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1. Úvod 

Obce lze definovat jako základní stavební kameny veřejné správy a v konečném 

důsledku i státu. Základem každé obce jsou její občané. Lze tedy říci, že z pohledu státu jsou 

obce právě spolu s obyvatelstvem základní stavební jednotkou, protože obyvatelé tvoří obce, 

ty tvoří vyšší územní samosprávné celky jako kraje, resp. dnes už regiony a ty vytváří 

nakonec samotný stát. Toto platí nejen v České republice, ale i v ostatních zemích. Obce lze 

tedy obecně chápat jako základní územní samosprávné celky státu. Tyto celky jsou dále 

tvořeny z mnoha prvků a vazeb, jež jsou upraveny nejrůznějšími zákony a dalšími právními 

předpisy. Mezi základní legislativní předpisy lze jednoznačně zařadit zákon o obcích. Dle 

počtu obyvatel se obce dělí na menší do 3000 obyvatel a větší s počtem obyvatel nad tuto 

hranici. Takovéto větší obce jsou pak nazývány městy a je jim udělen i oficiální status.  

 

Jak bylo uvedeno výše, obce jsou upraveny řadou předpisů, na základě kterých jim je 

stanovena řada práv, ale i povinností. Z toho vyplývá, že mají určitou míru právní 

subjektivity.  Aby obce mohly fungovat, musí být řízeny vhodným způsobem. Samo řízení 

obce se do určité míry odvíjí od způsobu hospodaření. Hospodaření obcí je samo o sobě 

široký pojem, zahrnuje mnoho oblastí. Mezi nejdůležitější patří oblast hospodaření na základě 

rozpočtu dané municipality, tedy finanční hospodaření. Rozpočet představuje příjmy, které 

mají obce k dispozici, ale taky určuje výdaje, které obcím vznikají a měly by být uhrazeny. 

Samotný rozpočet lze chápat několika způsoby, a to jako bilanci příjmů a výdajů, finanční 

plán, dle kterého se hospodaří, peněžní fond nebo jako realizační nástroj politiky na úrovni 

územní samosprávy. Základní charakteristiky obcí, rozpočtu a rozpočtového procesu jsou 

uvedeny ve 2. kapitole této práce. 

 

Stanovení rozpočtu je složitý proces, při němž je nutné vycházet z rozpočtového 

výhledu, jenž se zaměřuje do budoucna. Pracuje s budoucími investičními záměry obce, s 

uzavřenými smluvními vztahy, možnými budoucími příjmy, mandatorními výdaji a 

samozřejmě by měl zohledňovat i možné legislativní změny. Důležitými položkami každého 

rozpočtu jsou příjmy a výdaje. Legislativně jsou příjmy členěny na daňové, nedaňové 

kapitálové a přijaté dotace, výdaje jsou pak děleny na běžné a kapitálové. Výše rozpočtových 

příjmů představuje pro obce určité rozpočtové omezení, což ovlivňuje samo hospodaření 

obce. Proto je pro obce důležité dosahovat příjmů co nejvyšších, tedy takových, aby byly 



6 
 

pokryty jednak nutné výdaje vyplývající z rozpočtu a zároveň i výdaje vznikající 

neplánovaně. Oblast příjmové a výdajové stránky rozpočtu je řešena v kapitole č. 3. 

 

Diplomová práce, přesněji její teoretická část, je tedy zaměřena na charakteristiku 

územních samosprávných celků, zejména na nižší úrovni, a to od různých právních předpisů 

vymezujících danou oblast, přes stěžejní body jako je roční rozpočet, rozpočtová skladba, 

samotný rozpočtový proces a v neposlední řadě i rozpočtový výhled, který je nutné při 

sestavování ročního rozpočtu zohlednit. Dále je uvedeno i několik možných dělení dílčích 

složek rozpočtu včetně legislativního a tedy základního, a to spolu s konkrétním výčtem 

těchto položek, až po základní principy hospodaření a přezkum hospodaření těchto územních 

celků prováděný nejčastěji krajským úřadem příp. prostřednictvím auditorů.  

