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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Samostatná působnost zastupitelstva obce 

V samostatné působnosti je zastupitelstvu vyhrazeno: 

 schvalovat program rozvoje obce, 

 schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce,  

 zřizovat peněžní fondy obce,  

 zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich 

zřizovací listiny,  

 rozhodovat o založení a zrušení právnických osob,  

 delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec 

majetkovou účast, s výjimkou společností, kde je obce jediným akcionářem nebo 

společníkem, 

 navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec 

majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání, 

 vydávat obecně závazné vyhlášky obce,  

 rozhodovat o vyhlášení místního referenda,  

 navrhovat změny katastrálního území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic 

obce a o slučování obcí,  

 volit starostu, místostarostu a radní obce a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů 

rady obce, zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy i další členy a odvolávat je,  

 stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva, 

 zřizovat a zrušovat obecní policii,  

 rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,  

 rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných 

prostranství,  

 udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce, 

 rozhodovat o zrušení usnesení rady, jehož výkon starosta pozastavil, rušit usnesení 

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

 rozhodovat o nabytí a zcizení nemovitostí, bytů a nebytových prostor, zastavení 

nemovitostí a zřízení věcného břemene,  

 rozhodovat o poskytnutí darů osobám v hodnotě nad 20 000 Kč v jednom kalendářním 

roce,  
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 rozhodovat o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč,  

 rozhodovat o uzavření smlouvy o sdružení a poskytnutí majetkových hodnot 

takovému sdružení, 

 rozhodovat o vkladech do právnických osob,  

 vzdání se práva, prominutí a postoupení pohledávky a zastavení movitých věci nebo 

práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,  

 rozhodovat o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců a bezúplatném 

postoupení pohledávek,  

 rozhodovat o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí 

dotace, o převzetí dluhu a ručení, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o sdružení, 

 emisi komunálních obligací, 

 podávat ústavní stížnost proti nezákonnému zásahu státu do samosprávy obce,  

 stanovit zásady pro poskytnutí cestovních náhrad svým členům, 

 rozhodovat o peněžitých plněních poskytnutých fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva za výkon členů výborů, 

 rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového 

ústavního zdravotnického zařízení,  

 zadávat a vydávat územní plán obce a regulační plán. [8] 
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Příloha č. 2 Pravomoci starosty obce 

1) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka 

obecního úřadu podle zákona o úřednících územních samosprávných celků a stanoví 

jim plat. Bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání neplatné. 

2) Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, starosta 

- odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok, 

- plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, 

- po projednání s ředitelem krajského úřadu může komisi rady svěřit část výkonu 

přenesené působnosti, 

- po policii ČR může požadovat spolupráci při zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku, 

- odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,  

- zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde nepůsobí tajemník OÚ, 

- rozhoduje o vyloučení členů komise rady nebo zvláštních orgánů rady, 

- rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou, 

- organizuje volby, provádí záchranné a likvidační práce, plní úkoly v krizovém 

řízení, může žádat náčelníka Generálního štábu o nasazení armády 

k záchranným pracím. 

3) Starosta zpravidla svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady, podepisuje spolu 

s ověřovateli zápis z jejich jednání. Starosta spolu s místostarostou podepisují právní 

předpisy obce. 

4) Starosta může pozastavit výkon usnesení rady obce v samostatné působnosti, je-li 

nesprávné. 

5) Starosta zašle krajskému úřadu na žádost jeho ředitele a Ministerstvu vnitra na jeho 

žádost usnesení, rozhodnutí a jiná opatření orgánů obce. 

6) V případech stanovených zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti 

zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. 

