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Anotace: 

Cílem diplomové práce je analýza financování města Ţatce v letech 2008, 2011 a jejich 

srovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2012-2014. V druhé kapitole je popsána podstata 

právní úpravy hospodaření územních samosprávných celků, rozšířená o teoretický popis 

rozpočtu, rozpočtového procesu, závěrečného účtu a moţnosti kontroly rozpočtového 

hospodaření s popisem postihů za porušení rozpočtové kázně. Třetí kapitola se zabývá 

podrobnou analýzou příjmů a výdajů v daných období na základě poskytnutých pravdivých 

údajů rozpočtů a rozborů hospodaření města Ţatce. Ve čtvrté části je popsán současný stav 

financování města Ţatce a stanoveny návrhy a doporučení vyplývající z provedené analýzy. 

Závěr patří zhodnocení celé práce. 

Klíčová slova: 

Rozpočet, rozpočtový proces, územně samosprávný celek, příjmy, výdaje, finanční 

analýza. 

 

Summary: 

The aim of the thesis is to analyze the financing of Saaz in 2008, 2011 and their 

comparison with the budget outlook for 2012-2014. The second chapter describes the nature 

of economic regulation of local governments, extended a theoretical description of the budget, 

budget process, and final account of the budgetary control options with a description of 

penalties for breach of budgetary discipline. The third chapter deals with a detailed analysis of 

income and expenditure in the period on the basis of the true data management and analysis of 

budgets of Saaz. In the fourth part describes the current state funding of Saaz and set designs 

and recommendations resulting from the analysis. Conclusions include evaluation of the 

whole work. 

Keywords: 

The budget, budget process, local self-governing unit, revenue, expenses, financial 

analysis. 
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Seznam pouţitých zkratek 
 

ČČK  Český červený kříţ 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DPPO  daň z příjmů právnických osob 

DSO   dobrovolný svazek obcí 

FO SVČ  fyzická osoba samostatně výdělečná činnost 

FO záv.čin. fyzická osoba závislá činnost 

FRR  Fond rezerv a rozvoje 

CHCHaP  Chrám chmele a piva 

IV   investiční výdaje 

KU  krajský úřad 

OS   organizační sloţka 

P   příjmy 

PO   právnická osoba 

PO   příspěvkové organizace 

ROP  Regionální operační program 

RS   rozpočet schválený 

RUD  rozpočtové určení daní 

RV  rozpočtový výhled 

skut.  rozpočet skutečný 
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1 Úvod 

 „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění 

svých úkolů chrání téţ veřejný zájem.“
1 

Nic není nařízeno, neboť ne kaţdá obec by měla 

na vše dostatek peněz. A tak záleţí pouze na zastupitelstvu obce, zda se rozhodne poskytovat 

určitou sluţbu spadající pod obecná ustanovení zákona o obcích.[5] 

Analýzu financování města Ţatce jsem si vybrala především z toho důvodu, ţe jsem se 

v tomto městě narodila a ţiju zde jiţ 37 let.  

Město Ţatec má bohatou historii. V historických pramenech se jméno Ţatce uvádí poprvé 

v kronice Thietmara Meserburského v r. 1004. Další písemné zprávy z 11. – 13. století 

představují Ţatec jako významné správní a církevní středisko. Vznik feudálního města je 

završen listinou z r. 1265, kterou král Přemysl Otakar II. uděluje Ţatci důleţitá privilegia. 

Zdrojem prosperity města byla zejména řemesla, zemědělství a obchod. Později se Ţatec 

prosadil jako centrum známé chmelařské oblasti. Zanedbatelná není ani kulturní historie 

města - zejména jeho Latinská škola. Kolem r. 1400 zde jako rektor působil Jan ze Ţatce, 

autor literárního německého díla "Oráč z Čech". Pod jeho vedením se ţatecká městská škola 

stala jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších v Čechách. V 15. století patřil Ţatec 

k oporám husitského hnutí. V roce 1421 byla pod hradbami města poraţena vojska II. kříţové 

výpravy. V 16. století se Ţatec řadil k nejlidnatějším městům Čech. Jeho nejstarší podoba je 

zachycena na vedutě kreslíře Jana Willenberga z r. 1602. Důsledkem třicetileté války byl 

nejen hospodářský pokles ale i odchod mnoha obyvatel Ţatce do emigrace. Mění se 

náboţenský a národnostní ráz města. Přesto zůstal Ţatec střediskem kraje aţ do r. 1850, poté 

byl sídlem okresního hejtmanství. Historický střed města, který byl v r. 1961 vyhlášen 

městskou památkovou rezervací, je souborem významných staveb a architektonických slohů 

od doby románské po secesi.[2] 

Město Ţatec se nachází na severozápadě Čech v Ústeckém kraji v okrese Louny. Počet 

obyvatel k 1.1.2010 bylo 19324 osob. 

Cílem diplomové práce je analýza rozpočtu města Ţatce zaměřená především na srovnání 

rozpočtových období: roku 2008, 2011 a rozpočtového výhledu na rok 2012 aţ 2014. 

Výsledky diplomové práce hodnotí nejen aktuální stav financování města Ţatce k 31.12.2011, 

ale také stanovuje návrhy a doporučení do dalších let. 

                                                           
1
 § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
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2 Právní úprava hospodaření územních samosprávných celků 

Územní samospráva je forma veřejného vládnutí (veřejné moci) a veřejné správy. Územní 

samospráva je realizace práva občanů na vlastní samosprávu, právo na spravování určitého 

území menšího neţ je stát na základě působnosti stanovené ústavou a příslušnými zákony 

při vytvoření potřebných ekonomických podmínek. Samosprávou tedy rozumíme samostatné 

obstarávání svých záleţitostí v mezích práva. Znamená to, ţe tyto záleţitosti spravuje někdo 

jiný neţ stát a to jako nestátní subjekt. 

K obnově samosprávy v České republice došlo v roce 1990 přijetím nové ústavy a zákona 

o obcích (obecním zřízení), čímţ bylo potvrzeno právo občanů na územní samosprávu.[8] 

2.1 Charakteristika územních samosprávných celků 

Ústava vymezuje obec jako základní samosprávný celek, který je oprávněn ze zákona 

demokraticky ustavovat své samosprávné orgány a rozhodovat relativně samostatně ve všech 

věcech svěřených obci do samostatné působnosti. Článek 99 Ústavy vymezuje obec jako 

základní administrativní územní celek státu, v němţ je vykonávána státní správa. Pokud obec 

nevyuţije své právo na samosprávu, můţe se stát součástí jiné obce nebo stát pověří výkonem 

státní správy pro takovou obec jinou obec.[6] Vyššími územními samosprávnými celky jsou 

kraje. V České republice je existence těchto samosprávných krajů v podobě tzv. vyšších 

samosprávných územních celků zakotvena v ústavě. Zákonem z r.1997
2
 bylo vytvořeno 

celkem 14 krajů a jejich fungování na bázi samosprávy se rozvíjí od roku 2001.[4] 

Obec je podle zákona o obcích
3
 základním územním samosprávným společenstvím 

občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní 

korporací a má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a 

o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání téţ veřejný zájem.[16] 

V samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními 

předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování 

potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje 

zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 

rozvoje a ochrany veřejného pořádku.[6] 

                                                           
2
 Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. 

3
 Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Město Ţatec vzniklo jako právnická osoba na základě zákona č.367/1990 Sb. o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to dnem voleb do obecních zastupitelstev 

v roce 1990 tj. dnem 24.11.1990. V současné době jeho právní postavení upravuje zákon 

č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. S účinností 

od 1.1.2003 je město Ţatec obcí s rozšířenou působností.  

Město Ţatec je územním samosprávním společenstvím občanů a veřejnoprávní korporací, 

která pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a chrání téţ veřejný 

zájem.  

Nejvyšší orgány města jsou Zastupitelstvo Města Ţatce a Rada Města Ţatce. Starosta 

města spolu s místostarostou, tajemníkem městského úřadu a zaměstnanci zařazenými 

do městského úřadu, tvoří Městský úřad Ţatec.[3] 

2.1.1 Majetek obce 

Všechny zákony po roce 1989 (ale i dřívější) zaručovaly obcím přístup k majetku, 

ke skutečné realizaci institutu vlastnictví došlo aţ v roce 1991. Byl přijat zákon č. 172/1991 

Sb., který určoval, které z věcí z majetku České republiky přejdou do majetku obcí
4
. 

Obec jako vlastník majetku má právo majetek drţet, uţívat a nakládat s ním. Moţnosti 

hospodaření s majetkem ovlivňují i povinnosti a odpovědnost k majetku, který není 

jednotlivce, ale veřejnoprávní korporace – jedná se o obecní majetek, který tvoří věci i 

majetková práva, s nimiţ obec samostatně hospodaří.[6] 

2.1.2 Program rozvoje obce, měst a regionů 

Cílem programu rozvoje regionu je diagnostikovat území, identifikovat rozvojové 

předpoklady a problémy, vypracovat strategii regionálního a municipálního rozvoje regionu a 

poskytnout náměty na projekt k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje regionu a jeho 

částí (mikroregionů a rozvojových center), včetně přiměřeného stanovení priorit prostorového 

rozvoje socioekonomických aktivit nemístního, příp. neregionálního významu v určitých 

časových horizontech. Zároveň by měl respektovat principy trvale udrţitelného rozvoje.  

Program rozvoje obce či města je pořizován v souladu se zákonem č. 128/2000 (zákon 

o obcích) jako dokument střednědobé i dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých 

aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru 

                                                           
4
 Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění 

pozdějších předpisů 
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na území obce. Hlavním smyslem programu je organizace všeobecného rozvoje obce na bázi 

slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec jako celek prosperovala. Z právního hlediska je 

program rozvoje obce dokumentem koordinačním a indikativním, který nemá charakter 

obecně závazného předpisu. Záměry vyjádřené v programu rozvoje a navrţené postupy jejich 

realizace jsou závazné jen pro samotného pořizovatele, pro ostatní fyzické a právnické osoby 

činné v obci je program závazný jen v míře, s níţ sami vysloví dobrovolný souhlas. 

Kaţdá obec by měla mít schválený program rozvoje obce jako svůj první dokument. 

Druhým dokumentem, na program rozvoje navazující, z něho čerpající a závazně vycházející, 

by měl být schválený územní plán obce (snad s výjimkou nejmenších obcí, čítajících několik 

desítek obyvatel). Na základě těchto dokumentů by měl být sestavován rozpočet obce, 

zejména v jeho „investiční“ části. 

Ze zákona o obcích jednoznačně vyplývá, ţe zastupitelstvu obce je vyhrazeno schvalovat 

program rozvoje územního obvodu obce, dále schvalovat územní plán obce a regulační 

plán obce (viz zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů) a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou.[4] 

Aktuální strategický plán rozvoje města Ţatce byl schválen v květnu 2008 jako závazný 

rozvojový dokument města. Je koncipován jako střednědobý rozvojový dokument, který má 

formulovat rozvojové aktivity města zejména pro období let 2008-2014. Základní rámec 

dokumentu je však formulován dlouhodobě (2022). Byla provedena SWOT analýza 

ve čtyřech kritických oblastech: Infrastruktura, bydlení a ekonomika; Kultura a cestovní ruch; 

Sociální sféra a Ţivotní prostředí. V těchto oblastech byly stanoveny strategické (prioritní) 

cíle a stanoveny opatření k jejich naplňování. V poslední části v rámci podrobné specifikace 

je u kaţdého opatření uvedeno: popis opatření, doba realizace, odhad nákladů, zdroje 

financování a realizátor.[14] 

2.2 Finanční systém na úrovni územní samosprávy 

Finanční systém jednotlivých článků územní samosprávy tvoří územní rozpočet a 

mimorozpočtové fondy, a to jak na municipální úrovni, tzn. obcí, tak na regionální úrovni, 

tzn. krajů. Územní rozpočty, tzn. rozpočty obcí a vyšších stupňů územní samospráv, stejně 

jako mimorozpočtové fondy jsou součástí rozpočtové soustavy. Do tohoto systému patří 

v ČR i rozpočty dobrovolných svazků obcí (DSO) a rozpočty příspěvkových organizací (PO), 

u nichţ jsou zřizovatelem obce a kraje. Sestavování územního rozpočtu a hospodaření podle 

něho v průběhu rozpočtového období je na kaţdé úrovni územní samosprávy pro jednotlivé 

články územní samosprávy ze zákona povinné, vytváření mimorozpočtových fondů a jejich 



Mgr. Blanka Hodanová: Analýza financování města Ţatec 

 

2012  5 

vyuţití v systému financování potřeb územní samosprávy je zpravidla v pravomoci orgánů 

územní samosprávy (zastupitelstva obcí a krajů). 