 

Cílem praktické části práce je pak analyzovat rozpočtové hospodaření konkrétní obce, 

její příjmové a výdajové stránky v průběhu uplynulých let a zjistit dlouhodobý trend tohoto 

hospodaření. Pozornost je zaměřena i na možnosti zvýšení příjmů, příp. snížení výdajů města 

v budoucnu. Pro doplnění obrazu rozpočtového hospodaření města je využita i oblast 

zadluženosti, která se nepřímo pojí s některými druhy příjmových položek rozpočtu a jinými 

finančními prostředky jako úvěr, státní účelové dotace apod. 
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2. Charakteristika územních samosprávných celků 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, obce patří mezi základní stavební kameny veřejné 

správy a v konečném důsledku i státu. Jsou to celky, které jsou tvořeny z mnoha prvků a 

vazeb, jež upravuje mnoho zákonů a dalších právních předpisů. Jednotlivé části územních 

samosprávných celků, stejně tak i principy jejich hospodaření a hlavní právní předpisy budou 

rozvedeny v následující kapitole. 

 

2.1 Územní samospráva 

Nejstarší náznaky územní samosprávy lze objevit již ve starém Římě a Řecku. 

Samospráva má tedy dlouhou historii. Ta se ale vyvíjela v různých zemích odlišně.  Ve 12. 

století se zmínky o územní samosprávě objevují v souvislosti se sílícím postavením měšťanů, 

jež se snaží získat pro města nezávislost na panovníkovi. Postupem času se samozřejmě 

pojem územní samospráva objevuje stále více a dochází k jeho přesnějšímu vymezení. 

 

V současnosti tvoří územní samosprávu dvě úrovně, municipální a regionální. 

Municipální úroveň představují jednotlivé obce a města, jež zastupují zájmy svých občanů 

navenek, tato úroveň má určitou míru daňové a nařizovací pravomoci. Nutno říct, že její 

vývoj byl přirozený. Regionální úroveň představuje mezistupeň mezi obcí, resp. obcemi a 

ústřední vládou, je tedy většinou tvořena kraji, potažmo samotnými regiony. Tato vyšší 

úroveň není výsledkem přirozeného jevu jako předchozí ale naopak, vznikla uměle z vůle 

státu. Stejně jako zmíněná nižší úroveň má určitou míru nařizovací pravomoci a hájí zájmy 

občanů ve svém kraji nebo regionu. Výkonné orgány obou úrovní pak zajišťují výkon jejich 

rozhodnutí (Peková, 2004). 

 

Územní samosprávu lze chápat jako realizaci práva na spravování určitého území 

prostřednictvím působnosti, která je dána ústavou a zákony, za předpokladu vytvoření 

určitých ekonomických podmínek. Je to tedy samostatné obstarávání záležitostí příslušného 

celku jím samotným v mezích práva. Tyto záležitostí tak spadají do tzv. samostatné 

působnosti. Ta představuje, že záležitosti lze řešit pouze na příslušné úrovni, nikoli na úrovni 

celostátní. Dále mohou být součástí přenesené působnosti. Tato působnost naopak vyjadřuje 

přenos určitého výkonu státní správy na nižší složky státu, čím by měla být zajištěna jeho 

lepší efektivnost (Peková, Pilný, Jetmar, 2008). 
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Územní samospráva by měla také zajišťovat politickou, sociální, ekonomickou a 

územně technickou funkci. Politická funkce charakterizuje územní samosprávu jako 

reprezentanta demokratického systému, reprezentanta společenství občanů, jejich zájmů a 

preferencí. V rámci sociální funkce se územní samospráva obecně snaží o kulturně sociální 

rozvoj. Stará se o bezpečnost občanů, podílí se na ochraně jejich majetku, snaží se také 

snižovat nespravedlnost v rozdělování prostřednictvím sociální péče a služeb pro chudší 

vrstvy obyvatel. Na základě ekonomické funkce se snaží zmírnit projevy tržního selhání a 

zabezpečovat veřejné statky pro své občany a územně technickou funkci lze charakterizovat 

jako optimální využívání určitého území k různým aktivitám přinášejícím pro dané územní 

celky prospěch (Peková, 2011). 