7) Starosta má právo užívat závěsný odznak. [8] 

 

 

 



7 

 

Příloha č. 3 Působnost rady obce 

Rada: 

 připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jeho usnesení, 

 zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová 

opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem,  

 plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám obce úkoly zakladatele nebo 

zřizovatele, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu s výjimkou obecní policie,  

 rozhoduje ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,  

 vydává nařízení obce,  

 projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva 

nebo komisemi rady,  

 stanovuje rozdělení pravomocí v obecním úřadě, zřizuje a zrušuje odbory a oddělení 

obecního úřadu,  

 na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se 

zákonem o úřednících územních samosprávných celků,  

 zřizuje a zrušuje komise rady, jmenuje a odvolává jejich předsedy a ostatní členy,  

 kontroluje plnění úkolů v samostatné působnosti obecním úřadem a komisemi,  

 stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v OÚ a organizačních složkách obce,  

 ukládá pokuty v samostatné působnosti, pokud tuto působnost zcela či zčásti 

nesvěří příslušnému odboru obecního úřadu, 

 přezkoumává opatření přijatá v samostatné působnosti obecním úřadem a komisemi,  

 rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčkách,  

 stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic,  

 schvaluje organizační řád obecního úřadu,  

 plní úkoly stanovené zvláštním zákonem (např. rozhodování o námitkách při zadávání 

veřejných zakázek),  

 rozhoduje v ostatních záležitostech samostatné působnosti obce, pokud je zákon 

nevyhrazuje zastupitelstvu, nebo pokud si je zastupitelstvo samo nevyhradilo,  

 rozhoduje v ostatních záležitostech přenesené působnosti, pokud tak stanoví zákon. [8] 

  



8 

 

Příloha č. 4 Pravomoci tajemníka obecního úřadu 

Tajemník OÚ: 

 zajišťuje úkoly v přenesené působnosti s výjimkou věcí svěřených radě nebo 

zvláštnímu orgánu obce, 

 plní úkoly uložené zastupitelstvem, radou nebo starostou, 

 plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele, 

 rozhoduje o vyloučení vedoucích odborů obecního úřadu z projednávání 

a rozhodování věcí ve správním řízení z důvodu podjatosti a činí potřebná opatření 

k zajištění dalšího řízení, 

 stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům obce zařazeným do obecního 

úřadu, 

 řídí a kontroluje organizační složky obce, pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, 

 vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád obecního úřadu, 

 účastní se s hlasem poradním na zasedání zastupitelstva a rady. [8] 
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Příloha č. 5 Samostatná působnost obcí 

Do samostatné působnosti ze zákona o obcích zejména patří: 

 hospodaření obce, nabývání, zcizení a zatěžování majetku obce, poskytování 

a přijímání půjček, 

 vydání komunálních dluhopisů, 

 program rozvoje územního obvodu obce, 

 rozpočet obce, 

 závěrečný účet, 

 přezkoumání hospodaření, 

 trvalé a dočasné peněžní fondy obce, 

 právnické osoby obce a organizační složky obce, účast obce v právnických osobách, 

 vydávání obecně závazných vyhlášek, 

 místní referendum, 

 návrh změn katastrálního území uvnitř obce, změny hranic obce, slučování obcí, 

 ustanovování starosty, místostarosty, rady, výborů zastupitelstva, komisí rady obce 

a stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, 

 osobní a věcné výdaje na činnost obecního úřadu a zvláštních orgánů obce, 

organizace, řízení, personální a materiální zabezpečení OÚ, 

 obecní policie, 

 spolupráce s jinými obcemi, 

 zřizování části obce, stanovení názvů částí obce, ulic a dalších veřejných prostranství, 

 čestné občanství a ceny obce, 

 řešení návrhů, podnětů a připomínek zastupitelů obce a orgánů obce, 

 ukládání pokut za správní delikty v samostatné působnosti, 

 napomáhání odpovídajícího důstojného umístění pro orgány státu a kraje, 

 péče v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytvoření podmínek 

pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů obce.  