Základní poţadavky na finanční systém územní samosprávy v základních rysech 

stanovila Evropská charta místní samosprávy
5
 a návrh Evropské charty regionální 

samosprávy. 

Principy finančního systému územní samosprávy: 

- základním principem je hospodaření podle ročního rozpočtu; 

- vytváření mimorozpočtových fondů v omezení míře, aby nedocházelo 

k rozmělňování relativně omezených finančních prostředků do fondů, které jsou 

zpravidla účelové; 

- konsistence finančního systému územní samosprávy s veřejnými financemi 

(vyuţívání veřejných financí by mělo být v souladu s cíli fiskální politiky státu a mělo 

by být co nejefektivnější); 

- určitý stupeň municipální a regionální autonomie, tzn. rozhodovací pravomoci 

územní samosprávy, ale i odpovědnosti za důsledky rozhodnutí, hospodaření, plnění 

rozpočtu a nakládání s majetkem; určitý stupeň finanční nezávislosti na státu, tzn. 

určitá míra finanční soběstačnosti, jakoţto podíl vlastních příjmů na celkových 

příjmech, územní samosprávy; 

- přerozdělovací vztahy zaloţené na spravedlnosti a slušnosti, tzn. i princip solidarity 

mezi bohatšími a chudšími obcemi a regiony; 

- průhlednost finančního systému, aby byla moţná účinná finanční kontrola, ale i 

veřejná a občanská kontrola; stabilita finančního systému územní samosprávy, 

zejména co se týče počtu a druhů mimorozpočtových fondů; stabilita pravidel 

hospodaření, a to v delším časovém horizontu (nemělo by docházet k častým 

změnám pravidel hospodaření s rozpočtovými prostředky, častým změnám v daňovém 

určení a k výrazným změnám v konstrukci daní); 

- účinnost finančního systému, tzn. hospodárné, v širším kontextu efektivní vyuţití 

prostředků rozpočtu a případně mimorozpočtových fondů; 

                                                           
5
 Charta vstoupila v platnost v roce 1988. Česká vláda usnesením č.331/1998 připojila svůj podpis k této Chartě. 

Dokument nabyl účinnosti dnem 1.9.1999 (ve Sbírce zákonů byl publikován po č. 181/1999 Sb. a ve znění zák. č. 

369/1999 Sb., platí pro ČR. 
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- administrativní nenáročnost finančního systému, coţ by se mělo promítnout do 

nízkých nákladů na zabezpečení fungování finančního systému jednotlivých článků 

územní samosprávy; 

- určitý stupeň kontroly ze strany centrální moci.[4] 

2.3 Rozpočet 

Rozpočet je obecně chápán jako peněţní fond, finanční plán, bilance či nástroj 

prosazování cílů veřejné politiky. Obce hospodaří podle vlastního rozpočtu příjmů a výdajů a 

s vyuţitím vlastních peněţních fondů. Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky jsou 

od 1.1.2001 stanovena zákonem č. 250/2000 Sb., o územních rozpočtech. Vedle tohoto 

zákona byl schválen zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu jednotlivých daní, 

který se rozpočtů obcí významně dotýká stejně jako rozpočtová pravidla celostátní, upravená 

zákonem č. 218/2000 Sb., která obsahují některá obecná ustanovení společná pro celou 

rozpočtovou soustavu. 

Rozpočty územních celků tvoří v ČR spolu se státním rozpočtem a rozpočty státních 

fondů určitou propojenou soustavu, ve které jsou jednotlivé články samostatné a zároveň mezi 

sebou provázané.[6] 

2.3.1 Rozpočtové plánování 

Rozpočet obce je decentralizovaný peněţní fond, kde se soustřeďují různé druhy 

veřejných příjmů, rozdělují se a vyuţívají na financování statků a sluţeb veřejného sektoru. 

Rozpočet je rovněţ bilancí, která porovnává příjmy a výdaje za sledované období, 

ekonomickým nástrojem k prosazování cílů obecní politiky. Rozpočet je i toková veličina, 

kdy během celého rozpočtového období postupně přicházejí příjmy na příjmový účet rozpočtu 

a postupně se výdaji uhrazují vznikající potřeby. Rozpočet obce je zároveň finanční plán, 

kdy obec podle schváleného rozpočtu hospodaří v průběhu rozpočtového období 

(tj. rozpočtového – vlastně kalendářního – roku).[4] 

Dlouhodobým cílem hospodaření obce i kraje by měl být vyrovnaný rozpočet, kdy 

P = V, případně přebytkový rozpočet, kdy P > V, a tedy se tvoří rozpočtová rezerva. 

Dlouhodobě schodkový rozpočet, kdy P < V se musí vyrovnat z rezerv vytvořených 

v minulosti, nejsou-li k dispozici, nezbude nic jiného, neţ z návratných finančních prostředků, 

coţ vede k zadluţení a většinou k váţným problémům se splácením dluhu včetně úroků 

v dalších letech (tzv. dluhové sluţby).[8] 
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2.3.1.1 Rozpočtový výhled 

Územní celky mají moţnost sestavit také rozpočtový výhled. Je pomocným nástrojem 

územního samosprávného celku slouţícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho 

hospodářství. Rozpočtový výhled bude obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a 

výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a 

potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů a má přispět územním celkům k vytváření 

podmínek pro dlouhodobější akce, které překračují rámec jednoho rozpočtového roku. 

Hlavními problémy při sestavování rozpočtového výhledu je schopnost odhadnout zejména 

budoucí příjmy a vyjasnit si vztahy k ostatním článkům rozpočtové soustavy.[6] 

2.3.1.2 Mimorozpočtové fondy 

Součástí finančního systému kaţdého článku územní samosprávy je nejen příslušný 

územní rozpočet, ale mohou to být i další decentralizované mimorozpočtové peněţní fondy, a 

to: 

 neúčelové a  

 účelové – jsou častěji vytvářeny, jsou součástí finančního systému územní 

samosprávy, protoţe jejich vyuţívání umoţňují pravidla hospodaření; jsou 

zřizovány na základě rozhodnutí voleného orgánu územní samosprávy 

(zastupitelstvo obce); hospodaří s veřejnými prostředky, o jejich hospodaření se 

rozhoduje veřejnou volbou, tj. hlasováním; mohou mít finanční vztah k územnímu 

rozpočtu. 

U mimorozpočtových fondů se uplatňuje zpravidla přísná účelovost (na financování 

pouze předem stanovených druhů potřeb). To můţe vést běţně k situacím, ţe v daném 

rozpočtovém roce v některém účelovém fondu přebývají finanční prostředky, zatímco v jiném 

je jich nedostatek na krytí potřeby
6
. 

Na druhé straně však fondové hospodaření má i své přednosti. Jestliţe je pouţití 

finančních prostředků z mimorozpočtového fondu směrováno na financování kapitálových 

potřeb v některých odvětvích veřejného sektoru, je jistota, ţe se zabezpečování potřeb nebude 

posouvat (např. rekonstrukce a velké opravy komunikací, komunálního bytového fondu, 

památek apod.), neboť s ohledem na míru inflace zabezpečování a financování kapitálových 

potřeb můţe být v budoucnu mnohem nákladnější. Na rozdíl od územních rozpočtů 

                                                           
6 Zákon č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) 
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nepropadávají nevyuţité prostředky a je moţnost je pouţít na danou potřebu i v následujícím 

roce. 

V ČR mohou obce vytvářet vedle jednotného rozpočtu i další peněţní fond, a to tzv. fond 

rezerv a rozvoje (FRR). Tvorba a pouţití tohoto fondu byla spojována se snahou motivovat 

municipality k hospodárnému vynakládání rozpočtových finančních prostředků, 

k efektivnímu hospodaření obcí, neboť FRR byl tvořen především z tzv. ţádoucích úspor 

ve výdajích rozpočtu a z přebytků hospodaření. Význam FRR v hospodaření obcí se však 

změnil. O způsobu tvorby a pouţití tohoto fondu plně rozhodují zastupitelstva obcí. 

Vyuţívání FRR je v systému hospodaření dobrovolné. Nevyčerpané prostředky FRR koncem 

rozpočtového období nepropadají a převádějí se do dalšího roku.[4] Jedná se tedy o určitou 

formu „spoření“ na finanční zabezpečení akcí většího rozsahu nebo vytvoření finanční 

rezervy na úhradu neplánovaných potřeb.[6] 

2.3.2 Obsah rozpočtu 

Rozpočet obce obsahuje: 

 příjmy a výdaje, které mají vztah k činnosti samosprávy, tzn. k samostatné 

působnosti i k výkonu státní správy v rámci tzv. přenesené působnosti; 

 finanční vztahy k municipálnímu, resp. regionálnímu veřejnému sektoru;  

 finanční vztahy k podnikatelským subjektům; 

 finanční vztahy k rozpočtové soustavě, tj. ke státnímu rozpočtu (SR) a ke státním 

fondům, a to zejména prostřednictvím dotací (případně subvencí), a to včetně 

vztahu k Národnímu fondu prostřednictvím SR, můţe však jít neplánovaně i 

o placení sankcí do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně; 

 finanční vztahy mezi rozpočtem obce a rozpočtem kraje; 

 finanční vztahy k ostatním obcím; 

 finanční vztahy návratného charakteru. Finanční prostředky mohou plynout 

do příslušného rozpočtu obce i ve formě krátkodobé návratné finanční výpomoci 

či půjčky z rozpočtů ostatních článků rozpočtové soustavy; 

 finanční vztahy k ostatním subjektům, například k bankovnímu sektoru, 

k peněţnímu ústavu (tj. v případě čerpání úvěru a jeho následného splácení, 

termínovaný vklad apod.).[4] 
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2.3.2.1 Příjmy rozpočtu 

Příjmy rozpočtu obce tvoří zejména: 

 příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

 příjmy z výsledků vlastní činnosti, 

 příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle zákona 

příjmem obce, která organizaci zřídila nebo zaloţila, 

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

obec pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této 

činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uloţených v pravomoci obce podle 

tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, 

 výnosy z místních poplatků, 

 výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona
7
, 

 dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

 dotace z rozpočtu kraje, 

 prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi 

ukládaných pokud a jiných peněţních odvodů a sankcí, jestliţe jsou podle 

zvláštních zákonů příjmem obce, 

 přijaté peněţité dary a příspěvky, 

 jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce.[12] 

Obec můţe k úhradě svých potřeb pouţít téţ návratných zdrojů, tj. úvěrů, půjček apod., 

či finanční výpomoc ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, nebo z rozpočtu jiné obce 

(návratná finanční výpomoc je bezúročná a její opoţděné splácení se povaţuje za zadrţení 

peněţních prostředků.[6] V příloze č. 1 je uvedeno schéma příjmů rozpočtu obce. 