 

Předpokladem pro fungování územní samosprávy a úspěšné plnění jejich funkcí je 

vytvoření potřebných podmínek. Tyto podmínky zajišťuje zejména legislativní prostředí, zde 

spadá např. samotné vymezení funkcí, stanovení pravidel hospodaření ad. Toto vymezení se 

pojí s nutností schválit potřebné zákony. Další důležitou oblastí je určitá míra ekonomické 

soběstačnosti jednotlivých stupňů územní samosprávy, tzn. právo vlastnit majetek a 

hospodařit s ním, právo sestavovat vlastní územní rozpočet a v neposlední řadě také mít 

vlastní finanční prostředky (Peková, 2004). 

 

2.2 Legislativní vymezení obcí 

Oblast územní samosprávy je obecně upravena řadou právních předpisů, z nichž 

většina je společná pro všechny části územní samosprávy, tedy jak pro vyšší územní celky, 

tak pro ty nižší. Pouze malé množství předpisů lze použít buď na jednu, nebo na druhou 

oblast, jako např. zákon o obcích, zákon o kronikách obcí či zákon o krajích.  

 

Územní samospráva, zejména pak nižší územní samosprávné celky a vše co se s nimi 

pojí je upraveno následujícími zákony: 

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

- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO
1
, 

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, 

                                                           
1
 Územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí. 
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- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

- zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, 

- jiné zákony daňové i nedaňové oblasti. 

 

Základním právním předpisem, kterým se musí obec jako územní samosprávný celek 

municipální úrovně řídit je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.  Zde jsou upraveny nejdůležitější 

oblasti týkající se obcí. Jsou to např. oblasti vymezení obcí, působnost, povinnosti obcí, 

orgány obcí a jejich zastupitelstev, je zde stanovena i legislativní charakteristika občanů, 

jejich práva a povinnosti ve vztahu k obcím apod. Mimo to se musí obec řídit i dalšími 

předpisy vztahujícími se na oblast samosprávy, jak bylo uvedeno výše. Mezi další důležité 

předpisy lze zařadit zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který stanovuje povinnost územním 

samosprávným celkům umožnit přezkoumání jejich hospodaření příslušným orgánům. U obcí 

tuto činnost provádí nejčastěji krajský úřad, příp. mohou zadat přezkoumání auditorovi.  

 

S vyššími i nižšími územními celky se úzce pojí také zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento předpis je přednostně zaměřen na 

tvorbu, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, na pravidla hospodaření 

s jejich finančními prostředky, sankce za porušení rozpočtové kázně a podmínky zřizování 

právnických osob územních samosprávných celků. Mimo to je oblasti zájmů i hospodaření 

dobrovolných svazků obcí a hl. m. Prahy. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů stanovuje předmět, cíl, zásady a rozsah 

finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, uvnitř těchto orgánů nebo mezi 

těmito orgány a žadateli o veřejnou finanční podporu.  

 

Územní samosprávné celky musí vést stejně jako jiné účetní jednotky účetnictví, proto 

je i zde zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví důležitým právním předpisem. Tento zákon 

charakterizuje způsob a náležitosti vedení účetnictví, to je v současnosti vedeno většinou jako 

podvojné, v plném rozsahu. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH se většinou na obce nevztahuje. 