Do samostatné působnosti na základě zvláštních zákonů dále patří: 

 územně plánovací dokumentace, 

 zřizování a správa předškolních zařízení, základních škol, základních uměleckých škol 

a zařízení jim sloužících, 
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 zřizování jednotky dobrovolných hasičů a zabezpečení úkolů požární ochrany v obci, 

 ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 

 místní poplatky, 

 ochrana veřejného zdraví ve věcech dezinsekce, deratizace a ochrany nočního klidu, 

 zajišťování připravenosti obce na mimořádné události a podílení se na provádění 

záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva, 

 provozování veřejného pohřebiště, 

 pracovněprávní působnost zaměstnavatele, 

 obecní kronika. [8] 
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Příloha č. 6 Samostatná působnost zastupitelstva obce 

V samostatné působnosti je zastupitelstvu vyhrazeno: 

 předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, 

 předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení podzákonných právních předpisů, 

 koordinovat rozvoj kraje, schvalovat program rozvoje územního obvodu kraje 

a koncepce cestovního ruchu, zajišťovat jeho realizaci a kontrolovat plnění, 

 schvalovat rozpočet a závěrečný účet kraje, 

 zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje, schvalovat jejich 

zřizovací listiny,  

 rozhodovat o založení a rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské 

listiny, společenské a zakládací smlouvy a stanovy, rozhodovat o účasti kraje v již 

založených právnických osobách, 

 delegovat zástupce kraje na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má kraj 

majetkovou účast, s výjimkou společností, kde je kraj jediným akcionářem nebo 

společníkem, 

 navrhovat zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj 

majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání, 

 vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, 

 volit hejtmana, náměstka (náměstky) hetmana a další členy rady a odvolávat je 

z funkce, zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy i další členy a odvolávat je, 

 stanovit počet uvolněných členů rady, jakož i funkce, pro které budou členové 

zastupitelstva uvolněni a od kterého dne, 

 stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva a rozhodovat o přiznání 

odměny v maximální výši tří měsíčních odměn při zániku funkce před dnem voleb 

uvolněného člena zastupitelstva či neuvolněného hejtmana,  

 stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva,  

 rozhodovat o peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva a 

vykonávají funkce člena a předsedy výborů, komisí a zvláštních orgánů kraje, 

 udělovat ceny kraje,  

 rozhodovat o zrušení usnesení rady, jehož výkon hejtman pozastavil, 

 rozhodovat o nabytí a zcizení nemovitostí, zřízení zástavního práva a věcného 

břemene, 



12 

 

 rozhodovat o poskytnutí darů podle zvláštního zákona nad 100 000 Kč jedné osobě 

v kalendářním roce, 

 poskytovat dotace osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a 

tělovýchovy, sociálních služeb, podpory, rodiny, požární ochrany, kultury, vzdělávání 

a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality, ochrany zvířat a 

životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné osobě v kalendářním roce, 

nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu, 

 poskytovat dotace z rozpočtu kraje obcím a kontrolovat jejich využití, 

 vzdání se práva, prominutí pohledávky a zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě 

vyšší 200 000 Kč, 

 rozhodovat o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců a bezúplatném 

postoupení pohledávek, 

 rozhodovat o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí 

dotace, o převzetí dluhy a ručení, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o sdružení, 

 stanovení majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob, peněžité a 

nepeněžité vklady do právnických osob, 

 emitovat vlastní obligace, 

 plnit další úkoly stanovené zákonem (např. schvalovat územně plánovací dokumentaci 

kraje), 

 Může si vynahradit další pravomoci v samostatné působnosti s výjimkou pravomocí 

vyhrazených radě v § 59 odst. 1 zákona o krajích. [8] 
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Příloha č. 7 Působnost rady kraje 

Působnosti vyhrazené radě: 

 připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jeho usnesení, 

 zabezpečuje hospodaření kraje podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová 

opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem, 

 stanovuje počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, do zvláštních 

orgánů kraje, organizačních složek kraje a objem prostředků na platy těchto 

zaměstnanců, 

 na návrh ředitele jmenuje a odvolává vedoucí odborů krajského úřadu, rozhoduje o 

platech vedoucích odborů, 

 zřizuje a ruší komise rady, jmenuje a odvolává jejich předsedy a ostatní členy, 

 ukládá a kontroluje plnění úkolů v samostatné působnosti krajským úřadem, 

 přezkoumává opatření přijatá v samostatné působnosti krajským úřadem, 

 projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí obcemi a právnickými 

osobami z území kraje, členy zastupitelstva nebo komisemi rady, 

 stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 

 plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám kraje funkce zakladatele nebo 

zřizovatele, 

 rozhoduje ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti, 

 vydává nařízení kraje, 

 uzavírá nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách. 