2.3.2.2 Výdaje rozpočtu 

Z rozpočtu obce se hradí zejména: 

 závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uloţených jí zákony, 

 výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje 

spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, 

 výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem, 

                                                           
7
 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu z daní územním samosprávným celkům a některým 

státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 
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 závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření 

a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliţe k nim přistoupila, 

 závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi, anebo s dalšími subjekty, 

včetně příspěvků na společnou činnost, 

 úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

 výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náleţejících jejich 

vlastníkům, 

 výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro obec, 

 jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků 

na sociální nebo jiné humanitární účely.[12] 

Vedle toho obec hradí i splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných výpomocí a splátky 

jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům.[6] V příloze č. 2 je uvedeno schéma výdajů 

rozpočtu obce. 

Některé výdaje se obtíţněji plánují, například výdaje na topení nebo na odklízení sněhu. 

Existují i výdaje, jeţ volení zastupitelé téměř nemohou ovlivnit, neboť jejich výši určuje 

obecně závazný právní předpis, například nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných sluţbách a správě, které stanovuje platy úředníků obecního úřadu. Kromě výdajů 

obce na „záleţitosti, které jsou v zájmu obce a občanů“, tedy na samostatnou působnost, je 

třeba také počítat s výdaji na výkon přenesené působnosti. Vzhledem k rozdělení obcí podle 

rozsahu výkonu přenesené působnosti (obce základní, obce s pověřeným obecním úřadem
8
 a 

obce s rozšířenou působností) rostou celkové náklady s velikostí obcí. I u stejně velkých obcí 

se náklady budou lišit v případě, ţe jedna z nich vykonává například činnost matričního nebo 

stavebního úřadu.[5] 

2.4 Rozpočtový proces 

Všechny rozpočty mají řadu společných rysů, zejména pokud jde o proces jejich 

navrhování či schvalování. Rovněţ tak kontrola či sankce uplatňované při porušení 

stanovených pravidel. Má-li rozpočet vyhovět svému účelu, musí vykazovat určité vlastnosti. 

Tyto společné rysy jsou označovány jako rozpočtové zásady, mezi něţ patří: zásada 

kaţdoročního sestavování a schvalování rozpočtu, zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu, 

                                                           
8
 § 61 zákona o obcích 
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zásada účelovosti, zásada úplnosti a jednosti rozpočtu (na jednom území jeden rozpočet, který 

by zahrnoval veškeré finanční vztahy, zásada sestavování hrubého rozpočtu, který umoţňuje 

lepší hodnocení (vykazuje nezkráceně všechny příjmy a všechny výdaje), zásada publicity, 

zásada efektivnosti a hospodárnosti.[6] 

2.4.1 Vypracování rozpočtu a etapy rozpočtového procesu 

Rozpočet územního celku se vypracovává jednak v návaznosti na vlastní rozpočtový 

výhled, ale také v návaznosti na údaje z rozpisu platného státního rozpočtu nebo 

rozpočtového provizoria. Vzhledem k jednotnosti rozpočtové soustavy České republiky jsou 

to v případě obcí vztahy jak k rozpočtu státnímu, tak rozpočtu příslušného kraje.[6] 

Rozpočtové období na úrovni územní samosprávy je v kaţdé zemi shodné s rozpočtovým 

obdobím celé rozpočtové soustavy. Trvá jeden rok a ve většině zemí včetně ČR se kryje 

s kalendářním rokem. Rozpočtový proces, tj. všechny etapy rozpočtového procesu, je však 

delší, zpravidla zahrnuje dobu 1,5 aţ 2 roky.[4] 

2.4.1.1 Etapy rozpočtového procesu 

 sestavení návrhu územního rozpočtu zodpovědným výkonným orgánem; 

 projednání a schválení návrhu územního rozpočtu voleným orgánem; 

 plnění územního rozpočtu, za které zodpovídají výkonné orgány a případné změny 

rozpočtu, které doporučují výkonné orgány a schvalují volené orgány; 

 průběţná kontrola plnění výkonnými orgány, ale i volenými orgány příslušného 

článku územní samosprávy; 

 sestavení přehledu o skutečném vývoji plnění územního rozpočtu za uplynulé 

rozpočtové období, který sestavuje příslušný výkonný orgán a projednání a 

následná kontrola, kterou provádí volené orgány. 

Jednotlivé etapy rozpočtového procesu jsou obdobně vyuţívány v celé rozpočtové 

soustavě.[4] 

2.4.1.2 Rozpočtová skladba 

Rozpočtová skladba je stanovena vyhláškou č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.[12] 

Příjmy a výdaje všech veřejných rozpočtů, tzn. i územní rozpočet, podrobně závazně člení 

tzv. rozpočtová skladba (klasifikace). Je to systematické, jednotné a přehledné třídění, které 

umoţňuje: 
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 zabezpečit jednotnost a přehlednost rozpočtů a mimorozpočtových fondů 

v rozpočtové soustavě, 

 analyzovat příjmy a výdaje v rozpočtové soustavě, v čase i prostorově, včetně 

komparace, i pro mezinárodní srovnání, 

 agregovat, sumarizovat příjmy a výdaje za celou rozpočtovou soustavu s vyuţitím 

tzv. konsolidace, která umoţňuje eliminovat riziko několikanásobného načítání 

určité operace, např. v případě dotací, 

 zajistit potřebné informace a jejich vyuţití v rozpočtové politice. 

Rozpočtová skladba se v ČR vztahuje na třídění operací, které mají charakter tzv. operací 

veřejných (tzn. operací v rozpočtech a v mimorozpočtových fondech, o kterých se rozhoduje 

veřejnou volbou). Je zaloţena na vyuţití principu peněţních pohybů („cash“ princip), tzn. 

připsání peněţních prostředků na bankovní účet či jejich odepsání z bankovního účtu, 

s výjimkou operací pokladny, které se promítnou do příjmů a výdajů podle rozpočtové 

skladby aţ tehdy, kdyţ dojde k jejich účtování s příslušným bankovním účtem. Rozpočtová 

skladba upravuje způsob třídění všech peněţních operací rozpočtů a fondů obcí i krajů, včetně 

dobrovolných svazků obcí. 

Rozpočtová skladba vyuţívá třídění: 

 kapitolní neboli odpovědnostní (organizační), které je však pro obce a kraje 

nepovinné; 

 druhové třídění příjmů a výdajů, které umoţňuje propojení na účetnictví. Je 

důleţité z hlediska rozpočtové politiky. Je základem třídění a týká se všech 

peněţních operací, které třídí aţ na jednotlivé poloţky, a to podle kritérií: 

o inkaso X platba. Inkasa jsou přijaté finanční prostředky připsané 

na bankovní účet. Platby představují odepsání finančních prostředků 

z bankovního účtu; 

o nenávratná X návratná; 

o běţná X kapitálová; 

o domácí X zahraniční 

o povinná X dobrovolná, tzn. zda operace vyplývají ze zákonných apod. 

norem či nikoliv; 

o aktiva X pasiva, zda se vztahují k věřitelskému či dluţnickému postavení; 

o zohledňující rozpočtovou politiku X řízení likvidity; 
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 odvětvové (dříve funkční), tzn. na jaký účel jsou finanční prostředky vydávány. 

Netřídí všechny operace, ale jen všechny výdajové operace a v ČR u územních 

rozpočtů vybrané nedaňové a kapitálové příjmy; 

 konsolidační (tzv. záznamové jednotky).[4] 

2.4.2 Projednání a schválení rozpočtu 

Schvalování rozpočtu se skládá z projednání návrhu a vlastního schválení. Projednání 

rozpočtu se děje na zasedání zastupitelstva, které je veřejné. Schvaluje se jak struktura příjmů 

a výdajů, tak i celková výše rozpočtu. Není-li rozpočet schválen před 1.lednem rozpočtového 

roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly 

rozpočtového provizoria. Jeho pravidla stanoví zastupitelstvo obce pro hospodaření obce. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení.[6] 

2.5 Kontrola rozpočtového hospodaření 

Kontrolovat hospodaření územních celků přísluší orgánům obce či kraje. V případě, kdy 

si obec či kraj kontrolují svými orgány hospodaření, které je spojeno s vlastním majetkem 

obce, je moţné hovořit o kontrole vnitřní. Kaţdý orgán má zákonem o obcích určena práva a 

povinnosti, a to i na tomto úseku. Významné postavení má rada jakoţto výkonný orgán obce. 

Zastupitelstvo má stanovenou povinnost zřídit kontrolní výbor a výbor finanční. V případě 

finančního výboru zřízeného krajem je okruh činností širší, neţ je tomu u finančního výboru 

obce, mimo jiné zajišťuje kontrolu vyuţití dotací poskytnutých krajem z jeho prostředků 

obcím (obce mají povinnost poskytnout kraji podklady a součinnost při této kontrole). 

Obec má povinnost nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok podle zákona 

o rozpočtových pravidlech. Tato povinnost je stanovena v souladu s ustanovením § 42 zákona 

o obcích. Obec tak můţe učinit prostřednictvím krajského úřadu či auditora i v průběhu roku, 

jde-li o provedení mimořádného přezkoumání svého hospodaření.  

Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis (zákon č. 420/2004Sb., 

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí). 

Náklady na přezkoumání hradí obec ze svých rozpočtových prostředků. Formou závěrečné 

kontroly hospodaření za uplynulý rok je zastupitelstvem schvalovaný závěrečný účet obce 

(viz dále). 

Vnější kontrola můţe být realizována na základě zmocnění příslušných zákonů, 

nezávisle na vůli obce a někdy i přes její vůli. Kontrola vedení účetnictví a účetních výkazů, 
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inventarizace majetku, zásob a závazků, to jsou oblasti kontroly, které jsou typické nejen pro 

územní celky, ale týkají se kaţdého hospodářského subjektu. Řady subjektů, včetně územních 

celků, se týká i oblast veřejných zakázek (zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů), která je předmětem kontroly.  

Z dalších kontrol jde např. o kontrolu daňovou a kontrolu rozpočtového hospodaření. 

Při daňové kontrole se poustupuje podle zákona o správě daní a poplatků, při kontrole 

rozpočtové jde zejména o kontrolu postupu při schvalování rozpočtu, jeho plnění, 

rozpočtových změn, nakládání s majetkem apod. Touto kontrolou jsou pověřeny územní 

finanční orgány. Kontrolní oprávnění jak v oblasti daňové, tak rozpočtové přísluší i 

Ministerstvu financí.[6] 

Finanční kontrola ve veřejné správě je v ČR upravena zákonem o finanční kontrole 

(zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů). Finanční kontrola je vykonávána: 

 kontrolními orgány. Zaměřuje se na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky 

při jejich vynakládání na veřejné výdaje. Jde o tzv. veřejnoprávní kontrolu, a to 

průběţnou a následnou; 

 v některých případech podle mezinárodních smluv, 

 vnitřním kontrolním systémem – interní audit. 

Význam se přisuzuje internímu auditu, jako nezávislému a objektivnímu zkoumání a 

vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému. Musí ho provádět funkčně nezávislý 

útvar, resp. orgán uvnitř územního samosprávného celku. Zahrnuje zejména: 

 finanční audit, 

 audit systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů, včetně 

vymáhání pohledávek, zajištění správy veřejných prostředků apod., 

 audit výkonu, tzn. hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jednotlivých operací. 

Výsledky interního auditu by měly být uváděny souhrnně v roční zprávě, která by měla 

hodnotícím způsobem analyzovat výskyt závaţných nedostatků v hospodaření a doporučit 

směry zkvalitnění hospodaření a řízení v dalším období. 

