřídit Výbor pro národnostní menšiny. 

Komise jsou iniciativními a poradními orgány rady obce a výkonnými orgány 

v přenesené působnosti obce. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. 

Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené 

působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. 9 

 

2.3  Rozpočet obce 

Rozpočty obcí i rozpočty krajů jsou důležitou součástí rozpočtové soustavy ČR. 

Finanční systém obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. Obce ve své samostatné působnosti mají povinnost plnit řadu 

úkolů, zásadní je však zabezpečování různých druhů veřejných statků. Důležitým 

finančním nástrojem k plnění těchto úkolů je rozpočet, případně další 

mimorozpočtové účelové fondy, které tvoří finanční systém obce. Zatímco 

sestavování rozpočtu a hospodaření podle něho je pro obce ze zákona povinné, 

vytváření mimorozpočtových fondů a jejich využití v systému financování potřeb  

je zpravidla v kompetenci voleného orgánu – zastupitelstva obce. Převody finančních 

prostředků mezi rozpočtem a dalšími peněžními fondy jsou účtovány jako dotace  

a vztahuje se na ně konsolidační třídění rozpočtové skladby.  

Rozpočet obce je decentralizovaný peněžní fond, roční bilance, základní finanční 

plán, důležitý nástroj komunální politiky obce. Z pohledu bilance musí být rozpočet 

vždy vyrovnaný. V rozpočtovém plánování se stále více klade důraz nejen na roční 

rozpočet, ale i na kratší rozpočtové plánování v průběhu rozpočtového období. Obce 

také sestavují víceletý rozpočtový výhled, který vyžaduje zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Mimo příslušný územní rozpočet obec uskutečňuje 

peněžní operace, které se týkají cizích a sdružených prostředků. Příjmy a výdaje 

                                                 
9
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 



 11    

související s podnikáním územní samosprávy se promítnou do rozpočtu až koncem 

rozpočtového roku.10 

 

2.3.1  Rozpočtový proces 

Rozpočtové období trvá kalendářní rok, rozpočtový proces (tedy všechny etapy 

rozpočtového procesu) je však delší, většinou 1,5 až 2 roky. Rozpočtový proces 

zahrnuje tyto etapy: 

 sestavení návrhu (jako finančního plánu), 

 projednání návrhu a jeho schválení, 

 plnění rozpočtu (hospodaření podle schváleného rozpočtu), 

 kontrola plnění rozpočtu, a to průběžná během nebo následná po skončení 

rozpočtového období. 

Rozpočet obce i závěrečný účet jsou projednávány na veřejných zasedáních a jsou 

publikovány na úřední desce obce i na jejích webových stránkách. V průběhu 

rozpočtového procesu musí obec dodržovat obecně platné rozpočtové zásady,  

tzn. každoroční sestavování a schvalování rozpočtu, reálnost a pravdivost rozpočtu, 

úplnost, průhlednost a jednotnost rozpočtu, dlouhodobá vyrovnanost, hospodárnost, 

účinnost, efektivnost a publicita. 11 

 

2.3.2  Rozpočtová skladba 

Rozpočtová skladba v ČR upravuje způsob třídění všech peněžních operací 

veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů. Nevztahuje se na operace související 

s podnikatelskou činností a na příspěvkové organizace. Příjmy a výdaje územních 

rozpočtů jsou závazně tříděny z několika hledisek. 

 

Odpovědnostní třídění 

Odpovědnostní třídění je pro obce nepovinné, vztahuje se ke státnímu rozpočtu. 

Položky se třídí podle správců kapitol, kteří odpovídají za plnění příslušných částí 

                                                 
10

 PEKOVÁ, J. [i]Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR.[/i] 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 587 s. 
ISBN 978-80-7357-614-1. 
11

 PEKOVÁ, J. [i]Veřejné finance, úvod do problematiky.[/i] 4. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2011. 587 s. ISBN 978-80-
7357-358-4. 
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rozpočtů. Třídění poskytuje informace o tom, kdo příjmy přijal nebo výdaje vydal. 

V současné době existuje celkem 40 kapitol SR (např. Kancelář prezidenta republiky, 

ministerstva, Nejvyšší kontrolní úřad atd.). 

 

Druhové třídění 

Je základním systémem třídění pro obce. Z hlediska druhového se třídí všechny 

příjmy a výdaje, a to podle příjmových a výdajových druhů. Týká se všech peněžních 

operací, které dělí na třídy, seskupení položek, podseskupení položek a jednotlivé 

položky, a to podle kritérií: inkaso-platba, nenávratná-návratná, běžná-kapitálová, 

domácí-zahraniční, povinná-dobrovolná, aktiva-pasiva. Operace můžeme roztřídit do 

tří základních okruhů:  

 Příjmy – představují nenávratná inkasa, nepatří sem vypůjčené finanční 

prostředky (např. návratné výpomoci, úvěry, příjmy z emise vlastních cenných 

papírů apod.). 

Třída 1 – daňové příjmy (vlastní příjmy), 

Třída 2 – nedaňové příjmy (vlastní příjmy), 

Třída 3 – kapitálové příjmy (vlastní příjmy), 

Třída 4 – přijaté dotace (investiční, neinvestiční). 

 Výdaje – jsou nenávratné platby a poskytované návratné půjčky za účelem 

realizace rozpočtové politiky.  

Třída 5 – běžné výdaje (neinvestiční, provozní), 

Třída 6 – kapitálové výdaje (investiční). 

 Financování – jde o operace, které zabezpečují financování schodku nebo 

využití přebytku hospodaření. Jsou zde uvedeny pouze stanové údaje, 

operace nejsou peněžním tokem, jedná se o vypočtené ukazatele potřebné 

pro účetní výkaz o plnění příjmů a výdajů. Má přímou návaznost na zjištění 

salda veřejného rozpočtu. 

Třída 8 – financování (z tuzemska, ze zahraničí, krátkodobé, dlouhodobé). 

Příjmy – výdaje = přebytek nebo schodek = (-) nebo (+) financování.12 

 

                                                 
12

 PEKOVÁ, J. [i]Veřejné finance, úvod do problematiky.[/i] 4. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2011. 587 s. ISBN 978-80-
7357-358-4. 
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Odvětvové třídění 

Odvětvové třídění informuje o tom, do jakých oblastí (odvětví veřejného sektoru)  

a na jaký účel jsou finanční prostředky vydávány. Netřídí všechny operace, ale  

jen výdajové operace a vybrané nedaňové a kapitálové příjmy. Třídíme do 6 

rozpočtových skupin, oddílů, pododdílů a paragrafů:  

 zemědělství a lesní hospodářství, 

 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 

 služby pro obyvatelstvo, 

 sociální věci a politika zaměstnanosti, 

 bezpečnost státu a právní ochrana,  

 všeobecná veřejná správa a služby.13 

 

Konsolidační třídění 

Konsolidace umožňuje vyloučit duplicity na základě interních transferů mezi fondy. 

Jedná se o korekci příjmů na straně jedné a korekci výdajů na straně druhé. Jde  

o vyloučení peněžních převodů mezi fondy a rozpočtem, mezi zřizovatelem  

a organizační složkou a mezi veřejnými rozpočty různých úrovní. Konsolidací 

rozpočtů se nemění jejich výsledná bilance. Vylučované ukazatele se označují jako 

záznamové jednotky, 14 jejichž přehled je uveden v příloze č.1. 

 

2.3.3.  Příjmy rozpočtu obce  

Příjmy územních rozpočtů jsou různorodé, závazně je třídí v každé zemi platná 

rozpočtová skladba. Příjmy rozpočtu obce by měly být dostatečně výnosné, 

rovnoměrně rozloženy, plánovatelé, administrativně nenáročné na správu a výběr.  

Příjmy obce můžeme rozčlenit z několika hledisek, např. na nenávratné příjmy, 

které jsou nejdůležitějším zdrojem financování obce (představují finanční vztahy 

tvorby územních rozpočtů na principu nenávratnosti, neekvivalentnosti  

a nedobrovolnosti), a návratné příjmy, které jsou obce za určitých podmínek 

povinny splatit (např. úvěry, půjčky a emise komunálních obligací). Jiné členění  

                                                 
13

 Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
14

 PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. [i]Veřejná správa a finance veřejného sektoru.[/i] 3. vyd. Praha: ASPI, a. 
s., 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5.  
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pak příjmy dělí na plánované příjmy, jejichž objem je rozhodující, a neplánované 

příjmy, které jsou většinou nahodilé, nicméně mohou vylepšit skutečné hospodaření 

obce.  

 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy patří mezi příjmy běžné, každoročně se opakující. Tvoří rozhodující 

podíl v celkových příjmech rozpočtů obcí. Daňové příjmy se skládají z příjmů z daní  

a z poplatků. Do obecního rozpočtu plynou příjmy z těchto daní: 

 Daň z nemovitosti – do rozpočtu obce plyne celý výnos z této daně. 

Každoročně se touto daní zdaňuje nemovitý majetek ve vlastnictví,  

tzn. pozemky a stavby.  

 Daň z přidané hodnoty – do rozpočtu obce plyne 21,4 % celostátního výnosu 

z této daně (dle přepočteného počtu obyvatel). 

 Daň z příjmu právnických osob – do rozpočtu obce plyne 100 % výnosu 

daně, pokud je právnickou osobou obec a 21,4 % celostátního výnosu z této 

daně (dle přepočteného počtu obyvatel). 

 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou – do rozpočtu obce plyne 

21,4 % celostátního výnosu z této daně (dle přepočteného počtu obyvatel). 

 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti – do 

rozpočtu obce plyne 30 % výnosu daně dle bydliště podnikatele a 21,4 % 

celostátního výnosu z této daně (dle přepočteného počtu obyvatel). 

 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti - do rozpočtu obce plyne 

1,5 % výnosu daně dle počtu pracovních míst v obci a 21,4 % celostátního 

výnosu z této daně (dle přepočteného počtu obyvatel).15 

Uvedené procentní hodnoty u jednotlivých daní se vztahují k analýze let uvedených 

v následující kapitole. Od 1. 1. 2012 došlo ke změně rozpočtového určení u daně  

z přidané hodnoty. Dle přepočteného počtu obyvatel plyne nově obcím 19,93 % 

celostátního výnosu z této daně.  

Poplatky mají charakter obecních daní. Místní poplatky si spravují a vybírají obce 

samy. Obec sama (její volený orgán) rozhoduje o tom, zda bude vybírat na svém 

                                                 
15

 PEKOVÁ, J. [i]Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR.[/i] 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 587 s. 
ISBN 978-80-7357-614-1. 
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území konkrétní místní poplatek či nikoliv a určí sazbu. Při vybírání poplatků se obec 

řídí zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Zákon určuje druhy místních 

poplatků a u každého poplatku upravuje základní náležitosti (poplatníka, předmět 

poplatku, základ poplatku, sazbu, osvobození od placení, splatnost a sankci). 

Rozhodnutí o místním poplatku musí obec zveřejnit obecně závaznou vyhláškou  

na úřední desce. Mezi místní poplatky patří:  

 poplatek ze psů, 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

 poplatek za užívání veřejného prostranství, 

 poplatek ze vstupného, 

 poplatek z ubytovací kapacity, 

 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst  

a částí měst, 

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní 

videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému16  

 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení  

na stavbu vodovodu nebo kanalizace.17 

 

Nedaňové příjmy 

Příjmy nedaňového charakteru mohou být buď běžné neinvestiční (tyto příjmy  

se mohou opakovat, např. příjmy z pronájmu) nebo kapitálové investiční (zpravidla  

se neopakují, např. příjmy z prodeje nepotřebného majetku). Nedaňové příjmy jsou 

příjmy z vlastní činnosti obce. 

Příjmy z vlastního podnikání dosahují v příjmech rozpočtů obcí 10 – 15 % 

celkových příjmů. Patří sem podíl na zisku podniků s majetkovým vkladem obce  

(po zdanění zisku), příjmy z pronájmu majetku, příjmy z finančního investování (např. 

termínovaný vklad, investice do obchodovatelných cenných papírů). Efektivní 

                                                 
16

 Od roku 2012 již obce poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní 
terminál a herní místo lokálního herního systému nemohou stanovovat 
17
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hospodaření s majetkem ovlivňuje stabilitu hospodaření, má vliv na suverenitu obce 

a zvyšuje její odpovědnost za hospodaření.18  

Dalším nedaňovým příjmem mohou být uživatelské poplatky. Tyto poplatky jsou 

spíše výjimečné, protože většinou uživatelé služeb platí přímo provozovateli služby. 

Nejčastěji se jedná o vodné, stočné, poplatky za odvoz komunálního odpadu (pokud 

není tento poplatek jako typ místní daně). Obce se snaží stanovit uživatelské 

poplatky ve výši ekonomicky nutných nákladů, které jsou vynaloženy na zajištění 

veřejného statku, zpravidla bez zisku. 

Jiným zdrojem nedaňových příjmů jsou sankční příjmy, kam řadíme přijaté pokuty, 

pokuty za přestupky, ale také pokuty za znečišťování veřejných prostranství,  

za nepořádek, za znečišťování ovzduší nebo za neoprávněné uložení odpadů. Obce 

mohou ukládat pokuty na základě zmocnění zákonem o přestupcích. Ostatní 

nedaňové příjmy jsou obtížně plánovatelé a mají charakter doplňkových příjmů. 

Většina těchto příjmů je nahodilá. Patří sem dary nebo výnosy z veřejných sbírek.19 

 

Vlastní kapitálové příjmy 

Jedná se o příjmy, které obec získá prodejem svého majetku. Prodejem majetku 

získá obec jednorázový příjem do svého rozpočtu, který by měl být zdrojem 

financování investic. Mezi vlastní kapitálové příjmy řadíme i sponzorské dary  

na pořízení investic. Kapitálové příjmy obcí tvoří v průměru asi 5 % celkových příjmů 

obcí.20 

 

Přijaté transfery 

Většina dotací plyne do rozpočtů obcí ze státního rozpočtu. Vedle transferů ze SR, 

státních fondů a od krajů, mohou obce získávat i dotace z fondů EU. Jejich 

poskytnutí je přísně účelové a souvisí s konkrétními projekty zapadajícími do cílů 

politiky soudržnosti EU. 