Pokud se jedná o tento zákon, obce nejsou považovány za osoby povinné k dani při výkonu 

své působnosti v oblasti veřejné správy. Pokud však dojde při jejich výkonu k výraznému 

narušení hospodářské soutěže, zákonem o DPH se řídí a stávají se tak osobou povinnou k dani 

také. Mimo předešlé zákony musí všechny obce a města dodržovat i povinnost vedení kronik, 
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jež jim vyplývá ze zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. Obce tak musí zaznamenávat 

důležité a pamětihodné události. Tímto úkolem je pověřený kronikář. Protože obce za 

záznamy odpovídají, kronikář musí odevzdat vhodné podklady předešlého roku ke schválení 

starostovi obce do 31. 5. daného roku a po souhlasu je následně přepsat do kroniky. Ta může 

mít podobu ručně psané knihy nebo elektronického zápisu s povinností následného vytištění. 

 

2.3 Charakteristika obcí 

„Obec jako základní stupeň územní samosprávy je ze zákona vybavena nezávislými 

kompetencemi, pravomocemi a odpovědností při zajišťování úkolů, které jsou jí svěřeny“ 

(Peková, 2004, s. 31). 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, obce jsou součástí územní samosprávy jako 

její nižší úroveň. Dle zákona o obcích jsou považovány za veřejnoprávní korporace, jež 

vystupují v právních vztazích samostatně, tzn. pod svým jménem a samy nesou odpovědnost 

z těchto vztahů vyplývající. Je tedy možné charakterizovat je jako právnické osoby s právní 

subjektivitou. Dále je lze chápat jako základní územní jednotky státu, jako reprezentanty 

veřejných zájmů, jako společenství občanů žijících na určitém, hranicí vymezeném území 

s právem účastnit se na samosprávě. Toto právo na samosprávě je zajištěno dvěma způsoby, a 

to buď přímo, kdy občané působí v komisích, účastní se veřejných schůzí apod., nebo 

nepřímo prostřednictvím jimi zvolených zástupců. Mimo to je obec účetní jednotkou, musí 

tedy vést účetnictví a v určitých případech i poplatníkem daně z příjmů.  

 

Aby tyto nižší územní celky mohly být prohlášeny za obce v právním smyslu, musí 

splňovat základní znaky obce. Těmi jsou: 

- území,  

- občané, 

- samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce. 

 

Území obce by mělo být přesně stanoveno a zapsáno do katastrálních map. 

V některých případech je území obce rozsáhlejší a rozkládá se i na více katastrálních územích. 

Předpokladem je, že každá část území České republiky je součástí některé obce, pokud 

zvláštní zákon nestanoví jinak, jak je uvedeno v zákonu o obcích, § 18 odst. 1. Z toho 

vyplývá, že každá obec by měla mít své oficiální území, které spravuje a v rámci kterého 

vykonává svou působnost. Avšak obce se mohou dohodnout i na sloučení, příp. rozdělení 
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svých území nebo jejich částí, a to na základě rozhodnutí svých zastupitelstev, nebo na 

základě rozhodnutí přijatého v místním referendu
2
. Každá takováto změna by však měla 

odpovídat příslušným zákonným podmínkám, v případě rozdělení je to hranice alespoň 1 000 

obyvatel. Pokud je schváleno takovéto územního sloučení, příp. rozdělení, musí příslušné 

orgány obce oznámit rozhodnutí o schválené změně konkrétních územních celků krajskému 

úřadu. 

 

Jak bylo uvedeno již v úvodu, každou obec tvoří její občané. Ti jsou spolu s obcemi 

základními stavebními jednotkami státu. Za občany jsou považovány osoby s trvalým 

pobytem na území dané obce v případě, že jsou současně státním příslušníkem České 

republiky. Kromě nich se vyskytují v hranicích obce i osoby s přechodným pobytem, 

s čestným občanstvím, ale také právnické osoby, podnikatelé sídlící na daném území nebo 

jiné fyzické osoby vlastnící v obci nemovitost. Mimo to nejsou občané důležití pouze jako 

kritérium pro právní vytvoření územního samosprávného celku, ale také hrají důležitou roli i 

v určení druhu samotné obce, a to konkrétně v rozlišení obce a města. Rozdíl mezi nimi bude 

uveden v jiné části 2. kapitoly (Peková, Pilný, Jetmar, 2008). 