Správnost účetních operací prověřuje účetní audit, jehoţ cílem je prozkoumat a ověřit 

konsolidované účetní výkazy. Audit můţe být: 

 vnitřní, prováděný nezávislým orgánem (odborem, oddělením apod.) přímo 

na daném článku územní samosprávy. Má vazbu na vnitřní kontrolní systém; 
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 vnější (zpravidla zákonný), prováděný auditorem nezávislým na účetní jednotce 

(na úrovni daného článku územní samosprávy). 

Audit musí provádět nezávislý auditor s odbornou způsobilostí, aby byla zajištěna 

objektivnost a nestrannost. Provádění auditu se řídí stanovenými normami, které především 

vymezují předmět auditu a rozsah auditu. 

Vnitřní kontrolní systém na úrovni kaţdého článku územní samosprávy by měl 

fungovat na základě předem stanovených souborů pravidel a postupů pro zajištění vnitřní 

kontroly. Cílem by mělo být: 

 ovlivnění efektivního řízení, plnění přijatých záměrů municipální, resp. 

regionální politiky, 

 zjišťování chyb v řízení, v hospodaření a navrţení postupů pro jejich 

předcházení, zjišťování podvodů apod., 

 na úseku účetnictví zajištění správnosti úplnosti účetních zápisů, včasné 

vyhotovení účetních výkazů, resp. zjišťování chyb a nesouladů.[4] 

2.5.1 Porušení rozpočtové kázně 

Porušením rozpočtové kázně v územních rozpočetech je kaţdé neoprávněné pouţití nebo 

zadrţení peněţních prostředků patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku. 

Za porušení rozpočtové kázně se povaţuje téţ nesplnění povinností nebo podmínek 

stanovených zákonem pro hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, anebo 

uloţených podle zákona orgány k tomu oprávněnými. 

Při ukládání, vybírání a vymáhání sankcí uloţených za porušení rozpočtové kázně se 

postupuje podle zvláštního zákona, tj. zákona o správě daní a poplatků.[6] 

2.5.2 Závěrečný účet 

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného 

celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. 

V závěrečném účtu jsou obsaţeny údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném 

členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních 

operacích, včetně tvorby a pouţití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo moţné 

zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi 

zřízených nebo zaloţených právnických osob. 
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Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 

rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření 

dalších osob.[6] 

Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své 

hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je 

součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a 

svazku obcí. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením 

a. souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo 

b. souhlasu s výhradami, na základě nichţ přijme územní samosprávný celek a 

svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom 

vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu 

samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.[12] 

Závěr bez výhrad znamená, ţe hospodaření celku a údaje účetní závěrky a závěrečného 

účtu odpovídají daným poţadavkům. Toto hodnocení se dá pouţít i v případě drobných 

nedostatků (při kontrole se vţdy nějaký nedostatek zjistí), které neovlivnily účetní závěrku a 

finanční výkazy. Závěr s výhradou se pouţije tehdy, kdyţ byly zjištěny skutečnosti, které 

zásadním způsobem ovlivnily správnost účetnictví a tím i pravdivost závěrky a finančního 

výkazu. Jsou-li tyto skutečnosti takového typu, ţe znamenají porušení rozpočtové kázně, je 

moţné závěr zprávy označit jako závěr s váţnou výhradou (např. kdyţ jsou neoprávněně 

pouţity rozpočtové prostředky).[6] 

2.6 Finanční analýza 

Finanční analýza je významná pro zkvalitnění finančního rozhodování na úrovni kaţdého 

článku územní samosprávy. Na úrovni územní samosprávy je finanční analýza důleţitým 

nástrojem řízení. 

Hlavní oblasti finanční analýzy jsou: 

 běţné hospodaření 

 investiční činnost a její financování, 

 hospodaření s majetkem. 

Finanční analýza se zaměřuje na vyhodnocení silných a slabých stránek ve finančním 

hospodaření příslušného článku územní samosprávy. 
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Finanční analýza je současně propojena s analýzou příjmových a výdajových toků, které 

zachycuje účetnictví. Hospodaření se zachycuje v účetních výkazech. 

Pro hodnocení hospodaření vyuţívá finanční analýza celou řadu ukazatelů – stavové 

ukazatele (viz např. rozvaha), tokové ukazatele (viz např. výsledovka), rozdílové ukazatele, 

poměrové ukazatele (srovnání v čase – např. vyhodnocení vývoje poměru dluhové sluţby 

k běţným příjmům rozpočtu apod., srovnání prostorové – např. srovnání s velikostně stejnými 

obcemi, srovnání s průměrem v zemi apod.).[4] 
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3 Analýza rozpočtového procesu města Ţatec 

K analýze rozpočtového procesu města Ţatce jsem při zpracování této kapitoly vyuţila 

dokumenty poskytnuté finančním odborem města Ţatce, tj. Závěrečné účty města Ţatce let 

2007 aţ 2011 [17], rozpočtový výhled 2012 aţ 2014.[10] 

Soustředila jsem se na zhodnocení příjmů a výdajů především z těchto hledisek: 

 analýzu hospodaření v běţném rozpočtu, a to podle jednotlivých běţně se 

opakujících příjmů a výdajů, včetně analýzy obligatorních výdajů, analýzu 

náhodných, neopakujících se běţných příjmů a výdajů, analýzu trendů, tendencí 

ve vývoji; 

 analýzu druhů příjmů a výdajů se zvláštním zřetelem na to, které z nich můţe 

daný článek územní samosprávy svým rozhodnutím ovlivnit a které nikoliv; 

 analýzu salda běţného rozpočtu, faktory, které saldo stabilně ovlivňují a které 

spíše nahodile; 

 analýzu hospodaření v kapitálovém rozpočtu, analýzu struktury příjmů a výdajů 

této části rozpočtu. 

3.1 Analýza příjmů let 2008, 2011 a rozpočtového výhledu 2012-2014 

V analýze příjmů se budu zabývat srovnáváním celkových příjmů, vývojem hlavních 

příjmových skupin rozpočtu v letech 2008, 2011 a rozpočtovým výhledem (dále RV) let 2012 

aţ 2014. Dále podrobnějším rozborem jednotlivých příjmů v letech 2008, 2011 a 

rozpočtového výhledu 2012 aţ 2014. 

3.1.1 Celkové příjmy a vývoj hlavních příjmových skupin 

Celkové příjmy v rámci rozpočtu města Ţatce zahrnují takové příjmy, které jsou skutečně 

přijaty v kalendářním roce. Pro zařazení příjmů do plnění rozpočtu v kalendářním roce je pro 

město Ţatec rozhodující datum připsání prostředků na bankovních účtech. V rámci porovnání 

výše příjmů jsem zahrnula i rok 2007 jako výchozí bod a přidala roky 2009 a 2010. 

Tabulka 1 Vývoj skutečných celkových příjmů města Ţatce (v tis. Kč) 
  2007 2008 2009 2010 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 

Příjmy celkové 448443 452913 388680 513040 654641 255433 248663 247413 

Zdroj [10, 17] 

Na zohlednění vývoje příjmových trendů jsem vyhotovila v graf, ve kterém je vidět 

skokový nárůst příjmů v letech 2010 a 2011 a následující pokles ve výhledu na další léta. 
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Graf 1 Vývoj skutečných příjmů – celkem (v tis. Kč) 

 
Zdroj [vlastní zpracování] 

Důvody vysvětlení nárůstu příjmů v letech 2010 a 2011 a jejich velkého poklesu v RV 

na rok 2012, jsou vysvětleny v níţe uvedených kapitolách. 

Celkové příjmy jsem v této kapitole rozdělila na příjmy běţné, příjmy z majetku a 

příjmy z dotace. Analýza hlavních příjmových skupin vysvětluje nárůst příjmů v letech 2010 

a 2011 a pokles příjmů, se kterými je plánováno v RV v letech 2012 aţ 2014. 

Tabulka 2 Vývoj skutečných hlavních příjmových skupin města Ţatce (v tis. Kč) 
  2007 2008 2009 2010 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 

Příjmy běţné 225677 234987,8 206601 213485,6 211459,7 231198 230598 231098 

Příjmy z majetku 79201 62631 23662 14913 27035 11890 6500 500 

Příjmy z dotací 115672 124986 136269 273703 256223 4345 3565 7815 

Zdroj [10, 17] 

Největší skupinu příjmů rozpočtů obcí zpravidla tvoří vlastní příjmy rozpočtů (běţné 

příjmy). Výjimku v příjmech rozpočtu města Ţatce tvoří roky 2010 a 2011, kdy byly přijaty 

velké dotace od EU prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP). 

Graf 2 Vývoj skutečných hlavních příjmových skupin (v tis. Kč) 

 
Zdroj [vlastní zpracování] 
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Z výše uvedené tabulky č.2 a grafu č.2 vyplývá, ţe nejvíce vyrovnanými příjmy jsou 

příjmy běţné (pohybují se v rozmezí 206.601 tis. Kč aţ 234.987,8 tis. Kč, RV pak počítá 

s běţnými příjmy ve výši cca 230.000 tis. Kč). Běţné příjmy budou s největší 

pravděpodobností v dalších letech ovlivněny novelou zákona o rozpočtovém určení daní 

(RUD)
9
. Tyto příjmy také nemají vliv na pokles celkových příjmů v RV let 2012 – 2014. 

Klesající tendenci mají příjmy z prodeje majetku. Tento trend je přirozený, neboť 

majetek města je omezený. Stav majetku vedeného v účetní evidenci města Ţatce 

k 31.12.2008 v kapitole dlouhodobý hmotný majetek byl 1.415.578.282,07 Kč. K 31.12.2011 

1.337.200.268,54 Kč (viz dále). 

Příjmy z dotací klesly z roku 2011 z 256.223 tis. Kč na 4.345 tis. Kč v RV roce 2012 

z důvodu vyčerpání dotací na investiční projekty (viz dále). Z tabulky č.2 a grafu č.2 je tedy 

patrný prudký pokles vývoje z příjmů z dotací. Město Ţatec započítává do výhledu pouze 

jiţ schválené dotace z minulých let. Nemůţe započítat do příjmů města plánované dotace, 

u kterých nemá jistotu, ţe mu budou přiděleny (viz dále). 

3.1.2 Příjmy běţné 

Za běţné příjmy se povaţují zejména daňové výnosy a nedaňové výnosy, mezi které patří 

např. výnosy z majetku, který obec vlastní (např. nájmy), příjmy které má obec z dalšího 

vlastního hospodaření, příjmy z hospodaření subjektů, které obec zaloţila či zřídila, výnosy 

z úroků, sankční platby…[5] 

3.1.2.1 Daňové příjmy 

Jsou nejvýznamnějším zdrojem financování veřejných statků obcí. V průměru zahrnují 

více neţ 50 % celkových příjmů obcí. 

3.1.2.1.1 Sdílené daně 

Daňové příjmy, které obec získává na základě zákona o rozpočtovém určení daní, tzv. 

sdílené daně. Sem zahrnujeme zejména podíly na celostátně vybíraných daních (podíl 

na výnosu daně z přidané hodnoty, na daních z příjmů). Na základě současně platného RUD 

obce získávají výlučně do svých rozpočtů i výnos daně z nemovitostí.[5] 

                                                           
9
 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a 

některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 
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Sdílené daně umoţňují zvýšit relativní finanční soběstačnost územní samosprávy, zároveň 

sniţují velké disproporce v daňovém výnosu mezi menšími územními jednotkami, zejména 

mezi obcemi.[4] Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou poloţku zaznamenávají včetně 

příslušenství (penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty), pokud 

příslušenství není vykazováno odděleně.[12] 

Jedná se o daně, jejichţ výnos se rozděluje mezi různé subjekty veřejného sektoru (stát, 

obce…) podle určitého klíče. V tomto případě jde o příjmy obcí: 21,4% z celostátního výnosu 

DPH; 21,4% z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob (DPFO) ze závislé činnosti 

(zaměstnanců) a funkčních poţitků; 21,4% z celostátního výnosu DPFO vybírané sráţkou 

(např. úroky, dohody o provedení práce); 21,4% z 60% celostátního výnosu DPFO od OSVČ 

(podnikatelů); 21,4% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob (hlavně 

podniků). 