                                                 
18

 PEKOVÁ, J. [i]Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR.[/i] 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 587 s. 
ISBN 978-80-7357-614-1. 
19

 PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. [i]Veřejná správa a finance veřejného sektoru.[/i] 3. vyd. Praha: ASPI, a. 
s., 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5.  
20

 TOMÁNEK, P. Hospodaření Krajů a obcí, Ostrava: VŠB – TU Ostrava 
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Dotace můžeme rozčlenit na běžné a kapitálové Z pohledu plánovaných příjmů  

do rozpočtu obce je však důležitější členění na nárokové a nenárokové dotace. 

Nárokové dotace jsou dotace plánované ve výdajích státního rozpočtu, jsou 

obsaženy v přílohách k zákonu o SR na příslušný rok. Na schválené dotace mají 

obce ze zákona nárok, nemusí o ně žádat. Jedná se např. o příspěvek na školství, 

dotace na vybraná zdravotnická zařízení nebo dotace nad výkon státní správy. 

Nenárokové dotace obce získávají na základě žádosti od správců některých kapitol 

nebo také ze státních fondů (zejména ze Státního fondu životního prostředí  

a Státního fondu rozvoje bydlení). Záleží na příslušném ministerstvu, popř. správci 

státního fondu, jak posoudí žádost obce. 

 

Návratné příjmy 

Většina obcí se potýká s nedostatkem vlastních finančních prostředků na financování 

investičních potřeb, a proto přistupují k  využívání návratných příjmů. V opačném 

případě by musela obec investici odložit, což s sebou nese růst investičních nákladů, 

protože v budoucnu bude investice finančně nákladnější. Mezi návratné příjmy patří 

bankovní úvěry, příjmy z emise cenných papírů, návratná finanční výpomoc a další. 

Návratné finanční prostředky, které musí obec splácet, jsou tříděny odděleně  

od nenávratných finančních prostředků, a to ve třídě 8 – financování. 21 

Bankovní úvěry jsou nejčastěji využívané návratné příjmy. Obce žádají  

o krátkodobé úvěry z důvodu k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji 

rozpočtu během roku. Střednědobý úvěr pak využívají obce na financování 

investičních akcí, u nichž se předpokládá v blízké době zhodnocení, nebo  

na financování investic v místním sektoru, které nepřinesou v budoucnosti zisk.  

Příjmy z emise cenných papírů jsou tzv. komunální obligace. Využívají se spíše 

omezeně, ale existuje předpoklad, že tento způsob financování bude stále častější. 

Komunální obligace mohou být veřejně obchodovatelné či nikoliv. Výnosy jsou 

zpravidla vypláceny jednou za rok a splácení probíhá jednorázově na konci životnosti 

dluhopisu. Tento způsob využívání návratných příjmů vyžaduje postupně spořit  

do umořovacího fondu, aby na konci doby splatnosti bylo možné dluh umořit  
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a dluhopisy odkoupit zpět. Chce-li obec emitovat obligace, musí získat povolení 

Ministerstva financí ČR. 

Návratné finanční výpomoci mohou být finanční prostředky získané ze státního 

rozpočtu, většinou ze státních fondů. Získání takovéto půjčky závisí především  

na účelu a na množství peněz, které má fond k dispozici. Tyto půjčky jsou zpravidla 

poskytovány na pokrytí investice, proto je podmínkou i finanční účast obce. Návratné 

finanční výpomoci z fondů bývají nízce úročené. Krátkodobé finanční výpomoci  

si mohou mezi sebou poskytovat obce, kraje i jimi zřízené příspěvkové organizace 

s tím, že je dlužník musí splatit do konce rozpočtového roku. 

Mezi ostatní návratné příjmy patří směnky a také leasing. Směnky obce příliš často 

nevyužívají. Pokud přece jen obec směnku použije, je to především na překlenutí 

dočasné finanční indispozice, např. do té doby než získá úvěr (předem očekávané 

finanční prostředky). Leasing je v poslední době využíván k financování investičních 

záměrů. Výhodou leasingu je, že obec může pořídit potřebnou investici rychle. 

K leasingu přistupují obce většinou v případě, že nemohou dostat úvěr, prodat 

majetek nebo vydat obligace. Leasing je totiž finančně náročnější. 22 

 

2.3.4. Výdaje rozpočtu obce 

Podíl jednotlivých druhů výdajů je mezi obcemi odlišný, závisí to zejména  

na množství a kvalitě zajišťovaných veřejných statků pro občany, na rozsahu 

přenesené působnosti a také na velikosti obce a počtu obyvatel. Závazně výdaje třídí 

rozpočtová skladba, která umožňuje členění na nenávratné výdaje (na financování 

veřejných statků) a návratné výdaje (půjčky poskytnuté jiným subjektům  

na zhodnocení finančních prostředků nebo za účelem bezúročné dočasné pomoci).23 

Výdaje můžeme členit i z různých hledisek. Z hlediska rozpočtového plánování 

dělíme výdaje na plánované výdaje (běžně se opakující výdaje, např. výdaje  

na financování provozu škol, platy zaměstnanců apod.) a neplánované výdaje 

(nahodilé výdaje, které se vyskytnou v průběhu rozpočtového období, např. podpora 
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při živelné katastrofě, ale i penále a pokuty). Dalším hlediskem členění může být 

např. hledisko ekonomické nebo také hledisko veřejných financí. 

 

Hledisko ekonomické 

Běžné výdaje se skládají z neinvestičních nákupů, transferů a půjček. Z běžných 

výdajů se financují běžné, pravidelně se opakující potřeby ve veřejném sektoru 

v průběhu rozpočtového roku. Do běžných výdajů můžeme zařadit výdaje na platy 

zaměstnanců, platby za provedenou práci, nákup materiálu, nákup energií a ostatní 

nákupy, výdaje na dopravní obslužnost, neinvestiční transfery podnikatelským 

subjektům, neziskovým organizacím, příspěvkovým organizacím, vlastním 

mimorozpočtovým fondům a obyvatelstvu. 

Kapitálové výdaje se skládají z investiční výdajů, nákupu akcií a majetkových 

podílů, kapitálových transferů a investičních půjček. Kapitálové výdaje slouží 

k financování dlouhodobých, běžně se neopakujících investičních potřeb, zpravidla 

jsou jednorázové. Do kapitálových výdajů můžeme zařadit výdaje na investiční 

nákupy a s tím související výdaje, kapitálové transfery podnikatelským subjektům, 

neziskovým organizacím, příspěvkovým organizacím a vlastním mimorozpočtovým 

fondům.24 

 

Hledisko funkce veřejných financí  

Alokační výdaje mají i určité stabilizující účinky, např. kapitálové výdaje  

na investice, které se pořizují prostřednictvím veřejných zakázek u soukromého 

sektoru. Územní samospráva tak vytváří poptávku u soukromého sektoru. Alokační 

výdaje mají také redistribuční efekty – pokud využívají veřejné statky sociálně slabší 

skupiny obyvatel. Patří sem výdaje: 

 na preferované veřejné statky, např. základní vzdělání, zdravotnictví, bydlení,  

 na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, 

 na veřejné osvětlení, veřejné komunikace, veřejnou zeleň, 
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 na předcházení, případně likvidaci negativní externalit, např. výstavba čističek, 

budování skládek, třídění a likvidace odpadů, 

 na vlastní správu a samosprávu, 

 na financování výdajových programů, např. péče o postižené občany, 

zdravotní prevence, financování zlepšení bydlení apod. 

Redistribuční výdaje jsou velmi malé, jsou to doplňkové peněžní transfery 

obyvatelstvu, neboť většina peněžních dávek je poskytnuta občanům přímo  

ze státního rozpočtu, jsou nenárokové. Mezi redistribuční výdaje patří: 

 přímé adresné dotace sociálně slabším občanům, mimořádná sociální pomoc, 

příspěvky k nájemnému, kompenzace, 

 adresné sociální výpomoci nižším příjmovým kategoriím obyvatel, většinou 

jsou jednorázové jako doplněk sociální podpory, 

 dotace soukromým podnikatelům na podporu podnikání, 

 dary občanům, např. při životním jubileu, 

 pokuty a jiné sankční platby, které musí obec uhradit, 

 placené daně, jelikož obec je poplatním daně.25 

Stabilizační výdaje souvisí se snahou obce podporovat vytvoření pracovních 

příležitostí a zvýšit zaměstnanost. Zvýši-li se zaměstnanost, sníží se výdaje obce  

na objem sociálních peněžních transferů a dávek. 

 

Výdaje na sdružování finančních prostředků  

Výdaje na sdružování finančních prostředků byly zatím velmi malou částí výdajů 

rozpočtů obcí, protože obce příliš nevyužívaly zabezpečování veřejných statků 

společnými silami. V poslední době se však situace mění. Výdaje na sdružování 

finančních prostředků jsou výdaje spojené se společným zajišťováním některých 

veřejných statků, např. financování záchranné služby, hasičské služby, místní policie, 

ale i v případě společných vodovodů nebo čističek odpadních vod, veřejné 

meziměstské dopravy, skládek komunálního odpadu apod. Podmínkou tohoto 

způsobu financování je společné využívání veřejných služeb občany.  
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Mandatorní výdaje  

Mandatorní výdaje jsou výdaje na takové druhy veřejných statků, na které mají  

ze zákona nárok buď všichni občané nebo jejich přesně specifikované skupiny. 

Mandatorní výdaje je nutné rozdělit na výdaje na přenesenou působnost (všechny 

výdaje této oblasti) a na výdaje na samostatnou působnost (výdaje, které musí obce 

vynakládat, aby dodržely odpovídající zákonnou normu). Mandatorní výdaje tvoří 

podstatnou část celkových běžných výdajů. Objem a strukturu mandatorních výdajů 

ovlivňují: 

 zákony – podle příslušných zákonů a nařízení musí obec zajistit určité druhy 

veřejných statků v potřebném množství, kvalitě, na určitém místě a v určitém 

čase, pro občany příslušné obce, 

 velikosti skupin obyvatel – např. občané v produktivním a důchodovém věku, 

 objem finančních prostředků – náklady na zajištění příslušného veřejného 

statku, 

 závaznost  a důsledky - realizace a plnění příslušných opatření, 

 časové období – platnost zákonných norem.26 
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3   ANALÝZA HOSPODAŘENÍ OBCE 

V této části bakalářské práce je popsána historie a současnost vybrané obce,  

ale také proveden rozbor hospodaření v období let 2007 – 2011. Obec Nový Malín 

byla vybrána k analýze proto, že je chápána mezi místními občany jako dynamicky 

se rozvíjející obec s rozsáhlými investičními záměry, které vedou nejen k rozšíření 

obce, ale také ke zpříjemnění života v obci. 

Obec Nový Malín leží v Olomouckém kraji, necelý jeden kilometr od okresního města 

Šumperka. Nový Malín má 3 264 obyvatel a leží v nadmořské výšce 340 metrů. 

Katastr obce o výměře 1.980 ha se nachází většinou v Šumperské kotlině  

a zalesněným výběžkem zasahuje až do kopců Hraběšické hornatiny. Na západní 

okraj Nového Malína souvisle navazuje osada Plechy a na severní okraj osada 

Mladoňov - obě jsou součástí obce. Mapa obce i s jejími částmi je zobrazena 

v příloze č. 2. Na katastru obce leží i letiště Aeroklubu Šumperk a vodní přehrada 

Krásné.  

  

3.1   Historie obce 

Obec Nový Malín se až do roku 1947 jmenovala Frankštát. Tento název byl převzat  

z německého Frankstadt, po zakladatelích, kteří byli pravděpodobně Frankové, nebo 

od jména Frank. Původní osada vznikla v kopcích uvnitř lesa jako Mlýnská ves  

a rozrůstala se podél potoka směrem dolů až na území dnešního Malína. První 

písemné zprávy jsou z roku 1350. Tehdy Markéta z Mladče odstoupila své statky 

synům Wiskera z Frankštátu. Již ve 13. století se v okolí obce údajně těžila měď, 

později i stříbro, o čemž svědčí šachty a štoly v okolních lesích. Roku 1398 byla obec 

psána jako městečko. V roce 1569 byl Frankštát spolu s jiným zbožím prodán městu 

Šumperk, od roku 1583 byl opět uváděn již jen jako ves. V držení Šumperka zůstal 

Frankštát až do roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství. 

V polovině 19. století se ve Frankštátu začala rozvíjet průmyslová výroba. Vznikly 

závody na výrobu šamotového a hliněného zboží, roku 1893 byla založena cihelna, 

uvádí se výroba hřebíků, menší tkalcovna, likérka a výrobna dřevěných tkalcovských 

člunků, tzv. "špulkárna". Výstavné obytné domy a statky byly důkazem úspěšného 

hospodaření i zdejších zemědělců. Počátkem 20. století měl Frankštát již 2 320 
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obyvatel a 253 domů. K německé národnosti se tehdy hlásilo 95 procent 

obyvatelstva, zbytek tvořila česká a částečně i slovenská menšina. Ekonomice 

regionu napomohla také stavba železniční trati Šumperk - Olomouc. V roce 1872 byl 

dán do provozu poštovní úřad, roku 1909 telefonní spojení a elektrické osvětlení.  

Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 přinesl pozitivní prvky  

pro českou menšinu v oblasti školství, kultury, tělovýchovy i činnosti společenských 

organizací. Přesto však výrazná německá většina obyvatel (92 %) ovlivňovala život  

v obci. Adresář republiky Československé z roku 1930 uvádí, že Frankštát má 2 307 

obyvatel, v obci je kostel, fara, četnická stanice, lékař a škola. Poklidnou dobu 

narušila mobilizace, která byla vyhlášena v květnu 1938. Do vnitrozemí byli 

vystěhování téměř všichni občané české národnosti. Ve Frankštátu přibývalo 

obyvatel německé národnosti v důsledku přestěhování Němců z vybombardovaného 

Porúří a později i z Opavy. V letech 1943-1945 na území Frankštátu působili 

partyzáni, převážně z okolních obcí Dolních Studének, Bludova a Sudkova, kteří 

prováděli sabotáže, zejména ve skladech zemědělských podniků, vykolejení vlaků  

a vojenských transportů. Situace vyústila v rok 1945, kdy 8. května německá armáda 

ustoupila a obec osvobodila Sovětská armáda. 