Další působnosti rady: 

Rozhoduje o následujících majetkoprávních úkonech, pokud si je nevyhradí zastupitelstvo: 

 o poskytování dotací osobám působícím v oblasti mládeže, sportu, sociálních služeb, 

podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělání, vědy, zdravotnictví, 

protidrogových aktivit, prevence kriminality, ochrany zvířat a životního prostředí, a to 

v rozsahu nejvýše 200 000 Kč pro jednu osobu v rámci kalendářního roku, 

 o vzdání se práva a prominutí pohledávky nepřevyšující 200 000 Kč,  

 o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřevyšující 200 000 Kč, 

 o uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců, 

 o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz,  
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 o poskytnutí darů do 100 000 Kč v jednotlivém případě. 

 Zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech samostatné působnosti kraje, 

pokud je zákon nevyhrazuje zastupitelstvu, nebo pokud si je zastupitelstvo 

nevyhradilo. [8]  
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Příloha č. 8 Pravomoci hejtmana 

Hejtman: 

 spolu s náměstkem hejtmana podepisuje právní předpisy kraje, 

 jmenuje a odvolává podle zákona o úřednících územních samosprávných celků 

s předchozím souhlasem ministra vnitra ředitele krajského úřadu, stanoví mu plat a 

ukládá mu úkoly, 

 odpovídá za informování veřejnosti o činnosti kraje, zajišťuje ochranu utajovaných 

informací, 

 plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči uvolněným členům zastupitelstva a 

řediteli úřadu, 

 plní další úkoly stanovené zákonem např.: 

o v oblasti integrovaného záchranného systému a mimořádných událostí, 

o může žádat náčelníka Generálního štábu o nasazení armády k záchranným 

pracím,  

o odpovídá za přidělení humanitární pomoci osobám postiženým krizovou 

situací, 

 plní další úkoly svěřené mu zastupitelstvem či radou, 

 svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady, podepisuje spolu s ověřovateli 

zápis z jejich jednání, 

 může pozastavit výkon usnesení rady v samostatné působnosti, je-li nesprávné, 

 v případech stanovených zákony zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní 

orgány, jmenuje a odvolává jejich členy. [8] 
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Příloha č. 9 Působnost krajského úřadu 

Krajský úřad: 

 přezkoumává rozhodnutí vydaná obecními úřady ve správním řízení, pokud zákon 

nestanoví jinak,  

 ukládá sankce za porušení právních předpisů kraje, 

 poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím, kontroluje zákonnými prostředky 

výkon přenesené působnosti orgány obcí, 

 zabezpečuje výstavbu a provoz informačního systému kraje kompatibilního 

s informačními systémy správních úřadů, 

 organizuje a vyhodnocuje kontroly přenesené působnosti obcí a předkládá 

ministerstvům nebo vládě návrhy na potřebná opatření, 

 zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti, 

 vykonává další působnosti stanovené zákonem, např. zabezpečuje při výkonu státní 

správy úkoly za účelem zajištění přípravy na mimořádné události, provádění 

záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. [8] 
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Příloha č. 10 Činnosti vykonávané ředitelem krajského úřadu 

Ředitel krajského úřadu: 

 zajišťuje úkoly v přenesené působnosti, 

 podává návrhy Ústavnímu soudu na zrušení nařízení obcí, 

 plní úkoly statutárního zástupce zaměstnavatele vůči zaměstnancům kraje zařazeným 

do krajského úřadu, u vedoucích odborů má právo pouze podat návrh na jejich 

jmenování či odvolání radě,  

 stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnanců kraje zařazených v krajském 