Výše uvedené daně představují více neţ polovinu příjmů obecních rozpočtů. Příjmy pro 

obce se rozdělují na základě následujících kritérií: Praha, Brno, Ostrava a Plzeň mají speciální 

koeficienty; 3% prostý počet obyvatel, resp. podíl počtu obyvatel obce na celkovém počtu 

obyvatel v ČR; 3% rozloha obce, resp. její podíl na rozloze ČR; 94% dle přepočteného počtu 

obyvatel, zde se počet obyvatel násobí koeficienty dle čtyř velikostních kategorií. Kromě toho 

existují dva motivační prvky: dalších 30% výnosu ze záloh DPFO od OSVČ dle trvalého 

bydliště je příjmem rozpočtu konkrétní obce, dalších 1,5% DPFO ze závislé činnosti se dělí 

dle podílu počtu zaměstnanců na celkovém počtu zaměstnanců v ČR. 

Současný systém způsobuje, ţe existují velké rozdíly ve sdílených daňových příjmech 

na obyvatele. Nejvyšší má Praha, cca 30 tisíc, nejniţší obce v kategorii 2000 – 5000 obyvatel, 

průměrně 6.800 Kč. Tento rozdíl by řešila novela zákona o RUD, jak je ve vyspělých zemích 

obvyklé, tedy na cca trojnásobek.[5] 

Tabulka 3 Sdílené daně města Ţatce (v tis. Kč) 

  

2008 2011 2012 

RS skut. RS skut. RV 

Daň z příjmu FO záv.č. 31000 32674 31000 32679 33000 

Daň z příjmu PO 47000 50833 33000 32395 32400 

Daň z příjmu FO - SVČ 3000 2947 1000 735 1000 

Daň FO sráţková 1500 2929 3400 3098 3000 

Daň FO dle bydliště 6200 11586 10000 5841 10000 

Daň z nemovitostí 7500 7652 13700 12820 13700 

Daň FO dle přepoč.počtu ob. 3000 3150 2900 3266 3000 

DPH 75000 72749 77000 76916 79000 

Celkem 174200 184520 172000 167750 175100 

Zdroj [10, 17] 
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Výnos daně z nemovitostí je stoprocentním příjmem rozpočtu obce10. Zároveň je to 

jediná daň, u níţ obec můţe částečně ovlivňovat její výši11.[5] Město Ţatec vyuţilo moţnosti 

navýšení této daně jiţ v roce 2010. Tento nárůst byl o 5.168 tis. Kč v roce 2011 oproti roku 

2008 (tabulka č.3). 

Daň z přidané hodnoty (DPH) má dle tabulky č.3 stoupající tendenci. Tento stav je 

také ovlivněn změnou sazby DPH, kdy byla v roce 2008 základní sazba DPH 19%, sníţená 

sazba 9%, v roce 2011 byla základní sazba 20% a sníţená sazba 10%, v roce 2012 je základní 

sazba DPH 20% a sníţená sazba 14%. S vyššími příjmy této daně počítá také město Ţatec 

v RV na rok 2012. 

Ostatní výše uvedené daně nemůţe město Ţatec zásadně ovlivnit. Výše těchto daní je 

závislá na stanoveném výpočtu dle zákona RUD a také na celkové ekonomické a společenské 

situaci v České republice. 

V současné době se projednává návrh novely zákona o RUD. V červenci 2011 poslalo 

Ministerstvo financí (MF) návrh do vnějšího připomínkového řízení. Po vypořádání 

připomínek byl návrh odeslán v říjnu k projednání ve vládě. Návrh poslanci dne 1.2.2012 

propustili do druhého čtení. Ten vychází z původního návrhu vypracovaného MF a 

předloţeného vládě a přejímá parametry rozdělování sdílených daní, které navrhl ministr 

Kalousek. Návrh sniţuje rozdíl mezi příjmy ze sdílených daní na jednoho obyvatele na 

trojnásobek a profitují z něj všechny obce ČR s výjimkou čtyř největších měst. Pokud bude 

další legislativní proces probíhat standardně, účinnost novely by měla přijít 1. ledna 2013. 

Tato změna tedy ovlivní rozpočty obcí v roce 2013.[11] 

Tabulka 4 Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného 

systému RUD s návrhem Ministerstva financí ČR – Ţatec (Louny, Ústecký kraj) 

Počet obyvatel k 

1.1.2010 

Sdílené daňové příjmy (tis. Kč) Výnos na jednoho obyvatele (tis. Kč) 

Současný 

systém RUD 

Návrh systému RUD 

předloţený MF ČR 

Současný 

systém RUD 

Návrh systému RUD 

předloţený MF ČR 

19324 152864 178570 7.9 9.2 

Zdroj [9] 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe pokud dojde k úpravě systému RUD dle současného 

návrhu, dojde k nárůstu výnosu pro město Ţatec na jednoho obyvatele o 1.3 tis. Kč, 

v celkovém objemu financí o 25.706 tis. Kč. 

                                                           
10 § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům 

a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 
11

 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 
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3.1.2.1.2 Správní a místní poplatky 

Do poloţky správní poplatky se zahrnují správní poplatky vybírané státem i obcemi 

ve smyslu zvláštního zákona (634/2004 Sb. v platném znění). Tyto poplatky vybírají příslušní 

správci kapitol a jedná se o poplatky v oblasti stavebního zákona, evidence obyvatel, rybářské 

lístky, ověřování listin, kolky, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, výpisy 

z katastru nemovitostí apod.  

Tabulka 5 Správní poplatky, poplatek za řidičské oprávnění (v tis. Kč) 

 

2008 2011 2012 

RS skut. RS skut. RV 

Správní poplatky 8800 8935 5000 4692 5000 

Poplatek-řidičské oprávnění 600 710 400 418 400 

Zdroj [10, 17] 

Z tabulky č.5 vyplývá, ţe příjmy ze správních poplatků mají klesající tendenci. Tento 

trend se objevil jiţ v roce 2009 (5.572 tis. Kč) a v roce 2010 (5.066 tis. Kč) (tyto roky nejsou 

v tabulce uvedeny) a tedy i v roce 2011, kdy skutečným příjem rozpočtu byla částka 4.692 tis. 

Kč, tedy o 4.243 tis. Kč méně neţ v roce 2008. RV v roce 2012 jiţ s tímto trendem počítá a 

byl nastaven na výši 5.000 tis. Kč.  

Příjmy z poplatku za řidičské oprávnění mají téţ klesající tendenci. Tento trend se 

objevil jiţ v roce 2009 (542 tis. Kč) a v roce 2010 (444 tis. Kč) (tyto roky nejsou v tabulce 

uvedeny) a tedy i v roce 2011, kdy skutečným příjmem rozpočtu byla částka 418 tis. Kč, tedy 

o 292 tis. Kč méně neţ v roce 2008. RV v roce 2012 jiţ s tímto trendem počítá a byl nastaven 

na výši 400 tis. Kč (tabulka č.5). Pokles příjmů správních poplatků včetně poplatku za 

řidičské oprávnění kopíruje také nástup ekonomické krize v roce 2009. 

Vlastní místní daně, v ČR nazývané místními poplatky (v budoucnu by se měly 

transformovat do soustavy obecních daní), jsou zatím málo výnosné.[4] O vyuţití těchto 

zdrojů rozhoduje pouze zastupitelstvo. Jejich význam tkví samozřejmě nejen v moţnosti 

příjmu, ale také v regulaci. Místní poplatky mají fakultativní charakter, čímţ se myslí 

moţnost zastupitelů rozhodovat o tom, zda se vůbec budou na území obce vybírat.[12] Místní 

poplatky města Ţatce, které nejvíce ovlivňují výši běţných příjmů, tvoří: poplatek ze psů, 

poplatek za uţívání veřejného prostranství, poplatek za provoz výherního hracího přístroje 

(VHP). 

Tabulka 6 Místní poplatky (v tis. Kč) 

  

2008 2011 2012 

RS skut. RS skut. RV 

Poplatek ze psů 520 478 450 462 450 

Poplatek-uţívání veř.prostor 150 363 300 175 300 

Výherní hrací přístroje 9200 9681 7250 7494 6800 

Zdroj [10, 17] 
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Z tabulky č.6 vyplývá, ţe příjmy z poplatku ze psů mají vyrovnaný trend a v letech 

2008 aţ 2011 se téměř nemění.  

Poplatky za uţívání veřejných prostor jsou poplatky dané Obecně závaznou vyhláškou 

města Ţatce, a to za provádění výkopových prací, z umístění stavebních a reklamních 

zařízení, zařízení slouţící pro poskytování sluţeb a prodeje, skládek, trvalé parkovací místo, 

kulturní a sportovní akce apod. (částka je dána za den, rok, metr nebo částka paušální). Tento 

poplatek klesl teprve v roce 2011 téměř na polovinu, výhledově se předpokládá, ţe se 

vyuţívání veřejných prostor v dalších letech opět zvýší. Prioritním cílem města by měla být 

především podpora kulturních a sportovních akcí. V roce 2008 došlo k navýšení tohoto příjmu 

z důvodu nárůstů poplatníků za předzahrádky a pořádáním mimořádných jednorázových 

propagačních firemních akcí (tabulka č.6).  

Dále z výše uvedené tabulky č.6 vyplývá sniţování příjmu z výherních hracích 

přístrojů, a tudíţ i tendence sniţování počtu VHP. V roce 2008 bylo v průběhu roku 

postupně povoleno v Ţatci 497 automatů, v roce 2011 223 automatů. V roce 2010 byla přijata 

vyhláška, která dává moţnost městu zpoplatnit nově i videoterminály, které dříve povolovalo 

ministerstvo financí (a tudíţ poplatky z nich byly příjmem MF). Vybírat místní poplatek 

z automatů obcím a městům umoţňuje nový zákon z roku 2010. Vyhlášku přijali a 

odsouhlasili také zastupitelé v Ţatci, kde je na území města na 130 terminálů.  

3.1.2.2 Nedaňové příjmy 

Druhou významnou skupinou vlastních (běţných) příjmů jsou nedaňové příjmy, jejichţ 

strukturu i výši můţe územní samospráva svým rozhodnutím, svými aktivitami ovlivnit. 

Nedaňové příjmy obcí v minulých letech rostly, podíl však mírně klesal či stagnoval.[4] 

Tabulka 7 Příjmy nedaňové – město Ţatec (v tis. Kč) 

  

2008 2011 2012 

RS skut. RS skut. RV 

Příjmy nedaňové 18509 28076 41793 27539 42923 

Zdroj [10, 17] 

Z tabulky č.7 vyplývá, ţe je na první pohled obtíţné stanovit výši příjmů v této poloţce 

a ţe je lze jen velmi těţko odhadnout. V roce 2008 byl dle výše uvedené tabulky rozpočet 

schválený podhodnocený a v roce 2011 naopak nadhodnocený.  