Historie Nového Malína se prakticky začíná datovat až od roku 1945, respektive 

1947. Tehdy spolu s osvobozeneckou armádou přišlo do ČSR a přímo do Frankštátu 

jedenatřicet vojáků z Českého Malína (Český Malín byl Němci v roce 1943 vypálen). 

Další osídlenci přišli do obce ze Slovácka, Valašská a Ostravska. V březnu 1947 

reemigrovala další skupina 120 Volyňských Čechů, vesměs příbuzných vojáků  

z oblasti Českého Malína. Tím bylo dokončeno nové osídlení obce. Na slavnostní 

národní pouti byla obec přejmenována na Nový Malín. Po roce 1947 dochází  

k potupné hospodářské konsolidaci a stabilizaci orgánů státní správy. Byla vytvořena 

řada nových pracovních příležitostí, zejména v továrnách Šumperka a Uničova,  

kam většina malínských dojížděla. V obci bylo založeno JZD a část obyvatel byla 

zaměstnána i v malínském polesí. Postupem doby se Malín stával stále výrazněji 

předměstím Šumperka. Po dobu tří let (v období 1949 - 1952) byl dokonce součástí 

tzv. velkého Šumperka, který tvořilo mimo Šumperk ještě dalších šest okolních obcí. 

Toto spojení se ukázalo zejména ekonomicky neefektivní a administrativně 

nezvládnutelné, takže již v roce 1953 se Nový Malín uvádí opět jako samostatná 

obec.  



 24    

Léta 1968 - 1989 z demografického hlediska byla poznamenána nárůstem počtu 

obyvatel v důsledku stěhování, ale i vyšší natality, tj. počtu nově narozených dětí. 

Nově se postavila III. mateřská škola, pavilon základní školy, zdravotní středisko, 

samoobsluha, restaurace Rychta, památník malínských mučedníků a smuteční 

obřadní síň. Poskytnutí nenávratných půjček rozšířilo možnost vybudování nových 

rodinných domků, později i modernizaci a opravy stávajících budov.  

  

3.2  Současnost obce 

K 31. 12. 2011 měl Nový Malín 3 264 obyvatel (z toho 195 obyvatel činí osada 

Mladoňov). Průměrný věk obyvatel je přibližně 36 let. Převážná většina (téměř 80 %) 

produktivního obyvatelstva do práce dojíždí, zejména do nedalekého města 

Šumperka. Obec Nový Malín má v současné době rostoucí tendenci, je to dáno 

rostoucí výstavbou nových rodinných domů a výstavbou technické infrastruktury. 

Vývoj počtu obyvatel v obci za posledních 5 let ukazuje tabulka č. 3.1. 

 

Tabulka č. 3.1 Vývoj počtu obyvatel v obci  

Rok Počet obyvatel k 31.12. Přírůstek 

2007 3 008 - 

2008 3 114 106 

2009 3 172 58 

2010 3 203 31 

2011 3 264 61 

Zdroj: ČSÚ, interní materiály obce  

 

Poloha Nového Malína jako příměstské oblasti okresního města předurčuje jeho 

zaměření jako klidové oblasti rodinného bydlení se širším zázemím a dobrou 

infrastrukturou. Byl dokončen vodovod a provedena plynofikace celé obce, je zde 

zaveden bezdrátový internet. Občanská infrastruktura umožňuje rozvoj zajímavé 

sportovní, kulturní a společenské činnosti, která má v obci dlouholetou tradici. 

Počtem nejsilnější je Sokol a Sbor dobrovolných hasičů. Z dalších organizací  

a spolků je možno jmenovat Myslivecký svaz, Svaz chovatelů, Svaz zahrádkářů, 

včelařů, Červený kříž, Svaz protifašistických bojovníků, Svaz invalidů a další. 
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V obci se nachází zdravotní středisko (obvodní lékař, dětský lékař, zubní ordinace, 

rehabilitace a lékárna), manikúra, pedikúra, masáže, kadeřnictví, knihovna. 

Samozřejmostí jsou prodejny potravin, pohostinství a cukrárna. Svoji živnost  

zde provozuje i několik podnikatelů, v obci můžeme najít stavebniny, autoopravnu, 

půjčovnu vozíků, chovatelské potřeby atd. Děti mohou v obci navštěvovat devítiletou 

základní školu a na výběr mají ze dvou mateřských škol. Sportovně aktivním lidem  

je zde k dispozici fotbalové hřiště, hřiště na malou kopanou, víceúčelové hřiště  

a tělocvična ZŠ a sokolovna. Atraktivním lákadlem pro širokou veřejnost je pak místní 

nově vybudovaná cyklostezka. 

Obec Nový Malín je členem Svazku obcí mikroregionu "Šumperský venkov". 

Mikroregion Šumperský venkov je sdružení podle §829 Občanského zákoníku  

v okrese Šumperk, jeho sídlem je Nový Malín a jeho cílem je společný postup  

při prosazování regionálních zájmů. Mikroregion Šumperský venkov se rozkládá 

jihozápadně od Šumperka. Západní hranice mikroregionu sousedí s bývalým 

olomouckým okresem. Tvoří jej sedm obcí: Dolní Studénky, Hrabišín, Kamenná, 

Libina, Nový Malín, Oskava a Rohle. Území mikroregionu činí 160 kilometrů 

čtverečních, rozprostírá se od Šumperské kotliny, zasahuje do kopců Hraběšické 

hornatiny, sahá až k podhůří Nízkého Jeseníku a končí v Úsovské vrchovině.  

V mikroregionu žije více než 10 tisíc obyvatel.  

Obec Nový Malín má zřízenu obchodní společnost s názvem Provozní Nový Malín 

s.r.o., jejíž je 100% majitelem. Společnost byla založena v srpnu roku 2000. 

Předmětem činnosti Provozní je především stavební činnost, kterou vykonává  

pro obec Nový Malín. Od r. 2000 se Provozní zapojila do stavby kanalizace, 

současně s ní probíhala oprava vodovodu. Následovalo vybudování cyklistických 

stezek, výstavba infrastruktury v nově vznikajících lokalitách ke stavění rodinných 

domů, stavba komunikací.V současné době má Provozní 24 stálých zaměstnanců, 

strojní a technické vybavení v hodnotě 6 mil. Kč.  

V čele obecního úřadu je starosta p. Josef Minář. Zastupitelstvo obce Nový Malín  

má 15 členů, jeho politické rozčlenění zobrazuje graf č. 3.1. V obci plní svoji funkci  

i rada obce, která má 5 členů. Obec má zřízen kontrolní výbor, finanční výbor, 

stavební komisi, komisi životního prostředí, přestupkovou komisi a sbor pro občanské 

záležitosti.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C5%A0umperk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Mal%C3%ADn
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Politické zastoupení členů zastupitelstva
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Graf č. 3.1 Politické zastoupení členů zastupitelstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.novymalin.cz/samosprava, vlastní zpracování 

 

3.3  Vývoj hospodaření obce 

Stejně tak jako všechny obce i obec Nový Malín hospodaří podle schváleného 

rozpočtu. Pokud není rozpočet do konce kalendářního roku schválen, hospodaří 

obec podle rozpočtového provizoria, kterým je v obci Nový Malín zpravidla návrh 

rozpočtu na příslušný rok. Z různých důvodů může dojít k tomu, že je potřeba provést 

v rozpočtu změny. Tyto změny se označují jako rozpočtová opatření a schvaluje  

je rada obce.  

Údaje pro zpracování analýzy jsou čerpány z oficiálních stránek Ministerstva financí, 

výjimkou je rok 2011, kde jsou použity data z výkazu FIN 2 – 12 M. Příjmy, výdaje  

a financování je uvedeno po konsolidaci.  

Rozdělení příjmů a výdajů do jednotlivých tříd a jejich meziroční tempo růstu 

znázorňuje tabulka č. 3.2. Z této tabulky je patrné, že obec se snaží o vyrovnaný 

rozpočet. V letech 2007, 2009 a 2010 skončilo hospodaření obce přebytkem. 

Výjimkou je pak rok 2011, kdy obec vykázala deficit téměř 4,5 mil Kč. Tento schodek 

byl způsoben investiční akcí – výstavba čistírny odpadních vod, na kterou si obec 

vzala úvěr u banky ve výši 12,5 mil Kč. 
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Tabulka č. 3.2: Vývoj hospodaření v letech 2007 - 2011 (v tis. Kč)   

  2007 2008 2009 2010 2011* 

Tř. 1 - Daňové příjmy 23 242,73 26 519,04 25 780,62 24 726,51 27 103,83 

Roční nárůst v % - 14,10 -2,78 -4,09 9,61 

Tř. 2 - Nedaňové příjmy 1 949,01 3 047,23 2 859,13 2 040,39 1 819,11 

Roční nárůst v % - 56,35 -6,17 -28,64 -10,84 

Tř. 3 - Kapitálové příjmy 1 977,09 7 061,05 5 140,50 8 061,04 9 319,60 

Roční nárůst v % - 257,14 -27,20 56,81 15,61 

Tř. 4 - Přijaté transfery 13 767,44 18 129,07 26 778,90 21 081,48 12 688,87 

Roční nárůst v % - 31,68 47,71 -21,28 -39,81 

Příjmy celkem  40 936,27 54 756,39 60 559,15 55 909,42 50 931,41 

Roční nárůst v % - 33,76 10,60 -7,68 -8,90 

Tř. 5 - Běžné výdaje 16 288,29 17 372,49 21 924,50 18 151,57 15 683,16 

Roční nárůst v % - 6,66 26,20 -17,21 -13,60 

Tř. 6 - Kapitálové výdaje 23 857,53 37 416,60 37 025,02 36 329,15 39 684,87 

Roční nárůst v % - 56,83 -1,05 -1,88 9,24 

Výdaje celkem 40 145,82 54 789,09 58 949,52 54 480,72 55 368,03 

Roční nárůst v %   36,48 7,59 -7,58 1,63 

Tř. 8 - Financování -790,45 32,70 -1 609,63 -1 428,70 4 436,62 

*
Údaje za rok 2011 jsou čerpány z výkazu FIN 2 – 12 M 
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z ARISweb a ÚFIS 

 

Celkové příjmy meziročně kolísají, což je převážně způsobeno výší přijatých 

transferů, ostatní příjmy  jsou spíše stabilní, nekolísají. V roce 2008 došlo  

k výraznému vzrůstu kapitálových výdajů (o 56,83 %) a i v dalších letech tyto výdaje 

dosahují vysokého podílu na celkových výdajích obce. Největší objem příjmů  

a výdajů dosáhla obec v roce 2009, kdy došlo k nárůstu přijatých transferů oproti 

roku 2008 o 47,71 %.  

 

3.3.1  Analýza příjmů obce Nový Malín 

Příjmy jsou analyzovány podle druhového třídění rozpočtové skladby. Jak ukazuje 

graf č. 3.2 největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy, v průměru  

je to 49,04 % celkových příjmů. Daňové příjmy od roku 2007 nejprve klesaly, jejich 

podíl v roce 2009 činil 42,57 % celkových příjmů, a pak opět rostly k téměř stejné 

hranici jako tomu bylo na počátku sledovaného období. V roce 2011 činil jejich podíl 

53,22 %.  
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Přijmy rozpočtu obce v  letech 2007- 2011 
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Graf č. 3.2: Příjmy rozpočtu obce v letech 2007 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Druhým největším příjmem jsou pak přijaté transfery, v průměru 34,72 % celkových 

příjmů. Dotace měly v roce 2009 nejvyšší podíl na celkových příjmech, tj. 44,22 %  

a převýšily tak o 1,65 % příjmy daňové. Z grafu je dále patrné, že v roce 2011 došlo 

k poměrně prudkému snížení přijatých transferů, což je způsobeno tím, že velké 

investiční akce, které obec plánovala, byly již v minulých letech zajištěny a dochází 

tedy k vyčerpání dotačních titulů. Nedaňové příjmy tvoří v příjmech obce nepatrný 

podíl. V průměru je to 4,45 %. V období 2008 - 2011 mají nedaňové příjmy klesající 

charakter, v roce 2011 pak činí pouhých 3,57 % celkových příjmů. Naopak kapitálové 

příjmy v posledních třech letech postupně rostou. Za sledované období činily 

v průměru 11,79 % celkových příjmů, v roce 2011 pak dosáhly 18,30 %. 

 

Daňové příjmy 

Jak již bylo uvedeno, nejvýznamnějším zdrojem příjmů obce Nový Malín jsou daňové 

příjmy. Jedná se o daně z příjmu, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti a místní 
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daně a poplatky. Celkové daňové příjmy kolísají. Největší podíl na celkových 

daňových příjmech má daň z přidané hodnoty, která má od počátku sledovaného 

období stabilně rostoucí charakter. V roce 2011 dosáhl podíl této daně na celkových 

daňových příjmech obce 40 %. Dalším významným zdrojem daňových příjmů  

je DPFO ze závislé činnosti (v průměru 17,55 % celkových daňových příjmů) a DPPO 

(v průměru 20,89 % celkových daňových příjmů). Z tabulky 3.3 je ovšem patrné,  

že příjmy z DPFO mají spíše rostoucí charakter a naopak příjmy z DPPO v roce 2011 

zaznamenaly pokles proti roku 2007 již o 15,64 %. DPFO ze závislé činnosti 

postupem času rovnoměrně klesá, výjimkou je rok 2008, kdy došlo k nárůstu oproti 

roku 2007 o 63,51 %.  V letech 2007 – 2011 pak roste DPFO z kapitálových výnosů, 

v posledních třech letech je tempo růstu pomalejší. 