úřadu, 

 je nadřízen všem zaměstnancům kraje zařazeným v krajském úřadu a kontroluje jejich 

činnost,  

 vydává zejména organizační, pracovní, spisový řád, skartační plán krajského úřadu, 

 je oprávněn předkládat radě návrhy na vydání nařízení kraje, 

 určuje po projednání s hejtmanem své zástupce,  

 plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou, hejtmanem a zákonem,  

 rozhoduje o vyloučení vedoucím odborů úřadu z projednávání a rozhodování věcí ve 

správním řízení z důvodu podjatosti a činí potřebná opatření k zajištění dalšího řízení, 

 účastní se s hlasem poradním na zasedání zastupitelstva a rady. [8] 
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Příloha č. 11 Samostatná působnost kraje 

Do samostatné působnosti ze zákona o krajích zejména patří: 

 zákonodárná iniciativa vůči Poslanecké sněmovně,  

 aktivní legitimace k podání ústavní samosprávné stížnosti a návrhu na zrušení 

podzákonného právního předpisu Ústavním soudem z důvodu nezákonnosti či 

neústavnosti,  

 program rozvoje kraje, 

 dopravní obslužnost na území kraje, 

 územně plánovací dokumentace, 

 hospodaření kraje, 

 rozpočet, 

 přezkoumání hospodaření a závěrečný účet, 

 trvalé a dočasné peněžní fondy, 

 právnické osoby a organizační složky kraje, účast kraje v právnických osobách, 

 vydávání obecně závazných vyhlášek, 

 ustanovování hejtmana, náměstka (náměstků) hejtmana, rady, výborů zastupitelstva, 

komisí rady kraje, stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a odměn pro 

neuvolněné členy a peněžitých plnění pro členy orgánů kraje, pokud nejsou členy 

zastupitelstva, 

 zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva, 

 osobní a věcné výdaje na činnost krajského úřadu a zvláštních orgánů kraje, 

organizace, řízení, personální a materiální zabezpečení krajského úřadu, 

  spolupráce s jinými kraji, účast v regionech soudržnosti,  

 hospodaření s majetkem kraje, nabývání, zcizení a zatěžování majetku, poskytování a 

přijímání půjček, 

 vydání komunálních dluhopisů, 

 koncepce rozvoje cestovního ruchu,  

 ceny kraje, 

 ukládání pokut za správní delikty v samostatné působnosti, 

 vyřizování petic a návrhů obcí i osob z území kraje, 

 redakce Věstníku právních předpisů kraje. 
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Do samostatné působnosti na základě zvláštních zákonů dále patří: 

 střední školství, speciální základní školy, výchovné poradenství a další vzdělávání 

pedagogických pracovníků,  

 koncepce rozvoje památkové péče, prováděcí plány zachování a obnovy kulturních 

památek, usměrňování kulturně výchovných využití kulturních památek, 

 krajská zařízení a ústavy sociální péče, 

 ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 

 zřizování zařízení zdravotnické péče, 

 plán odpadového hospodářství, 

 zpracovávání strategie ochrany přírody, koncepce ochrany ovzduší, osvojování 

poznatků o životním prostředí a jeho ochraně a pomoc při zajištění přístupu 

k informacím o životní prostředí, 

 zajišťování přípravy na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních 

prací a ochranu obyvatelstva, 

 plány odpadového hospodářství kraje, 

 pracovněprávní působnost zaměstnavatele. [8] 
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Příloha č. 12 Model kombinovaného fiskálního federalismu v ČR 

 

                                               Státní rozpočet   Vlastní rozpočet 

  

Vlastní výdaje 

Dotace 

Ostatní příjmy 

Svěřené a sdílené daně 
R-KRAJ 

Vlastní příjmy 

Státní fondy 

Dotace 

Ostatní nedaňové příjmy 

Svěřené a sdílené daně 

M

R 

Svěřené a sdílené daně 

Ost. nedaňové příjmy 

Vlastní výdaje 
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Příloha č. 13 Struktura závěrečného účtu 