Největší část této poloţky tvoří příjmy z likvidace odpadů, které se v roce 2008 podílely 

skutečnou částkou 10.514 tis. Kč a v roce 2011 částkou 12.407 tis. Kč. Dalšími poloţkami 

jsou (částky uvedeny dle skutečného rozpočtu): úroky z vkladů (2008 – 5.434 tis. Kč a 2011 – 

1.182 tis.Kč); nájem z pozemků (2008 – 1.443 tis. Kč, 2011 – 1.168 tis. Kč); ostatní nájemné 

z reklamních ploch a poutačů či nebytových prostor (2008 – 276 tis. Kč, 2011 – 1.424 tis. 
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Kč); nájemné od Ţatecké teplárenské a.s. (2008 – 2631 tis. Kč, 2011 – 980 tis. Kč); nájemné 

od Nemocnice Ţatec (2008 – 180 tis. Kč, 2011 – 216 tis. Kč); pokuty ukládané obcí (2008 – 

672 tis. Kč, 2011 – 531 tis. Kč); úhrady dle platných pravidel pro přidělování bytů v DPS 

(2008 – 235 tis. Kč, 2011 – 595 tis. Kč). V roce 2011 navíc přibyly příjmy z parkovacích 

automatů (529 tis. Kč). 

Pravidelné příjmy tvoří příjmy Městské policie za napojení na pult centrální ochrany a 

uloţené pokuty (2008 – 531 tis. Kč, 2011 – 580 tis. Kč) a příjmy Ţateckého týdeníku (2008 – 

113 tis. Kč, 2011 – 83 tis. Kč). 

Nejhůře odhadnutelnými příjmy jsou nahodilé příjmy (přeplatky energií, pojistné 

události, poskytování sluţeb občanům, odvody příspěvkových organizací do rozpočtu města, 

reklama…) (tabulka č.8). Je zde velký rozdíl mezi schváleným rozpočtem a rozpočtem 

skutečným. Tato skutečnost ale vznikla z důvodu, ţe od roku 2009 je v této poloţce počítáno 

s příjmem na státní správu a k poníţení poloţky o skutečnou dotaci ze SR dochází aţ 

v průběhu daného roku v rámci úpravy rozpočtu. Ve skutečném rozpočtu se tedy dotace ze SR 

objeví v poloţce příjmy z dotací (viz níţe). 

Tabulka 8 Příjmy nahodilé – město Ţatec (v tis. Kč) 

  

2008 2011 2012 

RS skut. RS skut. Výhled 

Příjmy nahodilé 1000 2914 23000 6728 23500 

Zdroj [10, 17] 

3.1.3 Příjmy z majetku 

Mezi tyto běţné příjmy rozpočtů územní samosprávy můţeme zahrnout příjmy 

z pronájmu majetku a příjmy z prodeje neinvestičního majetku (obce získaly zpět 

do vlastnictví po roce 1990 část majetku, který vlastnily do konce r. 1949, kdy jim byl 

majetek znárodněn), příjmy z uţivatelských poplatků za veřejné statky (pokud je obec a kraj 

zabezpečují samy nebo prostřednictvím svých organizačních sloţek) a za ostatní 

zabezpečované sluţby – např. za stravování ve školních jídelnách, příjmy za knihovnické 

sluţby ve svých veřejných knihovnách, poplatky za parkování apod.; doplňkovým příjmem 

rozpočtů obcí jsou příjmy z jejich podnikání.[4] 

V této práci jsem do kapitoly Příjmy z majetku zahrnula pouze příjmy z prodeje 

majetku. Příjmy z pronájmu majetku jsou analyzovány v běţných příjmech.  

Do níţe uvedené tabulky a grafického zpracování jsem zahrnula i RV v letech 2013 a 

2014, neboť je zde vidět výrazně klesající tendence podílu příjmů z majetku města Ţatce 
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na jeho příjmech. Je tedy patrné, ţe město Ţatec počítá s tím, ţe podíl z prodeje majetku 

na příjmech města, bude mít v dalších letech téměř zanedbatelný vliv. 

Tabulka 9 Příjmy z majetku – město Ţatec (v tis. Kč) 

  

2008 2011 2012 2013 2014 

RS skut. RS skut. RV RV RV 

Prodej pozemků 1000 5985 10000 8673 1000 1000 0 

Prodej majetku 28690 56603 24000 15296 10000 5000 0 

Prodej ostatního 

majetku 
0 0 830 3066 890 500 500 

Zdroj [10, 17] 

Z tabulky č.9 vyplývá, ţe všechny poloţky příjmů z prodeje pozemků a majetku mají 

výrazně klesající tendenci. V roce 2008 byly skutečné příjmy z prodeje pozemků 5.985 tis. 

Kč a z prodeje majetku 56.603 tis. Kč, coţ několikanásobně převýšilo očekávání 

schváleného rozpočtu (celkem o 32.898 tis. Kč), oproti tomu v roce 2011 byl schválený 

rozpočet nadsazen oproti rozpočtu skutečnému o 7.795 tis. Kč. V RV v letech 2012 mají 

všechny poloţky klesající tendenci, v roce 2014 se na příjmech obce dle RV bude nepatrnou 

měrou podílet pouze poloţka prodej ostatního majetku. Tento klesající trend také kopíruje 

nástup ekonomické krize a tím i niţší poptávku obyvatel po nákupu nemovitostí. 

V roce 2008 tvořily prodej ostatního majetku tyto poloţky (smluvní pokuty a úroky), 

v roce 2011 tyto poloţky (prodej sportovní haly, smluvní pokuty za prodej domů a prodej 

ostatního drobného majetku). 

3.1.4 Příjmy z dotací 

Rozhodující objem dotací plyne do rozpočtu obcí ze státního rozpočtu, a to zejména 

v rámci tzv. souhrnného vztahu. Objem a struktura těchto dotací je schvalována při 

schvalování zákona o státním rozpočtu – jedná se o nárokovatelné dotace. Další skupinou 

dotací jsou dotace, které obce získávají na základě ţádosti z rozpočtových kapitol některých 

ministerstev v rámci grantových programů apod., část dotací plyne do územních rozpočtů také 

z některých státních fondů, opět na základě ţádostí obcí – jedná se o nenárokovatelné 

dotace.  

Na financování investic získávají obce nenávratné účelové kapitálové dotace 

ze státního rozpočtu, v menší míře i ze státních fondů, zejména ze Státního fondu ţivotního 

prostředí na financování investic s ekologickým aspektem, či ze Státního fondu rozvoje 

bydlení na výstavbu nájemních bytů a s tím související technické infrastruktury, na výstavbu 

domů s pečovatelskou sluţbou apod.[4] 
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Tabulka 10 Příjmy z dotací – město Ţatec (v tis. Kč] 

  

2008 2011 2012 

skut. skut. RV 

Dotace ze SR 27483 23704 0 

Dotace investiční 0 125329 0 

Dotace účelové 97503 107190 2305 

Zdroj [10, 17] 

 

Graf 3 Vývoj příjmů z dotací (v tis. Kč) 

 
Zdroj [vlastní zpracování] 

Dotace ze SR jsou dle výše uvedené tabulky č.10 a grafu č.3 vyrovnané, ovšem v RV je 

s touto poloţkou počítáno ne v rámci poloţky dotace ze SR, ale v poloţce nahodilých příjmů 

v rámci běţných příjmů. Od roku 2009 je s touto poloţkou počítáno vţdy v nahodilých 

příjmech a k navýšení poloţky v rámci dotace ze SR dochází aţ v průběhu daného roku 

v rámci úpravy rozpočtu. Výše dotace ze SR je vázána na schválení státního rozpočtu, proto 

v průběhu rozpočtového procesu obce a následného schvalování rozpočtu se výše dotací 

schvaluje na základě predikce nebo odhadů. Obce následně v průběhu roku dostávají 

rozhodnutí o výši dotací ze státního rozpočtu. 

Investiční dotace v roce 2011 z největší části tvořily dotace z ROP na projekt 

vybudování Chrámu chmele a piva (CHCHaP) (realizace investice byla započata jiţ v roce 

2010), dále na Pořízení a technické obnovení investičního majetku ústavů sociální péče, a 

na projekt Energetické úspory – Poliklinika a ZŠ Jiţní a projekt EU – peníze školám. 

V rámci účelových dotací byly do roku 2011 započítány také dávky v hmotné nouzi a 

příspěvek na péči poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Od 1.1.2012 ale jiţ 

tyto dávky a příspěvky vyplácí místní Kontaktní pracoviště Úřadu práce Ţatec. V rámci RV 

roku 2012 jiţ s tímto typem účelových dotací město Ţatec tedy správně nepočítá. V roce 2009 

a 2011 kromě výše uvedených dávek a příspěvků tvořily účelové dotace poskytnuté 

především krajským úřadem např. dotace na financování Ambulantní pohotovostní péče 

Ţatec, na zvýšení kvality řízení v úřadech veřejné správy, programy prevence kriminality, 

regionální funkce knihovny, dočesnou apod. V roce 2008 navíc např. dotace na volby 
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do senátu a krajských zastupitelstev, tvorby územního plánu, v roce 2011 pak dotace na Dny 

evropského dědictví, podporu romské komunity, sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 apod. 

3.2 Analýza výdajů let 2008, 2011 a rozpočtového výhledu 2012-2014 

V analýze výdajů se budu zabývat srovnáváním celkovým výdajů, vývojem hlavních 

výdajových skupin rozpočtu v letech 2008, 2011 a RV let 2012 aţ 2014. Dále podrobnějším 

rozborem jednotlivých výdajů v letech 2008, 2011 a RV 2012 aţ 2014. 

3.2.1 Celkové výdaje 

Výdajová strana se u jednotlivých obcí mnohem více liší (neţ příjmová) a odráţí 

rozmanité preference obyvatel. Představy občanů i zastupitelů o potřebných výdajích 

prakticky vţdy mnohonásobně překračují objem dostupných příjmů.[5] Do plnění výdajů 

město Ţatec zařazuje jen takové čerpání prostředků, které se uskutečnilo v kalendářním roce. 

Pro zařazení výdajů do plnění rozpočtu v kalendářním roce je rozhodující datum odepsání 

prostředků na bankovních účtech. V rámci porovnání výše výdajů jsem zahrnula i rok 2007 

jako výchozí bod a přidala roky 2009 a 2010. 

Tabulka 11 Vývoj skutečných celkových výdajů města Ţatce (v tis. Kč) 
  2007 2008 2009 2010 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 

Výdaje celkové 418164 438040 459491 471333 527745 255433 248663 247413 

Zdroj [10, 17]  

Graf 4 Vývoj skutečných celkových výdajů (v tis. Kč) 

 
Zdroj [vlastní zpracování] 

Důvody vysvětlení nárůstu výdajů v roce 2011 a jejich velkého poklesu v RV na rok 2012 

aţ 2014, jsou vysvětleny v níţe uvedených kapitolách. 

3.2.2 Běţné a provozní výdaje 

Obec zajišťuje v rámci běţných výdajů zpravidla všeobecné veřejné sluţby, veřejný 

pořádek, vzdělání, péči o zdraví, bydlení, komunální sluţby…. Veřejné sluţby mohou být 

ztrátové (hradí se z veřejných prostředků), ale mohou provozovateli přinášet i zisk.  
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Platí dvě základní samosprávné povinnosti: obec je povinna vytvářet podmínky pro 

povinnou školní docházku
12

, obec má některé povinnosti při nakládání s komunálním 

odpadem
13

. V obou těchto případech se vlastně obec stará o část veřejné sluţby, kterou se stát 

rozhodl poskytovat svým občanům (princip subsidiarity
14

). Ostatní veřejné sluţby jsou pak 

jen v rovině moţností obce. Veřejnou sluţbu zabezpečuje buď obec sama, nebo můţete její 

poskytování přenést na jiný subjekt. V tom případě tak učiní obec přímo (obcí zřízená 

příspěvková organizace či organizační sloţka obce nebo obchodní společnost či právnická 

osoba zaloţená obcí), nebo smluvně (obchodní společnosti nebo právnické osoby obcí 

nezaloţené).[5] 

V rámci své analýzy se budu zabývat výdaji na úseku školství, zdravotnictví, kultury, 

sociální oblasti, dopravy, vnitřní správy a podpory místního hospodářství. 