 

Tabulka č. 3.3: Přehled daňových příjmů obce (v tis. Kč) 

Položka Daňové příjmy    2007 2008 2009 2010 2011* 

1111 DPFO ze závislé činnosti 4 515,13 4 342,23 4 328,39 4 508,37 4 658,69 

1112 DPFO ze sam. výd. činnosti 955,66 1 561,55 837,16 670,64 475,19 

1113 
DPFO z kapitálových 
výnosů 297,86 390,13 376,96 402,07 440,70 

1121 DPPO 5 405,94 6 861,80 4 891,42 4 891,94 4 559,50 

1122 DPPO za obce 807,84 986,64 2 026,50 1 555,60 2 213,85 

1211 DPH 8 188,60 9 679,36 9 846,09 10 564,66 10 841,64 

1511 Daň z nemovitosti 962,18 908,13 1 514,25 1 270,53 1 343,93 

1361 Správní poplatky 201,80 142,03 87,64 77,16 100,37 

  
Místní daně a poplatky 
(kromě správních poplatků) 1 907,72 1 647,17 1 872,21 785,54 2 469,96 

  Daňové příjmy celkem 23 242,73 26 519,04 25 780,62 24 726,51 27 103,83 

*
Údaje za rok 2011 jsou čerpány z výkazu FIN 2 – 12 M 
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z ARISweb a ÚFIS 

 

Další položkou daňových příjmů, která má kolísavý charakter jsou místní daně  

a poplatky. Obec vybírá poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, 

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

za provozování loterií. Jedním z příjmů je také odvod za odnětí půdy  

ze zemědělského půdního fondu. Kolísání příjmů z poplatků, zejména v letech 2010 

a 2011, je způsobeno poplatkem za užívání veřejného prostranství, který tvoří drtivou 

většinu všech vybíraných poplatků. V průměru činí příjem z tohoto poplatku  

1 627,72 tis. Kč za rok.  
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Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti obce. Skládají se převážně z příjmů 

za poskytování výrobků a služeb, pronájmu, darů, úroků apod. V tabulce 3.4 je 

uveden podrobný přehled nedaňových příjmů obce v letech 2007 – 2011.  

 

Tabulka č. 3.4: Přehled nedaňových příjmů obce (v tis. Kč) 

Položka Nedaňové příjmy 2007 2008 2009 2010 2011* 

2111 
Příjmy z poskytování 
služeb a výrobků 921,93 906,06 1 022,75 1 111,29 1 072,56 

2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 8,56 

2119 
Příjmy z vlastní činnosti 
jinde nespecifikované 8,53 6,90 13,92 8,70 0,60 

2131 
Příjmy z pronájmu 
pozemků 50,30 21,05 27,32 21,26 12,16 

2132 
Příjmy z pronájmu 
ostatních nemovitostí  229,66 235,84 277,03 277,25 290,39 

2133 
Příjmy z pronájmu 
movitých věcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2139 
Ostatní příjmy z pronájmu 
majetku 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

2141 Příjmy z úroků 42,77 51,48 16,51 21,59 11,26 

2142 
Příjmy z podílů na zisku a 
dividend 0,63 0,35 0,00 0,00 0,00 

2212 
Sankční platby přijaté od 
jiných subjektů 4,00 2,00 0,00 2,16 5,66 

2222 
Ostatní příjmy z fin. vypoř. 
předch. let od jiných VR 318,21 0,00 1 049,75 0,00 1,79 

2321 Přijaté neinvestiční dary  0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 5,37 0,00 12,11 

2324 
Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady 18,47 15,00 29,00 32,72 0,00 

2329 
Ostatní nedaňové příjmy 
jinde nezařazené 347,80 1 016,55 417,48 530,42 400,81 

2343 
Příjmy z dobývac. prostoru 
a z vydobytých nerostů 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 

2420 
Splátky od OPS a 
podobných subjektů 0,00 777,00 0,00 0,00 0,00 

2460 
Splátky půjčených 
prostředků od obyvatelstva 3,50 0,00 0,00 35,00 0,00 

  Nedaňové příjmy celkem 1 949,01 3 047,23 2 859,13 2 040,39 1 819,10 

*
Údaje za rok 2011 jsou čerpány z výkazu FIN 2 – 12 M 
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z ARISweb a ÚFIS 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že nejvyšší příjem má obec za poskytování služeb 

a výrobků (především sběr a svoz komunálních odpadů a za služby sociální péče), 

které tvoří v průměru 42,98 % celkových nedaňových příjmů. Druhou největší 
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položkou nedaňových příjmů jsou ostatní nedaňové příjmy, v průměru 23,16 % 

celkových nedaňových příjmů, kde je zařazeno využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů. Třetím největším zdrojem nedaňových příjmů je pak příjem 

z pronájmu nemovitostí, v průměru 11,18 % celkových nedaňových příjmů. Tyto 

příjmy můžeme víceméně považovat za stabilní. Ostatní nedaňové příjmy jsou malé, 

nebo mají mimořádný charakter. Jako mimořádný nedaňový příjem lze uvést finanční 

vypořádání předchozích let z veřejných rozpočtu v roce 2009. Jednalo se o vrácení 

daně z přidané hodnoty od FÚ. V roce 2008 pak došlo ke splacení půjčky, která byla 

poskytnuta obci Libina na opravu kostela.  

 

Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy obci plynou z prodeje DM, pozemků a z příspěvků od fyzických  

a právnických osob na investiční účely. V průměru činí 11,78 % celkových příjmů. 

Z tabulky 3.5 je patrné, že kapitálové příjmy mají jednorázový charakter, proto 

nemůžeme mluvit o stabilním růstu či poklesu.  

 

Tabulka č. 3.5: Přehled kapitálových příjmů obce (v tis. Kč) 

Položka Kapitálové příjmy 2007 2008 2009 2010 2011* 

3119 Ostatní příjmy z prodeje DM 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

3111 Příjmy z prodeje pozemků 757,24 1 106,15 2 470,50 1 366,04 6,10 

3122 
Přijaté příspěvky na pořízení 
DM 1 184,85 4 585,40 2 670,00 6 645,00 6 600,00 

3113 
Příjmy z prodeje ostatního 
hmotného DM 35,00 1 369,50 0,00 0,00 2 713,50 

  Kapitálové příjmy celkem 1 977,09 7 061,05 5 140,50 8 061,04 9 319,60 

*
Údaje za rok 2011 jsou čerpány z výkazu FIN 2 – 12 M 
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z ARISweb a ÚFIS 

 

Největší podíl na celkových kapitálových příjmech mají přijaté příspěvky na pořízení 

DM, což jsou příspěvky od budoucích stavitelů rodinných domů na vybudování 

inženýrských sítí. V letech 2010 a 2011 dosáhly přijaté příspěvky přes 6,5 mil. Kč.  

V roce 2011 pak došlo k poklesu příjmu z prodeje pozemků téměř na nulu,  

což je způsobeno vyprodáním lukrativních parcel a nízkým zájmem o ostatní 

nabízené pozemky. 
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Přijaté transfery 

Obec Nový Malín využívá dotace ze SR, ze státních fondů, krajů a od Regionu 

soudržnosti Střední Morava. Z tabulky 3.6 je vidět, že převažují investiční dotace, 

které tvoří zhruba 76 % celkových dotací. Největší podíl na investičních dotacích mají 

pak investiční dotace ze státního rozpočtu, druhou největší položkou jsou přijaté 

transfery od Regionálních rad. 

 

Tabulka č. 3.6: Přehled přijatých transferů obce (v tis. Kč) 

Položka Přijaté transfery 2007 2008 2009 2010 2011* 

4111 

Neinvestiční přijaté transfery 
z všeobecné pokladní 
správy SR 0,00 60,00 60,00 145,27 17,03 

4112 

Neinvestiční přijaté transfery 
ze SR v rámci souhrnného 
dotačního vztahu 536,96 556,90 602,20 1 361,70 1 180,70 

4113 
Neinvestiční přijaté transfery 
ze státních fondů 0,00 0,00 0,00 68,49 0,00 

4116 
Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR 963,72 835,82 1 527,74 1 201,12 223,92 

4122 
Neinvestiční přijaté transfery 
od krajů 14,78 96,35 117,19 67,47 63,75 

4131 
Převody z vlastních fondů 
hospodářské činnosti 2 000,00 4 500,00 2 000,00 1 500,00 2 000,00 

4213 
Investiční přijaté transfery 
ze státních fondů 2 289,98 4 988,00 163,99 611,56 392,47 

4216 
Ostatní investiční přijaté 
transfery ze SR 6 042,00 2 092,00 4 001,88 10 724,74 7 814,99 

4222 
Investiční přijaté transfery 
od krajů 1 920,00 5 000,00 34,00 0,00 996,00 

4223 
Investiční přijaté transfery 
od regionálních rad 0,00 0,00 18 271,90 5 401,13 0,00 

  Přijaté transfery celkem 13 767,44 18 129,07 26 778,90 21 081,48 12 688,86 

*
Údaje za rok 2011 jsou čerpány z výkazu FIN 2 – 12 M 
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z ARISweb a ÚFIS 

 

Zatím jedinou velkou dotací od Olomouckého kraje, kterou obec čerpala je dotace  

5 mil. Kč na vodovod, splaškovou kanalizaci a ČOV Nový Malín – Mladoňov, která 

započala již v roce 2007. Od Ministerstva pro místní rozvoj obdržela obec postupně 

dotace ve výši 1,5 mil. Kč, 1,25 mil. Kč a 3 mil. Kč na splaškovou, dešťovou 

kanalizaci a vodovod pro nově vznikající lokality Nový Malín - K Lužím, Nový Malín – 

Zajícovo pole a Nový Malín – U Poldru. Z fondu EU čerpala obec dotace na zateplení 

budov MŠ. V roce 2008 bylo dokončeno zateplení III. MŠ Nový Malín, na které 

dostala obec příspěvek ve výši 1 901 758 Kč a v roce 2010 bylo provedeno zateplení 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/verejne_finance_9744.html#home#home
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/verejne_finance_9744.html#home#home
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I. MŠ Nový Malín, kdy příspěvek od EU činil 1 358 001 Kč (vždy 85 % celkových 

nákladů). 

V roce 2009 čerpala obec dotaci přes 16 mil od ROP Střední Morava na dostavbu 

základní školy. V rámci této investiční akce byla přestavěna bývalá tělocvična  

na počítačovou učebnu a šatnové zázemí, byly nově vybudovány dvě jazykové 

učebny a venkovní hřiště pro potřeby ZŠ Nový Malín, sportovních kroužků  

a veřejnosti. Dalším projektem, na který byly čerpány prostředky z ROP Střední 

Morava byla výstavba cyklostezky, na kterou obec čerpala dotaci ve výši 7,4 mil. Kč. 

Cílem této investiční akce bylo oddělení chodců a cyklistů od motorové dopravy  

a eliminování nebezpečných míst na silnici II/446.  

Druhým největším projektem byl pak projekt revitalizace části bývalé selské usedlosti 

na sběrný dvůr obce, kdy příspěvek Ministerstva životního prostředí činil celkem 

11 387 000 Kč. Cílem projektu bylo vybudování obecního sběrného dvora   

pro potřeby občanů. Vytvořil se tak ucelený systém nakládání s odpady v obci, došlo 

k maximálnímu zvýšení komfortu pro občany Nového Malína a Mladoňova v oblasti 

objemného odpadu. Pozitivem projektu bylo zvýšení podílu využitelných složek 

odpadů a snížení počtu nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu. 

 

3.3.2  Analýza výdajů obce Nový Malín 

Analýza výdajů je provedena na rozdíl od příjmů podle odvětvového třídění 

rozpočtové skladby. Odvětvové třídění vychází z účelu, na který se vynakládají 

finanční prostředky z rozpočtu. Toto třídění je použito proto, aby bylo patrné,  

do jakých oblastní plyne nejvíce peněžních prostředků. 

Z grafu č. 3.3 lze vyčíst, že za celé sledované období 2007 – 2011 převažují 

kapitálové výdaje (v průměru 65,78 %). V roce 2007 byl podíl běžných výdajů  

40,57 %, v roce 2011 už jen 28,33 % celkových výdajů. Naopak kapitálové výdaje 

vzrostly oproti roku 2007 v roce 2011 o 12,24 %, na 71,67 % celkových výdajů. Dle 

rozpočtového výhledu, který je uveden v příloze č. 3, je ale patrné, že obec plánuje 

kapitálové výdaje spíše snižovat. 
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Výdaje rozpočtu obce v  letech 2007- 2011 
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Graf č. 3.3: Výdaje rozpočtu obce v letech 2007 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Běžné výdaje 

Do běžných výdajů obce můžeme zařadit platy zaměstnanců, nájemné, platby  

za nákup materiálu, zboží a služeb, výdaje na dopravní obslužnost, kulturu, opravy  

a udržování, pojistné, neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím či jiným 

subjektům dle grantového systému obce.  

Přehled běžných výdajů obce ukazuje tabulka č. 3.7, ze které je patrné, že vývoj 

celkových i jednotlivých běžných výdajů má kolísavý charakter. Celkové běžné 

výdaje rostly až do roku 2009, kdy byly nejvyšší a od té doby klesají. Tento nárůst 

v polovině sledovaného období byl způsoben jednak platbou daní a poplatků do SR 

ve výši 2 068 000 Kč a také navýšením výdajů do školství, kde byl pořízen nový 

drobný hmotný DM v hodnotě 1 373 000 Kč. Pokud se podíváme na jednotlivá 

odvětví, pak největší podíl na celkových běžných výdajích (zhruba 27 %) má bydlení 

a územní rozvoj, ikdyž tyto výdaje v roce 2011 oproti roku 2010 klesly o téměř 30 %.  
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Tabulka č. 3.7: Přehled běžných výdajů obce (v tis. Kč) 

Oddíl Běžné výdaje   2007 2008 2009 2010 2011* 

21 Průmysl, staveb., obchod, služ. 33,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Doprava 1 915,12 712,96 1 392,50 855,01 829,03 

23 Vodní hospodářství 481,90 475,15 550,09 619,51 19,93 

31 Vzdělávání, školské služby 2 485,40 3 061,33 4 555,91 3 154,46 2 668,38 

33 Kultura, církve, sděl. prostřed. 773,16 1 363,02 1 230,40 955,55 923,56 

34 Tělovýchova a ZČ 533,39 433,20 367,06 476,04 408,35 

35 Zdravotnictví 102,32 177,16 12,68 56,72 22,26 

36 Bydlení, územní rozvoj 4 781,91 5 225,92 5 104,48 5 514,04 3 885,46 

37 Ochrana životního prostředí 1 399,42 1 316,20 1 434,27 1 479,71 1 449,50 

43 Sociální služby v SZ a PZ 395,45 378,53 467,82 442,45 500,52 

55 Požární ochrana, IZS 178,35 376,93 374,24 266,26 256,51 

61 Státní moc, státní správa 3 158,77 3 837,41 4 349,80 4 491,03 3 627,10 

63 Finanční operace 13,53 14,68 2 082,16 -162,97 1 077,05 

64 Ostatní činnosti 35,75 0,00 3,09 3,76 15,50 

  Běžné výdaje celkem 16 288,29 17 372,49 21 924,50 18 151,57 15 683,15 

*
Údaje za rok 2011 jsou čerpány z výkazu FIN 2 – 12 M 
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z ARISweb a ÚFIS 

 

Druhou největší položkou jsou výdaje na státní moc a správu, které tvoří cca 21 % 

celkových běžných výdajů. Jsou to převážně výdaje na platy zaměstnanců, pojistné, 

odměny členům zastupitelstva a energie. Dalším významným výdajem jsou  

pak výdaje na vzdělávání a školské služby (téměř 18 % celkových běžných výdajů), 

které tvoří převážně transfery příspěvkovým organizacím obce, tj. základní škole, 

I.MŠ  a III.MŠ. 