Struktura závěrečného účtu by měla obsahovat: 

 celkový pohled na hospodaření v minulém roce, porovnáním schváleného, upraveného 

rozpočtu a účetní skutečnosti v podrobnosti tříd rozpočtové skladby s vyjádřením 

salda hospodaření, 

 vyhodnocení příjmové části rozpočtu; rozdělením na daňové, nedaňové a kapitálové 

příjmy a přijaté dotace, 

 rozdělení daňových příjmů na sdílené daně, výlučné daně, místní poplatky a správní 

poplatky, 

 plnění sdílených daní po měsících v daném roce, eventuelně i v období uplynulých tří 

let, 

 porovnání běžných výdajů v odvětvovém členění rozpočtové skladby, 

 vyhodnocení celkových výdajů podle odpovědnostního (kapitolního) třídění 

rozpočtové skladby nebo podle oddílů rozlišené na běžné, kapitálové a výdaje celkem, 

 analýza příjmů a výdajů po měsících, 

 vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících, 

 měsíční stav peněžních prostředků na účtech samosprávného celku, 

 běžné a kapitálové výdaje po měsících. [13] 
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Příloha č. 14 Schéma běžného a kapitálového rozpočtu a vztah mezi nimi 

SCHÉMA BĚŽNÉHO ROZPOČTU 

Příjmy Výdaje 

 daňové: 

 svěřené daně 

 sdílené daně 

 místní (a regionální) daně 

 správní poplatky (daně) 

 všeobecné veřejné služby (veřejná správa 

apod.) 

 veřejný pořádek (policie, hasiči, atd.) 

 péče o zdraví (veřejné zdravotnictví atd.) 

 bydlení 

 komunální služby 

 na podnikání 

 ostatní běžné výdaje (nahodilé, placené 

pokuty apod.) 

 placené úroky 

 běžné dotace jiným rozpočtům 

 nedaňové: 

 uživatelské poplatky za služby 

 příjmy z pronájmu majetku 

 příjmy od vlastních neziskových 

organizací 

 zisk z podnikání 

 ostatní 

 přijaté transfery: 

 běžné dotace ze SR 

 běžné dotace ze státních fondů 

 od územních rozpočtů 

 ostatní běžné příjmy (nahodilé, 

přijaté dary, sankce, atd.) 

Saldo – přebytek Saldo – schodek 

 

SCHÉMA KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 

Příjmy Výdaje 

 z prodeje majetku 

 kapitálové přijaté dotace z rozpočtové 

soustavy 

 příjmy z půjček apod. 

 příjmy z emise vlastních obligací 

 přebytek běžného rozpočtu 

 dary na investice apod. 

 na investice 

 kapitálové dotace jiným rozpočtům 

 na nákup obligací, akcií 

 poskytované střednědobé a dlouhodobé 

půjčky 

 splátky dříve přijatých půjček 

 krytí deficitu běžného rozpočtu 

 

Vztah mezi běžným a kapitálovým rozpočtem 

 

 

  

Úhrada schodku 

Převod přebytku 

P   Kapitálový rozpočet   V P   Běžný rozpočet   V 
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Příloha č. 15 Příjmy rozpočtu obcí a krajů 

Příjmy rozpočtu obce tvoří: 

 příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

 příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti, 

 příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo jiného 

zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila, 

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

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

příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce podle tohoto zákona 

nebo zvláštních zákonů, pokud není dále stanoveno jinak, 

 výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona, 

 výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona, 

 dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

 dotace z rozpočtu kraje, 

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

ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních 

zákonů příjmem obce, 

 přijaté peněžité dary a příspěvky, 

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

Příjmy rozpočtu kraje tvoří: 

 příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

 příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti, 

 příjmy z hospodářské činnosti organizace, pokud jsou podle tohoto nebo jiného 

zákona příjmem rozpočtu kraje, který organizace zřídil nebo založil, 

 příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je kraj 

pověřen podle zvláštních zákonů, zejména správní poplatky z této činnosti a dále 

příjmy z vybraných pokut uložených v pravomoci kraje podle tohoto zákona nebo 

zvláštních zákonů, pokud není dále stanoveno jinak, 

 výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona, 

 dotace ze státního rozpočtu a státních fondů, 

 přijaté peněžité dary a příspěvky, 
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 jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů kraje, 