3.2.2.1 Školství 

Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem 

trvalého pobytu na jejím území. Za tím účelem se buď v obci zřídí základní škola, nebo se 

obec postará o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo 

svazkem obcí
15

.[5] Město Ţatec zajišťuje státní správu pro čtyři základní školy, jednu 

základní školu praktickou, speciální a logopedickou a jednu základní uměleckou školu, dále 

pro sedm mateřských škol a jednu mateřskou školu speciální.  

Tabulka 12 Vývoj celkových výdajů na školství města Ţatce  

  

2008 2011 2012 

RS skut. RS skut. RV 

Školství 20610 21123 20578 26605 19380 

Zdroj [10, 17] 

Z tabulky č.12 vyplývá, ţe výdaje v oblasti školství jsou vyrovnané. Výjimku tvoří rok 

2011, kdy se do výdajů promítly poskytnuté dotace krajským úřadem na projekt na podporu 

základních škol EU – peníze školám a dotace Ministerstva ţivotního prostředí a Státního 

fondu ţivotního prostředí na projekt Energetické úspory jedné ze základních škol. 

3.2.2.2 Zdravotnictví 

Město Ţatec je 100% zřizovatelem Nemocnice Ţatec a jeslí. 

                                                           
12 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
13 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
14 Princip subsidiarity – vyšší jednotka (kraj či stát) má přebírat jen takové úkoly, které přesahují možnosti nižší jednotky (obec). 

Jinak řečeno, rozhodování o veřejných záležitostech by mělo probíhat na té nejnižší úrovni (blíže občanům), která je schopna 
rozhodnutí efektivně realizovat či zajistit jejich výkon. 
15

 § 178 školského zákona 
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Tabulka 13 Vývoj celkových výdajů na jesle města Ţatce  

  

2008 2011 2012 

RS skut. RS skut. RV 

Zdravotnictví - jesle 1693 1685 1778 1752 1760 

Zdroj [10, 17] 

Z tabulky č.13 vyplývá, ţe výdaje v oblasti zajištění provozu jeslí jsou vyrovnané. Město 

Ţatec je jedno ze čtyř měst v Ústeckém kraji, které jesle provozuje. Jesle jsou dále k dispozici 

pouze v Teplicích, Mostě a dvoje v Ústí nad Labem.  

Výdaje spojené s nemocnicí se promítly v roce 2008 i v roce 2011 do investičních výdajů 

(IV). V roce 2008 částkou 56.370 tis. Kč a v roce 2011 částkou 23.822 tis. Kč. 

3.2.2.3 Kultura 

V rámci oblasti kultury město Ţatec zaloţilo 3 příspěvkové organizace (PO): Muzeum, 

Knihovnu a Městské divadlo. 

Tabulka 14 Vývoj celkových výdajů na kulturu města Ţatec  

  

2008 2011 2012 

RS skut. RS skut. RV 

Kultura 14247 15130 16704 16513 15800 

Zdroj [10, 17]  

Z tabulky č.14 vyplývá, ţe výdaje v oblasti zajištění provozu PO zajišťující kulturu jsou 

téměř vyrovnané. Ve výdajích jsou zahrnuty příspěvky na provoz PO včetně účelových 

dotací a jejich vratek v případě nevyuţité celé přiznané částky, dále výdaje s ostatní kulturní 

činností cca kolem 50 tis. Kč spojené s akcemi jako jsou svatby, vítání občánků a ţivotní 

jubilea občanů města. Výdaje spojené s opravami památek se promítly v roce 2008 i v roce 

2011 do IV. V roce 2008 částkou 3.570 tis. Kč a v roce 2011 částkou 1.565 tis. Kč. 

3.2.2.4 Sociální oblast 

Převáţnou část výdajů tvořily v letech 2008 a 2011 státní dotace – sociální dávky. Tyto 

finance byly 100% hrazeny ze státního rozpočtu. Další větší část výdajů tvořily finance 

určené na provoz PO Domov pro seniory a Pečovatelská sluţba a Kamarád – Lorm (poskytuje 

sociální sluţby pro osoby s mentálním postiţením a kombinovaným postiţením).  

Tabulka 15 Vývoj celkových výdajů na sociální oblast města Ţatce (v tis. Kč)  

  

2008 2011 2012 

RS skut. RS skut. RV 

Sociální oblast 78828 99822 100246 105491 18928 

Zdroj [10, 17] 

Z tabulky č.15 vyplývá, ţe výdaje v oblasti zajištění sociální oblasti se liší v hodnotách 

schváleného rozpočtu a skutečného rozpočtu v obou letech. Tato skutečnost byla ovšem 

způsobena niţším předpokladem ve financích státní dotace – sociální dávky, která je 100% 
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hrazena státem. Proto tato skutečnost neměla vliv na závěrečné saldo rozpočtu. Tyto výdaje 

naposledy figurovaly v rozpočtu města v roce 2011 vzhledem k předání všech dávkových 

agend na Úřad práce od 1.1.2012, v RV na rok 2012 nejsou tedy jiţ započítány. Ve výdajích 

jsou zahrnuty příspěvky na provoz PO včetně případných účelových dotací a jejich vratek 

v případě nevyuţité celé přiznané částky. Dále dotace pro ČČK na provozování azylového 

domu pro muţe v Ţatci. V roce 2008 město Ţatec poskytlo dotaci ve výši 600 tis.Kč, ke které 

bylo zavázáno smluvně, od roku 2009 se dotace sniţovala a v roce 2011 činila 250 tis. Kč, 

s touto částkou je počítáno také v RV na rok 2012. Další pravidelná dotace je určena 

občanskému sdruţení Schody, které zabezpečuje provoz K-centra Schody Ţatec, a od roku 

2011 dotace na realizaci projektů, které vedou k plnění Komunitního plánu města Ţatce. Tyto 

dotace jsou poskytovány místním organizacím na základě splnění dotačních pravidel pro 

naplňování cílů a opatření platného Komunitního plánu. V roce 2011 byla vyčleněna částka 

400 tis. Kč. 

3.2.2.5 Doprava 

Město Ţatec zajišťuje dvě linky městské hromadné dopravy (MHD), ta také tvoří největší 

část výdajů této poloţky. 

Tabulka 16 Vývoj celkových výdajů na dopravu města Ţatec  

  

2008 2011 2012 

RS skut. RS skut. RV 

Doprava 3320 3537 3900 3364 3760 

Zdroj [10, 17] 

Z tabulky č.16 vyplývá, ţe výdaje v oblasti dopravy jsou mírně kolísavé. Největší 

poloţku tvoří prostředky na MHD, v roce 2008 2.721 tis. Kč, v roce 2011 3.220 tis. Kč a 

v RV na rok 2012 je počítáno s částkou 3.500 tis. Kč. Tento trend kopíruje vzrůstající cenu 

pohonných hmot. Další poloţku tvoří výdaje na autovraky a dopravní značení, výdaje 

na Bezpečnost silničního provozu, které jsou čerpány na základě smluv dle provozní potřeby.  

Oprava a rekonstrukce komunikací se promítají do IV. V roce 2008 částkou 25.168 tis. 

Kč a v roce 2011 částkou 8.890 tis. Kč, ve výhledu na rok 2012 se počítá s částkou 5.700 tis. 

Kč. 

3.2.2.6 Vnitřní správa 

Tato poloţka zahrnuje především výdaje na správu a provoz Městského úřadu. 

Tabulka 17 Vývoj celkových výdajů na vnitřní správu města Ţatce (v tis. Kč)  

  

2008 2011 2012 

RS skut. RS skut. RV 

Vnitřní správa 70608 71284 76364 70050 71001 

Zdroj [10, 17]  
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Z výše uvedené tabulky č.17 vyplývá snaha města Ţatce o nezvyšování výdajů 

na jednotlivé poloţky zabezpečení vnitřní správy města Ţatce. 

3.2.2.7 Místní hospodářství 

Tato kapitola zahrnuje především příspěvek na PO Technické sluţby města Ţatce, veřejné 

osvětlení, opravy bytového fondu, výdaje v rámci Havarijního fondu, deratizace městských 

objektů a pozemků, údrţbu parků, zneškodňování odpadů, provoz koupaliště, sportovního 

areálu Mládí… 

Tabulka 18 Vývoj celkových výdajů na místní hospodářství města Ţatce (v tis. Kč)  

  

2008 2011 2012 

RS skut. RS skut. RV 

Místní hospodářství 42117 40568 46601 42318 50961 

Zdroj [10, 17] 

U některých z výše uvedených výdajů místního hospodářství lze jen těţko najít přímý 

finanční vztah mezi poskytovatelem a uţivatelem a jsou tedy hrazeny z veřejných prostředků. 

Za jiné veřejné sluţby však obec vybírá určitý poplatek. Z výše uvedené tabulky č.18 je 

patrná snaha města o přílišné nezvyšování výdajů na místní hospodářství. 

3.2.3 Kapitálové výdaje 

V rámci kapitálových výdajů se jedná o výdaje na investice, na nákup obligací a akcií, 

poskytované střednědobé a dlouhodobé půjčky, splátky dříve přijatých půjček či krytí deficitu 

běţného rozpočtu.[5] V níţe uvedené tabulce jsou zpracovány pouze výdaje na investice. 

Tabulka 19 Vývoj skutečných investičních výdajů města Ţatce (v tis. Kč)  

  

2008 2011 2012 2013 2014 

skut. skut. RV RV RV 

Investiční výdaje 126854 233764 41444 25914 10914 

Zdroj [10, 17] 

 

Graf 5 Vývoj skutečných investičních výdajů města Ţatce (v tis. Kč)  

 
Zdroj [vlastní zpracování] 

Z tabulky č.19 a grafu č.5 jsou patrné zvýšené investiční výdaje, v RV 2012, 2013, 2014 

je patrný prudký pokles investičních výdajů, které město Ţatec plánuje. Tento stav je dán 

dokončením realizace dotace z ROP Severozápad na projekt vybudování CHCHaP, dále 
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na Pořízení a technické obnovení investičního majetku ústavů sociální péče, Energetické 

úspory – Poliklinika a ZŠ Jiţní a projekt EU – peníze školám. Ostatní IV jsou popsány 

ve výše uvedených kapitolách. 

3.3 Analýza příjmů a výdajů let 2008, 2011 a rozpočtového výhledu 2012-

2014 

V rámci porovnání příjmů a výdajů jsem zahrnula i rok 2007 jako výchozí bod a přidala 

roky 2009 a 2010 pro lepší návaznost a přehlednost. 

Tabulka 20 Srovnání celkových skutečných příjmů a výdajů města Ţatce (v tis. Kč) 

  2007 2008 2009 2010 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 

Příjmy celkové 448443 452913 388680 513040 654641 255433 248663 247413 

Výdaje celkové 418164 438040 459491 471333 527745 255433 248663 247413 

Rozpočtové saldo 30279 14873 -70811 41707 126896 0 0 0 

Zdroj [10, 17] 

 

Graf 6 Vývoj celkových skutečných příjmů a výdajů (v tis. Kč) 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Z poslední tabulky č.20 a grafu č.6 vyplývá, ţe město Ţatec s výjimkou roku 2009, 

vykazuje kaţdý rok přebytkový rozpočet. V rozpočtu v roce 2009 bylo počítáno s výší 

dotace na projekt CHCHaP ve výši 126.296 tis. Kč. K 31.12. běţného roku bylo na účet města 

připsáno od poskytovatele dotace 73.578 tis. Kč (tento případ se vztahoval i na jiné menší 

dotace) a z tohoto důvodu vykazují příjmy a výdaje rozdíl ve výši 70.811 tis. Kč. Vykazovaný 

schodek rozpočtu byl vykryt z FRR. 
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4 Návrhy a doporučení 

Na základě provedených analýz v předchozí kapitole lze konstatovat, ţe v období 

sledovaných let 2008 aţ 2011 (s výchozím bodem v roce 2007) město Ţatec vykazuje 

přebytkový rozpočet. Velmi malé odchylky vykazuje rozpočet schválený od skutečnosti 

k 31.12. daného roku. Dochází jen k minimálním částečným úpravám v rozpočtu formou 

rozpočtových změn, a to ať na straně příjmů tak i výdajů.  