 

Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje obce úzce souvisí s poskytnutými investičními dotacemi. V tabulce 

č. 3.8 můžeme vidět, že největší podíl na celkových kapitálových výdajích mají 

výdaje na vodní hospodářství (cca 42 % celkových kapitálových výdajů), které mají 

vazbu na výstavbu kanalizace a vodovodu v nově vybudovaných lokalitách obce. 

Druhá největší oblast, kam plynuly investiční výdaje je doprava (cca 21 % celkových 

kapitálových výdajů), kde se jedná především o výstavbu a opravu silnic. Tato 

výdajová oblast má ale v posledních letech spíše klesající charakter. Vysoký podíl 

výdajů (více než 46 % celkových kapitálových výdajů) na vzdělání a školské služby 
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v roce 2009 jsou zapříčiněny již zmíněnou dostavbou základní školy. V roce 2010  

a 2011 pak stojí za vysokými výdaji do oblasti ochrany životního prostředí dotace  

od MŽP na vybudování sběrného dvora. 

 

Tabulka č. 3.8: Přehled kapitálových výdajů obce (v tis. Kč) 

Oddí
l Kapitálové výdaje 2007 2008 2009 2010 2011* 

22 Doprava 4 387,50 9 299,79 12 314,47 6 651,18 4 213,99 

23 Vodní hospodářství 15 384,33 20 327,92 2 635,91 17 009,37 17 273,76 

31 Vzdělávání, školské služby 0,00 3 880,82 17 055,53 5 211,31 2 900,04 

33 Kultura, církve a sděl. prostřed. 485,22 0,00 528,12 129,22 885,54 

34 Tělovýchova a ZČ 0,00 167,31 427,46 239,13 347,20 

35 Zdravotnictví 0,00 46,16 0,00 77,17 7,94 

36 Bydlení, územní rozvoj 3 264,63 3 472,00 2 735,33 1 796,86 4 741,28 

37 Ochrana životního prostředí 0,00 222,60 1 328,20 5 214,91 9 273,13 

55 Požární ochrana, IZS 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 

61 Státní moc, státní správa 335,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Kapitálové výdaje celkem 23 857,53 37 416,60 37 025,02 36 329,15 39 684,88 

*
Údaje za rok 2011 jsou čerpány z výkazu FIN 2 – 12 M 
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z ARISweb a ÚFIS 

 

3.3.3  Financování 

Jak již bylo uvedeno, obec Nový Malín hospodařila ve sledovaném pětiletém období 

spíše s přebytkem. V roce 2007 činil přebytek cca 790 tis. Kč, v roce 2009 cca 1,609 

mil. Kč a v roce 2010 pak cca 1,428 mil. Kč. V roce 2008 bylo hospodaření obce 

téměř vyrovnané. V letech 2006 – 2011 přitom obec splácela půjčku od Státního 

fondu životního prostředí ve výši 5,663 mil Kč. Tuto půjčku si obec vzala na stavbu 

kanalizace v obci. Rok 2011 skončil deficitem ve výši cca 4,436 mil. Kč. Obec  

i v tomto roce vzala nový úvěr u banky ve výši 12,5 mil. Kč na stavbu čistírny 

odpadních vod. Tento úvěr bude obec splácet až do roku 2018 a měsíční splátka 

bude zatěžovat rozpočet od roku 2013 ve výši 186 500 Kč měsíčně. Téměř všechny 

velké investiční akce, které obec plánovala jsou již finančně zajištěny. V nejbližších 

letech obec ještě počítá s revitalizací náměstí v obci a s rozsáhlou rekonstrukcí 

sokolovny. 
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4  NÁVRH FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ AKCE OBCE 

Obec Nový Malín je jednou z nejrychleji se rozvíjejících obcí Olomouckého kraje. 

V současnosti v obci probíhá v rámci celého Šumperska výstavba nových rodinných 

domů. Zajímavostí je, že od roku 1990 se obec rozrostla o 250 bytových jednotek  

a došlo k nárůstu o 1 000 obyvatel. Předpokládá se, že tento trend bude nadále 

pokračovat, neboť obec disponuje celou řadou vhodných parcel pro další bytovou 

výstavbu.   

Negativním projevem rostoucího počtu obyvatel je nedostačující kapacita služeb 

občanské vybavenosti. Konkrétně jde o základní a mateřské školy a zázemí  

pro využití volného času – odpočinková místa, veřejná sportoviště a kulturní dům - 

sokolovnu. V minulosti bylo rekonstruováno venkovní hříště pro veřejnost a ukončena 

dostavba základní školy, včetně venkovního hřiště. V plánu je vybudování parku, 

odpočinkových zón pro maminky s malými děti a také rozšíření kapacity sokolovny, 

včetně rekonstrukce venkovního hřiště a přilehlého areálu. Financováním projektu 

rekonstrukce sokolovny se bude zabývat tato část bakalářské práce. 

 

4.1  Projekt rekonstrukce sokolovny 

V obci Nový Malín chybí kvalitní kulturní zařízení dostatečné kapacity. Sokolovna 

v Novém Malíně je svou velikostí největším objektem, ve kterém lze pořádat 

sportovní, společenské a kulturní akce. Totéž platí i o venkovním areálu sokolovny, 

který navíc obsahuje malé hřiště. Toto činí sokolovnu a její areál zcela ojedinělým 

komplexem v obci. Kromě sokolovny je v obci pouze jeden společenský sál,  

a to zasedací místnost OÚ s kapacitou 30 míst. Zcela chybí kvalitní a současné 

požadavky splňující venkovní areály pro pořádání nejrůznějších kulturních  

a sportovních akcí. V obci se nachází celkem 3 venkovní areály. Kromě areálu  

u sokolovny je to ještě areál Hasičského sboru Nový Malín s kapacitou cca 150 osob 

a areál Svazu chovatelů v Novém Malíně s kapacitou cca 70 osob. Oba areály byly 

vybudovány svépomocí a kromě kapacity jsou zde velké problémy i s hygienou.   

Sokolovna stojí v horní části Nového Malína, v dosahu vlakové i autobusové 

zastávky. Byla postavena v roce 1930. Až na jeden větší stavební zásah v 70. letech, 

kdy byly přistavěny šatny pro sportovce, je sokolovna v původním stavu. Došlo pouze 
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k částečné výměně topení, v roce 1994 proběhla výměna elektroinstalace a v roce 

2006 výměna oken a částečná oprava fasády. Jinak je prováděna pouze běžná 

údržba. Z toho vyplývá, že technický stav budovy je nedostatečný. Stávající kapacita 

sálu sokolovny je max. 300 návštěvníků, což je kapacita pro počet obyvatel obce 

absolutně nedostačující. Venkovní areál je omezen především nedostatečným 

vybavením, chybí zastřešená plocha pro sezení, venkovní malé hřiště je písčité  

a potřebuje zásadní rekonstrukci.  

 

4.1.1  Využití objektu sokolovny 

Pravidelnými uživateli objektu sokolovny jsou především organizovaní členové  

J Sokol Nový Malín. Celkový počet členů je 213 v oddílech kopané, stolního tenisu, 

odbíjené a petangue. Hráčů kopané je 136 v 7 družstvech. Oddíl odbíjené prozatím 

není registrovaný, v současnosti má 15 členů. Tréninky i zápasy se odehrávají  

na venkovním malém hříšti, stejně tak jako turnaje oddílu petangue, který má 36 

členů. Oddíl stolního tenisu registruje 26 aktivních hráčů v mládežnických i dospělých 

kategoriích.  

Jednorázově se sportovních aktivit zúčastňují neregistrovaní hráči kopané, stolního 

tenisu, odbíjené, nohejbalu, tenisu, petangue a dalších sportů, stejně tak jako rodiče 

s dětmi v rámci nespecifických sportovních činností. Nemůžeme zapomenout ani  

na diváky sportovních utkání - areál sokolovny je využíván diváky kopané, kterých  

je cca 50 - 70 každý týden a dále fanoušky odbíjené a petangue.  Reálným odhadem 

se jednorázových sportovních aktivit v sokolovně a jejím areálu zúčastní 950 osob 

všech věkových kategorií ročně.   

V sále sokolovny a ve venkovním areálu probíhá asi 13 kulturních akcí ročně. Jde 

zejména o plesy, karnevaly a soutěže, koná se zde festival amatérské hudby 

Malínfest, dětský maškarní karneval, dětský den, lampiónový průvod (dýňobraní), 

pálení čarodějnic atd. Po realizaci projektu se kapacita sálu sokolovny zvýší ze 300 

míst na 450 míst. V následujících letech se počítá s tím, že budou pořádány také 

nové kulturní akce, které doposud nemohly být organizovány z důvodu nedostatku 

zázemí a místa. Přehled akcí a roční příjem z pronájmu jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Počet návštěvníků stávajících kulturních a sportovních akcí pořádaných v sokolovně 

a jejím areálu činí 3 900 osob za rok. Díky rozšíření kapacity sálu sokolovny, 
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zkvalitnění jejího zázemí a také zkulturnění venkovního areálu je očekáván nárůst 

počtu návštěvníků akcí zhruba na 5150 osob. Tento odhad je spíše pesimistický  

a vychází již ze stávající známé poptávky po kulturních a sportovních akcích v obci. 

Kapacita venkovního areálu se nezvýší, dojde k jeho rekonstrukci a ke zlepšení jeho 

vybavení a funkčnosti.  

Aby obec zjistila, zda je mezi obyvateli zájem o rekonstrukci sokolovny, vypracovala 

dotazník s otázkami, které se týkaly využívání sokolovny a jejího areálu. Cílem 

ankety bylo zjistit míru potřebnosti a očekávání obyvatel od navržených řešení. 

Osloveno bylo dle náhodného výběru 60 občanů obce. Z průzkumu vyplynulo,  

že 61,6 % obyvatel navštěvuje sokolovnu více než 1x měsíčně, 75 % obyvatel vidí 

současnou podobu areálu jako podstatný problém a celých 88 % obyvatel považuje 

plánovanou modernizaci areálu za velmi přínosnou.  

V rámci projektu byly definovány dvě cílové skupiny:  

- obyvatelé obce + návštěvníci sportovních akcí (se zájmem o aktivity 

v sokolovně a přilehlém areálu). Po realizaci projektu je odhadované zvýšení 

návštěvníků + 1950, 

- zájmové a sportovní organizace –  9 organizací a oddílů (TJ Sokol Nový Malín 

- oddíly kopané, stolního tenisu, petangue a odbíjené, Sbor dobrovolných 

hasičů, Český svaz chovatelů, Český myslivecký svaz, TO mládeže Slunovrat 

a taneční skupina Fantastic Dreams.27 

Cílem projektu je zvýšení životní úrovně místních obyvatel, zvýšení atraktivnosti obce 

a zajištění kvalitní a dostupné nabídky volného času. Realizace projektu přispěje 

také ke zvýšení zaměstnanosti vytvořením dvou pracovních míst (správce - údržbář, 

uklízeč). Obě pracovní místa jsou vhodná pro občany se změněnou pracovní 

schopností, což spadá do kategorie sociálně znevýhodněných osob. Všechny 

prostory jsou řešeny bezbariérově.  

 

4.1.2  Rekonstrukce sokolovny 

Předmětem projektu je rozšíření kapacity vnitřních prostor na kapacitu 400 míst  

u stolu, rozšíření kapacity občerstvení a to vnitřní i venkovní, vybudování 

                                                 
27

 Interní materiály obce – marketingová analýza 
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víceúčelového venkovního hřiště a rozšíření kapacity šatnového zázemí sportovních 

oddílů. Původně bylo součástí projektu také vybudování venkovního krytého 

posezení, ale tuto část již obec realizovala v rámci rozpočtu roku 2011. 

V rámci rekonstrukce vnitřních prostor sokolovny se uskuteční: 

 rekonstrukce společenského sálu, 

 rekonstrukce jeviště a přísálí, 

 rekonstrukce foyer a šatnového zázemí, 

 rekonstrukce bufetu (zázemí pro přípravu jednoduchých jídel a občerstvení 

návštěvníků společenských, kulturních a sportovních akcí), 

 rekonstrukce toalet pro muže, ženy a imobilní návštěvníky, 

 rekonstrukce schodiště do 2. NP, 

 rekonstrukce a přístavba balkonů k sezení, 

 přístavba kluboven a šaten, včetně sociálního a skladového zázemí.  

V rámci rekonstrukce venkovního areálu sokolovny se uskuteční: 

 zpevnění ploch zámkovou dlažbou, 

 rekonstrukce pískového hřiště.  

Stávající venkovní hřiště o rozměrech 12,0 x 18,0 m bude opraveno včetně výměny 

původního písku za multifunkční povrch. Komunikační plochy budou vydlážděny tak, 

aby se eliminovaly problémy s blátem při mokrém počasí.   

Celý projekt rekonstrukce byl rozdělen do 4 etap, a to rekonstrukce sokolovny, 

přístavba sokolovny, zpevněné venkovní plochy a výměna pískového hřiště. Náklady 

jednotlivých části projektu jsou vyčísleny v tabulce č. 4.1.  