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

ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních 

zákonů příjmem kraje. 
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Příloha č. 16 Dotazník 

1. Zajímáte se o otázku týkající se kvality životní úrovně v obci a jste s ní spokojeni? 

a) Ano a jsem velmi spokojen 

b) Ano a jsem spokojen 

c) Ano, ale jsem spíše nespokojen 

d) Ano, ale jsem nespokojen 

e) Ne, nezajímám se 

2. Seřaďte následující oblasti (1-nejvíce spokojen, 2-spokojen, 3-méně spokojen atd.) 

podle toho, jak jste s jejich situací v obci spokojeni. 

a) Úroveň životního prostředí (čistota obce)    ……… 

b) Kulturní akce, zvyklosti a tradice     ……… 

c) Sportovní činnost (fotbalový svaz, SDH, taneční kroužky)  ……… 

d) Vedení obce        ……… 

e) Jiné …………………………………………………  ……… 

3. Následující oblasti seřaďte (1-nejvíce nespokojen, 2-nespokojen, atd.) podle míry Vaší 

nespokojenosti. (Pokud některou oblast považujete za vyhovující, nehodnoťte; v odpovědi 

jiné, můžete uvést další oblasti, se kterými jste nespokojeni a ohodnoťte.) 

a) Stav komunikací        ……… 

b) Emise, hluk        ……… 

c) Nedostatečné dopravní spojení     ……… 

d) Informovanost občanů ze strany OÚ     ……… 

e) Jiné ………………………………………………..   ……… 

4. Na kterou oblast kladete největší váhu Vaší pozornosti a máte zájem na jejím dalším 

zdokonalování (modernizaci, renovaci)? (ohodnoťte postupně od 1 do 6; 1-největší, 6-

nejmenší pozornost). 

a) Hygiena životního prostředí v obci (např. tříděný odpad)  ……… 

b) Důraz na ochranu přírody a krajiny     ……… 

c) Veřejná dopravní a technická infrastruktura (kanalizace, apod.) ……… 

d) Rozvoj bydlení (nové stavební parcely, byty, pozemky)  ……… 

e) Zájem o pracovní místa v obci     ……… 

f) Rekreace, kultura a sportovní vyžití     ……… 

 

5. V obci jsou v současnosti v řešení následující projekty. V závislosti na získání dotací 

dojde pak k jejich realizaci. (Seřaďte od 1 do 6 podle důležitosti realizace pro Vás; 

1-nejdůležitější, 6-nejméně důležitý) 

a) Kanalizace        ……… 

b) Multifunkční zařízení (kulturní dům)    ……… 

c) Komunitní kompostárna      ……… 

d) Vybudování nového hřiště v areálu mateřské školy   ……… 

e) Vybudování parku v centru obce     ……… 

f) Rozšíření kulturního stánku v areálu hřiště    ……… 
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6. Následující výčet objektů se v obci nenachází a v současnosti ani nejsou předmětem 

potenciálního řešení o jejich realizování. Uvedené objekty seřaďte podle Vašeho zájmu o 

jejich zrealizování, případně ve volné odpovědi uveďte, co v obci postrádáte a 

ohodnoťte. 

a) Základní škola       ……… 

b) Ubytovací a stravovací zařízení     ……… 

c) Výrobní podnik (možnost získat pracovní místo v místě bydliště) ……… 

d) Koupaliště        ……… 

e) Cyklostezka        ……… 

f) Tenisové kurty/plážový volejbal     ……… 

g) Jiný ………………………………………….   ……… 

 

 