Z hlediska analýzy jednotlivých běţně se opakujících příjmů a výdajů, včetně analýzy 

obligatorních výdajů, analýzy náhodných a neopakujících se běţných příjmů a výdajů, 

analýzu trendů a tendencí ve vývoji jsem zjistila, ţe největší skupinu příjmů rozpočtu města 

Ţatce tvoří příjmy běţné. V letech 2007 – 2009 50-53%. Výjimku tvořily roky 2010 a 2011, 

kdy byly schváleny investiční dotace, které zvedly podíl příjmů z dotací na 53,3% v roce 

2010 a 39,1% v roce 2011. Běţné příjmy se tak podílely na celkových příjmech v roce 2010 

41,6% a v roce 2011 32,3%. (Příloha č.3, tabulka č.2) Celkově je výše skutečných běţných 

příjmů v jednotlivých letech vyrovnaná. Výrazně klesající tendenci mají příjmy 

z prodeje majetku. Příjmy z dotací jsou nepředvídatelné. Město Ţatec započítává 

do výhledu pouze jiţ schválené dotace z minulých let, a nemůţe počítat do příjmů města 

příjmy z plánovaných dotací, u kterých nemá jistotu, zda mu budou přiděleny. 

Největší skupinu výdajů rozpočtu města Ţatce tvoří výdaje běţné a provozní. 

Investiční výdaje byly v letech 2007 aţ 2011 z největší části hrazené z poskytnutých dotací 

EU, SR či KU. Na běţných a provozních výdajích se nejvíce podílí skupina výdajů v oblasti 

vnitřní správy cca 35-40%, dále skupina místního hospodářství cca 20-26%, skupina školství 

cca 10-14%, dále následuje skupina sociální oblasti cca 7-10%, a další (Příloha č.4, tabulka 

č.6). Jako kladné hodnotím, ţe běţné příjmy pokrývají provozní výdaje s velkou 

rezervou (Příloha č.4, tabulka č.5) 

V další části finanční analýzy jsem se soustředila na porovnání druhů příjmů a výdajů se 

zvláštním zřetelem na to, které z nich můţe daný článek územní samosprávy svým 

rozhodnutím ovlivnit a které nikoliv. V návaznosti na legislativní moţnosti města Ţatce je 

moţné ovlivnit v rámci běţných příjmů především skupinu místních poplatků a daň 

z nemovitosti, a to nastavením jejich výše. Z daňových příjmů nemůţe ovlivnit sdílené daně 

získané na základě zákona o RUD. Ovšem pokud dojde k úpravě systému RUD dle 

současného návrhu, dojde k nárůstu výnosu pro město Ţatec na jednoho obyvatele  

o 1.3 tis. Kč, coţ činí v celkovém objemu financí roční nárůst o 25.706 tis. Kč. Navýšení 
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RUD by mohlo z části nahradit budoucí výpadek příjmů z prodeje majetku. Daňové 

příjmy se na celkových běţných příjmech podílejí cca 81-88% (Příloha č.3, tabulka č.4). 

Město Ţatec musí zabezpečovat výdaje spojené s chodem města a to zejména se 

zabezpečením povinné školní docházky a s nakládáním s komunálním odpadem (tyto 

výdaje jsou součástí skupiny místní hospodářství). Ostatní výdaje spojené s poskytováním 

dalších veřejných sluţeb jsou pak jen v rovině moţností dané obce. Město Ţatec 

zabezpečuje např. tyto významné veřejné sluţby (buď sama nebo smluvně): nemocnici, 

jesle, muzeum, knihovnu, divadlo s digitálním kinem, domov seniorů a domy s pečovatelskou 

sluţbou, sluţby pro osoby s mentálním postiţením a kombinovaným postiţením, útulek pro 

psy, azylový dům, K-centrum, městskou hromadnou dopravu, veřejné osvětlení, bazén, 

sportovní areál a v neposlední řadě městskou policii. 

Z hlediska hodnocení výše salda běţného rozpočtu a faktorů, které saldo stabilně 

ovlivňují, můţu konstatovat, ţe rozpočet města Ţatce je vykazován jako přebytkový a bez 

legislativních a účetních nedostatků. Ve zprávě nezávislého auditora o přezkoumání 

hospodaření města Ţatce v roce 2011 je konstatováno, ţe hospodaření města bylo shledáno 

bez chyb a nedostatků.[17] 

Dle soustavy informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření obce vydaným 

Ministerstvem financí České republiky nevykazuje město Ţatec vyšší míru rizika 

hospodaření. Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se povaţuje obec, jejíţ ukazatel 

celkové likvidity je v intervalu <0; 1>, město Ţatec vykazuje hodnotu 6,01
16

 a zároveň podíl 

jejích cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší neţ 25 % včetně, město Ţatec vykazuje 

hodnotu 1,72%. V současné době město Ţatec vykazuje dluhovou sluţbu
17

 dle Soustavy 

ukazatelů výkazů ministerstva financí ČR hodnotou 0 (Příloha č.5).  

V rámci analýzy hospodaření příjmů a výdajů v kapitálovém rozpočtu, je moţné velmi 

kladně hodnotit, ţe město Ţatec bylo v minulých letech velice úspěšné při získávání 

dotací. Z dotací byl vybudován Chrám Chmele a Piva, sportovní areál Mládí, v součastné 

době je dokončováno koupaliště, či výstavba, a s tím spojené rozšíření sociálních sluţeb, 

domova pro seniory.  

V budoucích 5ti letech nastává období udrţitelnosti projektů a plnění indikátorů 

stanovených v jednotlivých rozhodnutích o dotacích. Na základě výše uvedeného bude muset 
                                                           
16

 Celková likvidita stanovuje poměr, kterým je obec schopna krýt své krátkodobé závazky. Porovnávají se především 

prostředky na bankovních účtech a hotovost s krátkodobými závazky. Město Žatec má tento ukazatel 6,01, znamená to, že 

krátkodobé likvidní prostředky kryjí krátkodobé závazky šestkrát. 

17
 Poměr všech splátek dlužníka (klienta banky) k jeho celkovým příjmům. 
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město postupně upravovat priority vynakládaných výdajů na běţný provoz města. Výdaje 

bude nutné směřovat do zajištění provozu objektů vystavěných nebo zrekonstruovaných 

z dotací. Kaţdý dotační titul má své podmínky dotace, udrţitelnost a indikátory plnění 

dotačních podmínek. V případě porušení podmínek dotačního titulu by mohlo dojít k případné 

povinnosti navrátit dotace z části nebo zcela, coţ by bylo pro město Ţatec, vzhledem k výši 

přijatých finančních prostředků likvidační. Ve výhledu rozpočtu města na roky 2012 aţ 2014 

je tato situace zohledněna a počítá s určitou výší výdajů na pokrytí provozních výdajů 

jednotlivých projektů. 

V tomto ohledu lze městu Ţatci popřát mnoho úspěchů při získávání dalších dotací 

na jeho další rozvoj. 

Za ideální stav lze povaţovat přebytkový rozpočet bez dluhové sluţby a v rámci výdajů 

rozpočtu pokrývat veškeré poţadavky na zajištění bezproblémového chodu obce 

ke spokojenosti všech občanů. 

Stanovená doporučení: 

- Pokračovat v trendu rozpočtové odpovědnosti, kterou město Ţatec do roku 2011 

vykazuje ve vysoké kvalitě, a tím se nadále řadit mezi obce, které nevykazují vyšší 

míru rizika hospodaření. 

- Rok 2014 je rokem volebním v rámci komunální politiky a je nutné, aby v rámci 

předvolebních slibů a bojů, nedošlo k razantnímu narušení struktury a předpokládané 

výše výdajů uvedených v rozpočtovém výhledu se snahou se občanům zalíbit. 

- Nadále zajišťovat významné veřejné sluţby, které město doposud poskytuje svým 

občanům a zabezpečit jejich pokrytí běţnými příjmy s udrţením trendu nulové 

dluhové sluţby. 

- Drţet strukturu vynakládaných příjmů na běţný provoz tak, aby bylo zajištěno i 

pokrytí provozních výdajů udrţitelnosti ukončených projektů. 

- Pokusit se dosáhnout v dalších letech na další dotace, a tím zajistit rozvoj a udrţení 

nadstandardních sluţeb města Ţatce pro občany. 
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5 Závěr 

Hlavním cílem mé diplomové práce byla analýza financování města Ţatce se zaměřením 

především na rozpočtová období: 2008, 2011 a rozpočtový výhled na rok 2012-2014.  

Ve druhé kapitole jsem popsala podstatu právní úpravy hospodaření územních 

samosprávných celků, který jsem rozšířila o teoretický popis rozpočtu, rozpočtového procesu, 

závěrečného účtu a moţnosti kontroly rozpočtového hospodaření s popisem postihů 

za porušení rozpočtové kázně. 

Ve třetí kapitole jsem vypracovala analýzu příjmů a výdajů z hlediska hospodaření 

v běţném rozpočtu, z hlediska analýzy druhů příjmů a výdajů se zvláštním zřetelem na to, 

které z nich daný článek územní samosprávy svým rozhodnutím ovlivňují a které nikoliv, dále 

jsem vypracovala analýzu faktorů ovlivňující saldo běţného rozpočtu a analýzu 

hospodaření v kapitálovém rozpočtu. Na základě zjištění aktuálního stavu financování 

města Ţatce k 31.12.2011 v rámci vypracované analýzy ve třetí kapitole a jeho srovnání 

s ideálním stavem je nutné vyzdvihnout, ţe v současné přetrvávající ekonomické krizi a 

jejím dopadu na trh s nemovitostmi, výši a úspěšnosti výběru daní, dále přes investice, které 

město Ţatec realizovalo v letech minulých či dokončuje v současné době, si udrţuje stále 

přebytkový rozpočet, a to bez legislativních a účetních nedostatků. V rámci rozpočtového 

procesu dochází jen k minimálním částečným úpravám v rozpočtu formou rozpočtových 

změn, a to na straně příjmů i výdajů. Město Ţatec ke konci sledovaného období vykazuje 

dluhovou sluţbu s hodnotou 0. Nejvíce stabilním příjmem jsou příjmy běţné, které 

pokrývají provozní výdaje s velkou rezervou, a to s vyhlídkou na schválení novely 

zákona o RUD, ţe se tyto příjmy ještě zvýší. 

Ve čtvrté kapitole jsem stanovila návrhy a doporučení do dalších let, které jsou spojeny 

především s udrţením současného trendu financování města Ţatce. 

Pokud porovnám vývoj ekonomické situace státu a jeho způsob nakládání s veřejnými 

financemi, můţu být zatím hrdá na to, ţe ţiji ve městě Ţatci, protoţe nemusím mít obavu o to, 

ţe bychom já a moje rodina včetně dětí neměli ve výhledu několika let zajištěny podmínky 

pro vzdělávání, kulturu, zdravotní péči v místě bydliště atd. Moţná se zdá, ţe zajištění všech 

těchto základních potřeb občanů jsou v dnešní době samozřejmostí, ale bohuţel uţ tomu tak 

v některých obcích a městech není z důvodu špatného hospodaření a politických rozhodnutí.  
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