Tabulka č. 4.1 Náklady jednotlivých částí projektu v tis. Kč 

  Náklady bez DPH Náklady s DPH 

Rekonstrukce sokolovny 3 624,45 4 349,34 

Přístavba sokolovny 10 131,62 12 157,95 

Zpevněné plochy 1 069,78 1 283,73 

Pískové hřiště 586,76 704,11 

Náklady celkem 15 412,61 18 495,13 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů obce 
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Uvedené náklady jsou vyčísleny dle projektovaných ceníkových cen, je tedy reálný 

předpoklad, že skutečné náklady budou nižší. Při vypisování veřejných zakázek 

dochází ke snížení nákladů o 30 %, u některých typů prací i o 50 %.  

Obec Nový Malín může při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách využít výjimku „inhouse“, kterou popisuje § 18 odst. 1 písm. j. 

tohoto zákona. Podstatou výjimky je možnost přímo zadat veřejnou zakázku osobě, 

která vykonává pro zadavatele převážnou část své činnosti a ve které má zadavatel 

výlučná majetková práva. Tuto výjimku splňuje společnost Provozní Nový Malín 

s.r.o., která provádí stavební práce zejména pro obec. 

 

4.2  Návrh financování rekonstrukce sokolovny 

Pro obce je otázka financování investičních akcí velmi složitá. Na jedné straně je  

u obcí kladen velký důraz na nízkou zadluženost (Ministerstvo financí provádí  

na základě usnesení vlády ČR monitoring hospodaření obcí, který se pomocí 

šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů snaží vést obce k větší 

obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky) a na druhé straně 

odklad realizace investičního záměru může připravovaný projekt prodražit. Využití 

pouze vlastních zdrojů k financování investičních záměrů je pro většinu obcí 

prakticky nereálné. Proto je nutné hledat i jiné možnosti financování. Jde zejména  

o využití cizích zdrojů a nenárokových dotací. 

 

4.2.1  Financování z vlastních zdrojů   

Jednou z možností jak financovat investiční akci je použít vlastní zdroje obce. Pokud 

mluvíme o vlastních zdrojích, máme na mysli zejména daňové příjmy, které mají 

největší podíl na celkových příjmech obce, dále příjmy nedaňové, kde je zařazena 

hospodářská činnost obce a kapitálové příjmy (pokud by se uvažovalo o prodeji 

majetku obce). 

V případě obce Nový Malín by mohla být využita k financování rekonstrukce 

sokolovny část rostoucích daňových příjmů, příjmy z hospodářské činnosti a také 

příjmy z prodeje pozemků a inženýrských sítí. Obec netvoří žádné rezervy ani fondy, 
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které by mohla využít při financování rekonstrukce. Kromě stavebních pozemků obec 

neuvažuje o prodeji žádného dalšího movitého ani nemovitého majetku. 

U daňových příjmů se předpokládá roční nárůst o cca 1,5 mil. Kč ročně. Příjmy 

z hospodářské činnosti tvoří tržby za prodej vody okolním obcím a pohybují se okolo 

2 mil. Kč ročně, což lze považovat za stabilní příjem obce. Velké procento 

kapitálových příjmů pak tvoří prodej inženýrských sítí ke stavebním pozemkům,  

kde se předpokládá i v následujících letech příjem cca 6 mil. Kč ročně.  

Dle rozpočtového výhledu obec počítá v roce 2013 a 2014 s přebytem hospodaření 

až 10 mil Kč. Plánovaná rekonstrukce sokolovny by se tedy mohla postupně 

zapracovat do rozpočtu let 2013 – 2015. Prioritou projektu je ale co možná nejkratší 

doba rekonstrukce z důvodu využívání objektu zájmovými skupinami. Proto je nutné  

první dvě etapy, tedy rekonstrukci budovy a její přístavbu realizovat současně,  

což představuje náklady ve výši cca 16,5 mil. Kč. Dále je třeba zohlednit splátky  

již přijatého úvěru, který zatíží od roku 2013 rozpočet částkou 2,238 mil. Kč ročně.  

 

4.2.2  Financování z cizích zdrojů 

Nejčastější variantou financování pomocí cizích zdrojů je úvěr. Další možnosti jako  

je vydání obligací nebo návratná finanční výpomoc jsou pro obec Nový Malín spíše 

nereálné. Emise cenných papírů je příliš nákladná pro takto malou obec a využívají  

ji spíše velká města, kde existuje předpoklad, že o tento druh cenných papírů bude 

mezi občany zájem. Návratná finanční výpomoc ze státního fondu je úzce spjata 

s účelem půjčky a případnou dotací. Pro připravovaný projekt rekonstrukce 

sokolovny by přicházel v úvahu Státní fond životního prostřední, kde lze požádat  

o půjčku pouze na zateplení či vytápění objektu, což by neřešilo celý projekt  

a muselo by se stejně přistoupit k úvěru od banky, který by pokryl zbytek nákladů. 

Banky nabízejí na financování investičních akcí střednědobé či dlouhodobé úvěry. 

Střednědobé úvěry mají splatnost od 3 do 5 let, dlouhodobé pak 10 výjimečně  

až 15 let. Za úvěry banky vyžadují záruky, většinou se jedná o ručení majetkem, 

případně cennými papíry, hotovostí na účtech apod. Obce jsou všeobecně 

hodnoceny bankami jako důvěryhodní klienti. Obec nemůže zkrachovat, neboť  

má v rámci rozpočtového určení daní zaručeny příjmy. Obce si mohou půjčovat 

prostředky od kterékoli finanční instituce. V našich podmínkách neexistuje speciální 
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komunální banka, která by se specializovala na tuto problematiku (a poskytovala  

by např. výhodnější úvěry).28 

Obec Nový Malín má vedeny dva běžné účty a to u Komerční banky  

a u Československé obchodní banky. Jelikož se nepředpokládá založení dalšího 

běžného účtu u jiné banky, připadají v úvahu úvěry od těchto dvou institucí, případně 

u Českomoravské záruční a rozvojové banky, která poskytuje obcím úvěry  

na investiční akce a založení běžného účtu nevyžaduje. 

ČSOB nabízí účelový úvěr klientům komunální sféry, kterým obec může 

financovat krátkodobé i dlouhodobé investiční projekty a rozvojové programy. Lze  

ho využít i v případě předfinancování dotací a spolufinancování projektů 

podporovaných z fondů EU, státu a dalších institucí. Výhodou tohoto úvěru  

je individuální přístup při vytváření plánu čerpání a splácení s možností odkladu 

splátek až na 1 rok od zahájení čerpání, možnost mimořádných splátek, optimální 

výše úročení. 

Úvěr lze čerpat v korunách nebo i zahraničních měnách, jednorázově, postupně  

dle předkládaných faktur nebo v dohodnutých termínech a objemech. Úroková sazba 

je pevná nebo pohyblivá, což závisí na kvalitě obchodního záměru, bonitě a délce 

splatnosti úvěru. Jistinu lze splácet pravidelně či nepravidelně, úroky pak pouze 

pravidelně, a to měsíčně nebo čtvrtletně. Banka za úvěr požaduje záruku 

(nemovitost, depozitum, blankosměnku29 apod.). Hodnota zajištění závisí  

na konkrétním obchodním případu. 30 

Komerční banka nabízí municipální úvěr, který je výhradně určen městům, obcím 

a krajům na území ČR, svazku obcí, příspěvkovým organizacím či právnickým 

osobám, které byly založeny obcí nebo krajem. Výhodou municipálního úvěru  

je možnost realizovat finančně náročné investiční akce pro rozvoj města, obce  

či kraje, v případě potřeby řešit časový nesoulad mezi příjmy a výdaji rozpočtu, 

možnost získat úvěr ve více měnách prostřednictvím jediné smlouvy. Tento úvěr 

umožní obci financovat pořízení hmotného investičního majetku, nehmotného 

investičního majetku, včetně projektů nebo obnovu stávajícího investičního majetku. 

                                                 
28

 TOMANEK, P. Hospodaření Krajů a obcí, Ostrava: VŠB – TU Ostrava 
29

 Blanko směnka nebo též bianco směnka je směnka, která má některé části nevyplněné.  
30

 Internetové stránky Československé obchodní banky [on-line]. [cit. březen 2012]. Dostupné na 
www.csob.cz/cz/Firmy/Municipality-a-neziskove-organizace/Uvery/Stranky/Ucelovy-uver-klientum-komunalni-
sfery.aspx 
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Municipální úvěr je veden v Kč nebo cizí měně, může být krátkodobý, střednědobý 

nebo dlouhodobý. Poskytnutá částka je připsána přímo na účet dodavatele nebo 

prodávajícího na základě předložených dokladů (faktur, kupní smlouvy apod.). 

Úroková sazba je pevná nebo pohyblivá. Čerpání a splácení úvěru probíhá 

jednorázově nebo postupně, ve smluvně dohodnutých termínech.31 

KB má zaveden tzv. Program Ponte II, jehož náplní jsou úvěry pro obce  

na financování projektů s dotací z evropských fondů. Program Ponte II nabízí dva 

základní typy úvěrů, a to úvěr na předfinancování projektu dotovaného z EU  

a standardní úvěr na spolufinancování projektu.  

Úvěr na předfinancování projektu dotovaného z EU je krátkodobý až střednědobý 

úvěr na řešení časového nesouladu mezi potřebou hradit výdaje projektu a čerpáním 

dotace z fondů EU. Úvěr se poskytuje v českých korunách, v odůvodněných 

případech i v cizí měně (nejčastěji v EUR), úroková sazba je pohyblivá. Úroky  

se splácejí měsíčně nebo čtvrtletně v termínech sjednaných v úvěrové smlouvě. 

Jistina úvěru se pak splácí zejména z dotace čerpané z fondů EU nebo i z vlastních 

zdrojů klienta.  

Standardní úvěr na spolufinancování projektu  je střednědobý až dlouhodobý 

úvěr na financování těch výdajů projektu, které nejsou kryty dotací z fondů EU. Úvěr 

se poskytuje v českých korunách a cizích měnách, úroková sazba je pevná 

i pohyblivá. Úroky se splácí měsíčně nebo čtvrtletně v termínech sjednaných 

v úvěrové smlouvě. Jistina úvěru se splácí podle splátkového kalendáře smluvně 

stanoveného mezi klientem a KB.32 

Oba základní typy úvěrů lze čerpat jednorázově nebo postupně, finanční prostředky 

jsou převedeny přímo na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě 

předložených dokladů, v odůvodněných případech mohou být prostředky převedeny 

i na běžný účet klienta. K zajištění úvěru se používají standardní zajišťovací 

prostředky s přihlédnutím k typu projektu a charakteru úvěru. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí obcím hned tři druhy možných 

úvěrů na investiční akci. Jedná se o municipální úvěr v programu OBEC 2,  

v programu MUFIS 2 a úvěr z Regionálního rozvojového fondu. 

                                                 
31

 Internetové stránky Komerční banky [on-line]. [cit. březen 2012]. Dostupné na www.kb.cz/cs/verejna-
sprava/municipalni-uver-v-kc-nebo-cizi-mene.shtml 
32

 Internetové stránky Komerční banky [on-line]. [cit. březen 2012]. Dostupné na www.kb.cz/cs/verejna-
sprava/program-ponte-ii.shtml 

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/municipalni-uver-v-programu-obec
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/municipalni-uver-v-programu-mufis-2
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/uver-z-regionalniho-rozvojoveho-fondu
http://www.kb.cz/cs/verejna-sprava/municipalni-uver-v-kc-nebo-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/verejna-sprava/municipalni-uver-v-kc-nebo-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/verejna-sprava/program-ponte-ii.shtml
http://www.kb.cz/cs/verejna-sprava/program-ponte-ii.shtml
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Financování municipálního úvěru v programu OBEC 2 je zabezpečováno  

ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy. Projekt musí splňovat podmínku 

realizace na území České republiky a musí být zaměřen na zachování a rozvoj 

infrastruktury ve vlastnictví obce zvyšující kvalitu života obyvatel. Úvěry mohou být 

poskytnuty na pořízení nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně 

nákupu pozemků a zpracování projektové dokumentace. Úvěry jsou poskytovány 

pouze v české měně a pouze na financování způsobilých výdajů33 projektu. Výše 

úvěru se pohybuje od 8 mil. Kč až do 250 mil. Kč. Jedná se o dlouhodobý úvěr  

se splatností od 10 do 15 let, přičemž úvěr lze bez sankce předčasně splatit. Úvěr 

může obec čerpat až 30 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěru na základě 

předložených daňových či účetních dokladů, nedočerpání úvěru nepodléhá sankci. 

Splátky jistiny lze odložit až o 36 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěru. Úroková 

sazba je pevná po celou dobu splácení úvěru. Zajištění úvěru není vyžadováno,  

s výjimkou úvěrů pro svazky obcí nebo úvěrů se zvýšeným rizikem návratnosti 

úvěrových zdrojů. Program je vyhlášen na období do 31. 12. 2012. 34 

Financování municipálního úvěru v programu MUFIS 2 je zabezpečováno  

ze zdrojů sdružených ČMZRB a Municipální finanční společností a.s. ve společném 

úvěrovém fondu. Projekt musí splňovat podmínku realizace na území České 

republiky s výjimkou hlavního města Prahy a musí být zaměřen na zachování  

a rozvoj infrastruktury ve vlastnictví obce či svazku obcí. Úvěry jsou poskytovány 

pouze v české měně do výše 30 mil. Kč. Splatnost úvěru je maximálně 10 let od data 

podpisu smlouvy o úvěru, přičemž úvěr lze bez sankce předčasně splatit. Úroková 

sazba je pevná po celou dobu splácení úvěru. Úvěr lze čerpat po dobu až 2 let  

od data podpisu smlouvy o úvěru na základě předložených daňových či účetních 

dokladů, nedočerpání úvěru není sankcionováno. Splátky jistiny mohou být odloženy 

až o 2 roky od data podpisu smlouvy o úvěru. Zajištění úvěru není vyžadováno  

s výjimkou úvěrů pro svazky obcí nebo úvěrů se zvýšeným úvěrovým rizikem. Úvěr 

lze čerpat pouze na způsobilé výdaje projektu, které musí bezprostředně souviset  

s realizací projektu, účetní či daňové doklady, příp. jiné průkazné doklady, na jejichž 

                                                 
33

 Způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou takové, které jsou v souladu s evropskou a českou legislativou a 
které mohou být hrazeny z finančních prostředků strukturálních fondů EU. Aby mohly být výdaje považovány za 
způsobilé, musí být naplněna zásada přiměřenosti (výdaj musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a musí 
být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti 
(přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a 
vstupy projektu).  
34

 Internetové stránky Českomoravské záruční a rozvojové banky [on-line]. [cit. březen 2012]. Dostupné na 
www.cmzrb.cz/uploads/soubory/produkty_a_sluzby/Program_OBEC_2.pdf 
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základě je čerpán úvěr, musí být uhrazeny po datu podpisu smlouvy o úvěru, musí 

být vynaloženy na pořízení nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, 

včetně nákupu pozemků a zpracování související projektové dokumentace. Program 

je vyhlášen na období do 31. 12. 2014. 35 

Úvěry z regionálního rozvojového fondu jsou úvěry pro města a obce ČR  

na podporu podnikání a rozvoj technické infrastruktury. Příjemcem úvěru z RRF 

může být město či obec v České republice, s výjimkou hl. města Prahy a statutárních 

měst. Příjemce úvěru z RRF je povinen ukončit realizaci projektu do 3 let od uzavření 

smlouvy a dále je povinen umožnit přímý přístup pověřeným zaměstnancům MMR  

za účelem kontroly dodržování podmínek smlouvy. Způsobilými výdaji, na které může 

být čerpán úvěr z RRF jsou pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného 

majetku, vč. pořízení pozemků, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a další 

náklady spojené s realizací projektu financovaného z RRF (jako např. náklady  

na projektovou dokumentaci, získání dotací, získání úvěrů, monitoring, propagaci 

apod.). Způsobilé výdaje musí bezprostředně souviset s realizací projektu a účetní  

či daňové doklady, příp. jiné doklady, na jejichž základě je čerpán úvěr, musí být 

uhrazeny po datu podpisu smlouvy o úvěru. Úvěry z RRF jsou poskytovány ve výši 

až 30 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou platnou po celou dobu trvání úvěrového 

vztahu. Doba splatnosti úvěru z RRF je maximálně 10 let od data podpisu smlouvy 

o úvěru a odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 3 roky. Úvěry z RRF se poskytují 

obcím bez zajištění. 36 

Pokud bude obec uvažovat o úvěru, je třeba počítat s tím, že rozpočet obce nezatíží 

pouze jistina úvěru ale také úrok. Většina bank stanovuje úrokové sazby úvěrů 

individuálně. Výše úrokové sazby je odvozena od sazby českého mezibankovního 

trhu depozit – PRIBOR, kterou vyhlašuje Česká národní banka.  

V roce 2011 zastupitelstvo obce Nový Malín schválilo přijetí úvěru ve výši 12,5 mil. 

Kč. O simulaci úvěru oslovila obec obě banky, u kterých má vedeny běžné účty. 

Lepší podmínky úvěru nabídka KB, která nepožadovala zajištění majetkem obce. 

Jako záruka bance stačila historie běžného účtu obce a její viditelné příjmy. Pokud 

ale uvažujeme o novém úvěru je třeba požádat o nabídky všechny banky, neboť 

                                                 
35

 Internetové stránky Českomoravské záruční a rozvojové banky [on-line]. [cit. březen 2012]. Dostupné na 
www.cmzrb.cz/uploads/soubory/produkty_a_sluzby/Program_MUFIS_2.pdf 
36

 Internetové stránky Českomoravské záruční a rozvojové banky [on-line]. [cit. březen 2012]. Dostupné na 
www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/uver-z-regionalniho-rozvojoveho-fondu 
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situace na bankovním trhu se rychle mění a jako nejvýhodnější se nyní může zdát 

úvěr od ČMZRB, která nabízí pevnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení  

a možnost předčasně splatit úvěr bez sankce. 

 

4.2.3  Financování pomocí dotací 

Další možností, jak může obec financovat investiční akci, je získat na ni dotaci.  

Pro projekt rekonstrukce sokolovny lze požádat o finanční prostředky hned několik 

institucí. Případnou dotaci by mohl poskytnout Olomoucký kraj, Ministerstvo  

pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Regionální operační 

program NUTS II Střední Morava, který je určen pro region soudržnosti Střední 

Morava, který se skládá z Olomouckého a Zlínského kraje.  

 

Dotace z Olomouckého kraje  

Olomoucký kraj poskytuje dotace v rámci Programu obnovy venkova. Žadatelem  

o tuto dotaci může být obec, svazek obcí, nebo místní akční skupina se sídlem  

na území Olomouckého kraje, přičemž o příspěvek z oblasti podpory č.1 (Podpora 

budování a obnovy infrastruktury obce ) a č. 3 (Podpora zpracování územně 

plánovací dokumentace) může žádat pouze obec do 2.000 obyvatel. O příspěvek  

z oblasti podpory č. 2 (Podpora realizace integrovaných projektů venkovských 

mikroregionů) může žádat dobrovolný svazek obcí (mikroregion), který je registrován 

v souladu se zákonem o obcích a místní akční skupina).37 Obec Nový Malín 

nesplňuje sice podmínku obce do 2 000 obyvatel, ale je členem místní akční skupiny 

„Šumperský venkov“, která by o dotaci mohla požádat. Tato MAS pak vypisuje 

dotace pro své členy. Tyto dotace jsou však v řádu 100 tis. Kč, což nepokryje 

náklady na rekonstrukci. 

Další oblastí pro získání peněžních prostředků jsou tzv. významné projekty. V rámci 

významných projektů poskytuje Olomoucký kraj finanční příspěvek občanským 

sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám, které 

provozují veřejně prospěšnou činnost na území Olomouckého kraje. Jde zejména  

                                                 
37

 Internetové stránky Olomouckého kraje [on-line]. [cit. březen 2012]. Dostupné  na www.kr-
olomoucky.cz/clanky/dokumenty/1205/podminky-pro-poskytnuti-prispevku-pov-2012.pdf 
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o dotace na prezentaci regionu. Projekt rekonstrukce tedy nesplňuje podmínky 

udělení této dotace. 

Dále Olomoucký kraj nabízí příspěvek na sport. Tento příspěvek lze poskytnout 

právnické osobě působící v oblasti sportu na neinvestiční náklady. Příspěvky  

na sport se poskytuje v rámci tisíců Kč, což by neřešilo financování ani části projektu, 

navíc rekonstrukce je investiční akcí, ani o tento příspěvek tedy obec nemůže 

požádat. 

 

Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 

Regionální programy podpory Ministerstva pro místní rozvoj jsou účinnými nástroji, 

jejichž prostřednictvím může státní správa pozitivně ovlivňovat území regionů, 

především těch znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených. Cílem 

státních programů regionálního rozvoje je podpora procesů vedoucích ke zvýšení 

celkové výkonnosti ekonomiky.38 

V roce 2012 vypsalo ministerstvo dva dotační programy a to Podpora rozvoje regionů 

a Podpora při odstraňování bariér v budovách. Obec Nový Malín by mohla zažádat  

o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů – podpora obnovy a rozvoje 

venkova. Cílem tohoto podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj 

venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, 

občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. 

Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů 

zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Obec Nový Malín by mohla 

čerpat finanční prostředky v rámci dotačního titulu č. 3 - Podpora spolupráce obcí  

na obnově a rozvoji venkova. Účastníkem tohoto programu však může být pouze 

obec do 3 000 obyvatel, což obec Nový Malín nesplňuje. 

 

Dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Na webových stránkách MŠMT je žadatelům o dotace k dispozici metodický postup 

poskytování dotací v oblasti sportu pro období 2012 – 2014. Ke každému programu 

jsou na stránkách vyvěšeny „Zásady“ poskytnutí dotace. Pro rekonstrukci sokolovny 

                                                 
38

 Internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR [on-line]. [cit. březen 2012]. Dostupné na 
www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace 
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je vhodný Program 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu. 

Tato oblast je podporována v souladu se zákonem č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

ve znění pozdějších předpisů. Vymezení sportovních zařízení se obecně rozumí 

objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně nebo 

převážně k provozování sportu. 

Cíle Programu 133510: 

 technická obnova, údržba a rekonstrukce sportovních zařízení, která povede 

ke zlepšování jejich hygienické úrovně a souladu se zájmy ochrany přírody, 

 rozvíjet sportovně technické parametry sportovišť tak, aby splňovaly 

požadavky předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi  

a aby sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost, 

 doplňovat nabídku stávajícího počtu sportovních zařízení s cílem vyrovnávání 

regionálních deficitů, 

 umožnit rovný přístup ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců  

o sportování. 

MŠMT veřejně vyhlásilo „Státní podporu sportu“ v období červenec/srpen. Obec musí 

předložit žádost s požadovanou dokumentací v termínu od 10.10. do 31.10.  

pro každý nadcházející kalendářní rok. Žádost musí obsahovat: základní dokumenty 

žadatele, investiční záměr, majetkové a právní vztahy a další dokumenty. 

Odbor sportu MŠMT posoudí a dále zpracuje došlé žádosti o poskytnutí dotace  

z hlediska formálního i věcně obsahového. Návrh akcí k realizaci s finanční podporou 

formou dotace navrhne expertní komise složená z pracovníků odboru sportu, 

zástupců sportovně-akademického prostředí, zástupce Českého olympijského výboru 

a vyšších územně samosprávných celků. Konečnou specifikaci návrhů k realizaci 

projednává porada vedení MŠMT a schvaluje ministr. O výsledku zařazení  

či nezařazení bude zveřejněna informace na www.msmt.cz. 

Pro Program 133510 je jako jeden z hlavních parametrů stanovena maximální výše 

účasti SR na financování akce, pro obce je stanoveno 40 %, obec Nový Malín tedy 

může maximálně žádat o dotaci ve výši cca 7 mil. Kč. Výše spoluúčasti žadatele  

je proto jedním z  hodnotících kriterií. Nelze ji však uplatňovat vždy, protože takový 

princip by některým, zejména malým, sportovním klubům znemožnil přístup  

k dotacím.  
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Dotace je přísně účelová. Je poskytována zásadně na konkrétní akce. Příjemce musí 

použít dotaci přesně podle technického záměru a ostatních dokladů, které předložil 

v dokumentaci. Dotace je poskytována na pořízení a nebo na technické zhodnocení 

hmotného investičního majetku. U akce stavebního charakteru vyšší než 2 mil. Kč 

bez DPH investičního i neinvestičního charakteru je příjemce dotace povinen umístit  

na  viditelném  místě informaci s oznámením, že akce byla realizována v daném roce 

za podpory MŠMT. Žadatelé po obdržení a realizaci dotace jsou povinni efektivně 

využívat sportovní zařízení minimálně po dobu 10 let. 

 

Dotace z fondu EU 

O podporu z fondu EU mohou žádat kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované 

nebo zakládané kraji a obcemi, Správa železniční dopravní cesty, provozovatelé 

drážní dopravy, zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, 

vlastníci nemovitostí v památkových zónách a další. Řídícím orgánem Regionálního 

operačního systému Střední Morava je Regionální rada regionu soudržnosti Střední 

Morava. ROP SM je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Regionální operační program NUTS II Střední Morava spadá mezi regionální 

operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 657,39 mil. €, což činí 

přibližně 2,46 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. 

ROP SM obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky,  

a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, 

jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 

V rámci programů 2007 – 2013 by obec Nový Malín mohla žádat o dotaci  

dle  prioritní osy 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu. Z této prioritní osy  

se poskytují dotace např. na obnovu a výstavbu infrastruktury, projektovou 

dokumentaci,  odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží, hrubé terénní 

úpravy a úpravy veřejných prostranství vč. výsadby okrasné zeleně, obnovu  

a rekonstrukci stávajících objektů, vzdělávací, sociální a zdravotnickou infrastrukturu, 

infrastrukturu pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, vč. kulturních, 

sportovních a multifunkčních zařízení, pořízení vybavení ke zvýšení kvality 

poskytovaných služeb a technologický rozvoj, rekonstrukce, modernizace  

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/44a46b03-e596-49f4-8bf8-375c5eaa7576/Kontakty
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/44a46b03-e596-49f4-8bf8-375c5eaa7576/Kontakty
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
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a revitalizace objektů pro podnikání vč. brownfields39, infrastrukturu pro zvýšení 

bezpečnosti, prevenci a řešení rizik apod.40 

Bohužel v roce 2012 zatím nebyla vypsána výzva, která by odpovídala plánované 

rekonstrukci sokolovny. Harmonogram výzev ROP však uvádí, že v měsíci červnu  

až červenci 2012 by měla být vypsána výzva pro rozvoj venkova – fyzická 

revitalizace území, která by odpovídala projektu rekonstrukce. Z fondu EU by pak 

na tento projekt mohla být poskytnuta dotace až do výše 85 % nákladů,  

což představuje částku cca 15,5 mil. Kč.  

 

4.2.4  Navržené varianty 

První variantou řešení by mohlo být financování pouze z vlastních zdrojů obce. 

Jak již bylo výše zmíněno, obec by mohla náklady na rekonstrukci rozdělit do tří let  

a financovat tuto investiční akci bez použití cizích zdrojů. Ovšem dlouhotrvající 

rekonstrukce a přístavba budovy znemožní pořádat v obci většinu kulturních akcí. 

Také sportovní a zájmové organizace, které sokolovnu využívají by musely 

přesunout svoji činnost do jiných prostor. Takovéto prostory ovšem nejsou 

v současné době v Novém Malíně k dispozici. Proto je třeba provést realizaci celého 

projektu v co nejkratší době. 

Druhou variantou financování je kombinace vlastních zdrojů a úvěru. Při této 

variantě je nutné dobře zvážit, kolik finančních prostředků lze uvolnit z  rozpočtu obce 

na financování této akce. Na zbývající částku pak přijmout úvěr od banky, která 

nabídne nejvýhodnější podmínky. Dalším úvěrem se zvýši zadluženost obce,  

což není ve většině případů žádoucí, ale zároveň lze považovat obec Nový Malín, 

vzhledem k jeho současnému nízkému zadlužení, za klienta, který by neměl  

mít problém s poskytnutím úvěru ani s jeho splácením. 

Třetí variantou řešení je kombinace vlastních zdrojů a dotace. Pokud by obec 

získala dotaci od MŠMT ve výši 7 mil. Kč, musela by zbytek nákladů uhradit 

z vlastních zdrojů (cca 11,5 mil. Kč), což je v jednom rozpočtovém období spíše 

nereálné. Lepší možností je pak získání dotace z fondu EU ve výši 15,5 mil. Kč, 

                                                 
39

 Brownfields je termín označující opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní 
stavby a nefunkční průmyslové zóny 
40

 Internetové stránky strukturálních fondů Evropské unie [on-line]. [cit. březen 2012]. Dostupné na 
www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d67b43ba-143b-4541-9624-8f9943ac3c15/ROP-NUTS-II-Stredni-Morava 
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přičemž dofinancovat zbylé náklady ve výši 3 mil. Kč by pro obec nebyl žádný 

problém.  

Čtvrtou variantou financování projektu může být použití pouze cizích zdrojů, tedy 

úvěru nebo kombinace úvěru a dotace. Možnost realizovat projekt pouze pomocí 

úvěru je vzhledem k existenci vlastních zdrojů nevyhovující. Obec nebude zvyšovat 

svoje zadlužení, pokud to není nezbytně nutné. Pokud by ovšem obec nezískala 

dotaci z fondu EU, ale pouze nižší částku od MŠMT lze uvažovat o poskytnutí 

menšího úvěru na dokončení celého projektu. 

Vzhledem k výše uvedenému se jeví jako nevýhodnější způsob financování tohoto 

projektu kombinace vlastních zdrojů a dotace, nejen z důvodu nulového navýšení 

zadlužení obce, ale také nejnižšího podílu použití vlastních zdrojů, které mohou být 

využity na jiné investiční akce obce.  
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5  ZÁVĚR 

Obec Nový Malín, díky své výhodné poloze necelý jeden kilometr od okresního 

města Šumperka, je považována za obec vhodnou pro další růst a příliv obyvatel, 

zejména rodin s dětmi. S tím souvisí i snaha zastupitelstva podpořit projekty, které 

mají být využity k volnočasovým aktivitám v obci. Takovým projektem je i popisovaná 

rekonstrukce sokolovny, která je největším objektem v obci, kde lze pořádat 

sportovní, společenské a kulturní akce. 

Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá zejména pravidly hospodaření 

nižších územně samosprávných celků, legislativním vymezením obcí a popisem 

vybrané obce. Na teoretickou část navazuje část praktická, kde je řešena analýza 

hospodaření obce Nový Malín v letech 2007 – 2011, a to prostřednictvím rozboru 

příjmových a výdajových stran rozpočtu. Příjmovou část rozpočtu obce tvoří příjmy 

daňové, nedaňové a kapitálové a přijaté transfery. Výdajová část je pak rozdělena  

na běžné a kapitálové výdaje. Dále je praktická část zaměřena konkrétně na projekt 

rekonstrukce sokolovny, její využití a možnosti financování z vlastních zdrojů, z cizích 

zdrojů a pomocí dotací. 

Cílem bakalářské práce bylo nalézt a doporučit vhodný způsob financování projektu 

rekonstrukce sokolovny v obci Nový Malín.  

Z výsledků provedené analýzy vychází, že cíl byl splněn nalezením čtyř variant 

financování, které jsou popsány v závěru čtvrté kapitoly. První variantou financování 

sokolovny je použití pouze vlastních zdrojů obce. Tato varianta by ovšem neúměrně 

prodloužila dobu trvání rekonstrukce, což vzhledem k jejímu všestrannému využívání 

není žádoucí. Druhá varianta pak kombinuje vlastní zdroje a použití úvěru. Úvěr 

může obec získat od Komerční banky nebo Československé obchodní banky,  

kde má vedeny běžné účty nebo od Českomoravské záruční a rozvojové banky, 

která nabízí pevnou úrokovou sazbu po celou dobu trvání úvěru, nepožaduje 

zajištění a jeví se tedy jako nejvýhodnější. Bohužel nebyly zjištěny konkrétní úrokové 

sazby jednotlivých bank, jelikož tyto sazby stanovují banky individuálně na základě 

dohody s klientem. Třetí varianta řeší kombinaci vlastních zdrojů a dotací. Projekt  

rekonstrukce sokolovny splňuje podmínky pro poskytnutí dotace od Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, kde může obec žádat o 40 % nákladů, tj. cca 7 mil. 

Kč a z fondů EU, kde lze získat podporu až do výše 85 % nákladů, což představuje 
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cca 15,5 mil. Kč. Čtvrtá varianta se věnuje financování pouze z cizích zdrojů, tedy 

použití úvěru nebo kombinace úvěru a dotace. Vzhledem k možnosti využit vlastní 

zdroje je tato varianta považována za nejméně výhodnou. 

Optimální a tedy doporučovanou variantou je kombinace vlastních zdrojů a dotace 

z fondu EU, případně dotace od MŠMT. Reálné je pak použití i druhé varianty, tedy 

financování pomocí vlastních zdrojů a úvěru v případě, že nebude poskytnuta  

na tento projekt dotace. Použití této varianty povede ovšem k vyššímu zadlužení 

obce. 

K dosažení cíle byly využity metody dedukce a indukce, komparace a analýzy 

daných ukazatelů. Nalezeno bylo hned několik možností, jak může obec financovat 

investiční akci. Zejména široká škála vypisovaných dotačních titulů a nabízených 

úvěrů dokazuje, že obec by měla být schopna nalézt finanční prostředky pro realizaci 

investičních projektů. 

Ke zpracování této bakalářské práce byly využity knižní publikace a platná legislativa 

spojená se zkoumanou problematikou. Dále bylo čerpáno z příslušných webových 

stránek a také z interních zdrojů obce Nový Malín. Všechny zdroje použité  

ke zpracování jsou uvedeny v seznamu literatury. 

 



 55    

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

a) Odborná literatura  

1. PEKOVÁ, J. [i]Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR.[/i] 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2011. 587 s. ISBN 978-80-7357-614-1. 

2. PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. [i]Veřejná správa a finance veřejného 

sektoru.[/i] 3. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5.  

3. PEKOVÁ, J. [i]Veřejné finance, úvod do problematiky.[/i] 4. vyd. Praha: ASPI, 

a.s., 2011. 587 s. ISBN 978-80-7357-358-4. 

4. PROVAZNÍKOVÁ, R. [i]Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe.[/i] 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-

2789-9. 

5. FOTR, J.; SOUČEK, I. [i]Investiční rozhodování a řízení projektů.[/i] 1.vyd. 

Praha: Grada Publishing,  

6. TOMÁNEK, P. Hospodaření Krajů a obcí, Ostrava: VŠB – TU Ostrava 

7. TOMÁNEK, P. Veřejné finance A, Ostrava: VŠB – TU Ostrava 

 

b) Legislativa 

8. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky  

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

10.  Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 

územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění 

pozdějších předpisů 

11. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

12. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů 

13. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 

 

c) Internetové zdroje 

14. Internetové stránky Ministerstva financí ČR [on-line]. [cit. březen 2012]. 

Dostupné na www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/. 

15. Internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR [on-line]. [cit. březen 

2012]. Dostupné na www.mmr.cz/. 



 56    

16. Internetové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR [on-line]. 

[cit. březen 2012]. Dostupné na www.msmt.cz/.  

17. Internetové stránky obce Nový Malín [on-line]. [cit. listopad 2011 - březen 

2012]. Dostupné na www.novymalin.cz/. 

18. Internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava [on-

line]. [cit. březen 2012]. Dostupné na www.rr-strednimorava.cz/  

19. Internetové stránky strukturálních fondů Evropské unie [on-line]. [cit. březen 

2012]. Dostupné na www.strukturalni-fondy.cz/ 

20. Internetové stránky Olomouckého kraje [on-line]. [cit. březen 2012]. Dostupné 

na www.kr-olomoucky.cz/ 

21. Internetové stránky Komerční banky [on-line]. [cit. březen 2012]. Dostupné na 

www.kb.cz/ 

22. Internetové stránky Československé obchodní banky [on-line]. [cit. březen 

2012]. Dostupné na www.csob.cz/ 

23. Internetové stránky Českomoravské záruční a rozvojové banky [on-line]. [cit. 

březen 2012]. Dostupné na www.cmzrb.cz/ 

24. Internetové stánky České národní banky [on-line]. [cit. únor 2012]. Dostupné 

na www.cnb.cz/cs/index.html 

25. Internetové stránky Českého statistického úřadu [on-line]. [cit. prosinec 2011]. 

Dostupné na www.czso.cz/ 

26. Změny v zadávání veřejných zakázek, Ing. Jiří Košulič [on-line]. [cit. leden 

2012]. Dostupné www.rts.cz/clanky/09-2010.pdf 

 

d) Ostatní 

27. Interní materiály obce Nový Malín 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.kb.cz/
http://www.csob.cz/
http://www.cmzrb.cz/
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČSOB Československá obchodní banka 

ČR  Česká republika 

DM Dlouhodobý majetek 

DPFO Daň z příjmu fyzických osob 

DPPO Daň z příjmu právnických osob 

DPH Daň z přidané hodnoty 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj  

EU Evropská unie 

FÚ Finanční úřad 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KB Komerční banka 

MAS Místní akční skupina 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŠ Mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NP Nadzemní podlaží 

PZ Politika zaměstnanosti 

ROP Regionální operační program 

RRF Regionální rozvojový fond 

SM Severní Morava 

SR Státní rozpočet 

SZ Sociální zabezpečení 

ZČ Zájmová činnost 

ZŠ  Základní škola 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
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Příloha č. 1 – Rozpočtová skladba, konsolidační třídění 

 

Záznamová jednotka 023 – Převody uvnitř peněžního fondu (Převody především 

uvnitř státního rozpočtu. Použije se také zároveň s přeúčtováním investice 

z neinvestičních do investičních výdajů). 

Záznamová jednotka 024 – Transfery přijaté z území jiného okresu (Dotace přijaté 

obcí od obce v jiném okrese téhož kraje). 

Záznamová jednotka 025 – Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 

okresu  (Splátky půjčených prostředků přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož 

kraje). 

Záznamová jednotka 026 – Transfery poskytnuté na území jiného okresu (Dotace 

poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje). 

Záznamová jednotka 027 – Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 

(Návratné finanční výpomoci, půjčky a úvěry poskytnuté obcí obci v jiném okrese 

téhož kraje). 

Záznamová jednotka 028 – Transfery přijaté z území jiného kraje (Dotace přijaté 

obcí nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje). 

Záznamová jednotka 029 – Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného 

kraje (Splátky návratných finančních výpomocí, půjček a úvěrů přijaté obcí nebo 

krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje). 

Záznamová jednotka 035 – Transfery poskytnuté na území jiného kraje (Dotace 

poskytnuté obcí nebo krajem obci v jiném kraji nebo jinému kraji). 

Záznamová jednotka 036 – Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 

(Návratná finanční výpomoc, půjčka nebo úvěr poskytnuté obcí nebo krajem obci 

v jiném kraji nebo jinému kraji). 

 



     

Příloha č. 2 – Mapa Nového Malína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:www.mapy.cz  

 



     

Příloha č. 3 – Plnění rozpočtu, schválený rozpočet a rozpočtový výhled obce 

Nový Malín v tis. Kč 

 

  

Plnění rozpočtu 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočtový výhled 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tř. 1 - Daňové příjmy 24 726,51 27 103,83 27 187,00 33 000,00 35 000,00 

Tř. 2 - Nedaňové příjmy 2 040,39 1 819,11 1 597,00 1 980,00 2 180,00 

Tř. 3 Kapitálové příjmy 8 061,04 9 319,60 6 656,00 6 000,00 6 000,00 

Tř. 4 - Přijaté transfery 21 081,48 12 688,87 2 700,00 3 500,00 3 000,00 

Příjmy celkem  55 909,42 50 931,41 38 140,00 44 480,00 46 180,00 

Tř. 5 - Běžné výdaje 18 151,57 15 683,16 16 940,00 18 950,00 19 200,00 

Tř. 6 - Kapitálové výdaje 36 329,15 39 684,87 29 700,00 17 300,00 12 200,00 

Výdaje celkem 54 480,72 55 368,03 46 640,00 36 250,00 31 400,00 

Zdroj: Interní materiály obce Nový Malín 

 

 

 

 

 

 

  



     

Příloha č. 4 – Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v obci 

 

Název akce Areál Termín Poznámka 
Cena za 

pronájem 

Myslivecký ples vnitřní leden   3 500 Kč 

Sokolský ples vnitřní leden   3 500 Kč 

Skautský ples vnitřní leden   3 500 Kč 

Letecký ples vnitřní leden   3 500 Kč 

Hasičský ples vnitřní únor   3 500 Kč 

Dětský maškarní ples vnitřní únor sleva - děti 2 000 Kč 

Ples SPCCH  vnitřní únor   3 500 Kč 

Valentýnský ples (školský) vnitřní únor   3 500 Kč 

Josefovská zábava vnitřní březen   3 500 Kč 

Velikonoční zábava vnitřní duben   3 500 Kč 

Soutěž v paravoltiži vnitřní duben sleva - děti 2 000 Kč 

Dětský den vnitřní červen   3 500 Kč 

Pálení čarodějnic venkovní červen 
využití venkovního 
areálu je zdarma 0 Kč 

Závěr školního roku vnitřní + venkovní červen obecní akce 0 Kč 

Malínské hody vnitřní + venkovní září obecní akce 0 Kč 

Myslivecké hody vnitřní + venkovní říjen   3 500 Kč 

Malínfest – festival 
amatérských hudebníků vnitřní říjen   3 500 Kč 

Divadelní představení vnitřní listopad 
sleva -
nevýdělečná akce 2 000 Kč 

Lampiónový průvod venkovní listopad 
využití venkovního 
areálu je zdarma 0 Kč 

Sportovní akce pravidelné vnitřní + venkovní celoročně  

akce 
registrovaných 
sportovních klubů 0 Kč 

Mikulášská zábava vnitřní prosinec   3 500 Kč 

Štěpánská zábava vnitřní prosinec   3 500 Kč 

Silvestrovská zábava vnitřní prosinec dvoudenní akce 5 000 Kč 

Roční příjem celkem 60 000 Kč 

Zdroj: interní materiály obce 

 