 

Dalším znakem je samospráva veřejných záležitostí obce neboli působnost obce. Ta 

je vykonávána obcí samostatně ve dvou úrovních prostřednictvím obecních orgánů a na 

základě pravomoci, jež je dána v určitém rozsahu zákonem. Tyto orgány vykonávající 

veřejnou správu jsou volené, rozhodují v různých oblastech činnosti obce a díky výkonným 

orgánům, jež se starají o realizaci, jsou jejich rozhodnutí aplikována v praxi. Jak uvádí 

Peková (2011), orgány obce by měly rozhodovat za občana a zejména v jeho prospěch, jejich 

snahou by mělo být zajištění potřebných veřejných statků a uspokojení sociálních a kulturních 

potřeb občanů. Detailněji budou orgány obce, stejně jako druhy obcí a jejich působnost řešeny 

v dalších kapitolách. 

 

2.3.1 Funkce a působnost obcí     

„Obec jako územní společenství občanů má právo na samosprávu, právo samostatně 

rozhodovat v mnoha oblastech veřejné správy – a to ve věcech územní samosprávy“ (Peková, 

2004, s. 83). Se samosprávou se úzce pojí působnost obcí. Ta vyjadřuje právě jejich postavení 

a úkoly v rámci zmiňované veřejné správy. Působnost je v ČR vymezena zákonem o obcích a 

                                                           
2
 Místní referendum se uskuteční v případě, že byl do 30 dnů od uveřejnění rozhodnutí o sloučení obcí podán 
návrh na jeho konání. 
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je jím charakterizována prostřednictvím dvou druhů obecních funkcí. V českých podmínkách 

je tedy využíván tzv. smíšený model založený právě na obou zmiňovaných funkcích. Mezi ně, 

funkce vykonávané obcemi, patří: 

- vlastní samosprávná funkce tzv. samostatná působnost, v rámci které má obec 

určité samostatné, zákonem upravené pravomoci a 

- přenesená funkce tzv. přenesená působnost, kdy obce zajišťují ve vymezeném 

rozsahu na ni přenesený výkon státní správy. 

 

Samostatná působnost je pro obce prioritní. Znamená, že obce mohou samostatně 

rozhodovat v mnoha záležitostech týkajících se jich samotných, tedy záležitostí, které jsou 

v jejich zájmu i zájmu jejich občanů, např. zabezpečení veřejného pořádku v obci, 

uspokojování potřeb svých občanů různými způsoby ad. Obce ve své samostatné působnosti 

zajišťují jednak různé druhy veřejných statků právě pro uspokojení potřeb svých občanů, 

rozhodují o způsobu jejich zabezpečování a financování, také rozhodují i o hospodaření se 

svými finančními prostředky v rámci obecního rozpočtu, rozhodují o udělení čestného 

občanství, o zřízení jednotky dobrovolných hasičů, o místních poplatcích, schvalují územní 

plány obce, rozhodují o směru dalšího rozvoje obce, a to ať už o ekonomickém nebo o 

kulturně sociálním, kdy při analyzování hospodářského rozvoje je možné využít tzv. SWOT 

analýzu. Součástí sociálního rozvoje je pak řešení otázky zmiňované občanské vybavenosti. 

Dále obce rozhodují o slučování obecního území, v jejich kompetenci je i vymezení 

spolupráce s ostatními obcemi a také zajišťují kontrolu nad výkonem svých činností (Peková, 

2008). Mimo to obce vystupují v oblasti samostatné působnosti jako reprezentanti veřejných 

zájmů, jako ekonomické subjekty s právní subjektivitou.  

 

S oblastí samosprávy se pojí i určitá práva každé obce. Jako nejdůležitější je 

samozřejmě právo samostatně se rozhodovat v obecních záležitostech za účelem dosažení 

blaha občanů. Kromě toho mají obce, jak uvádí zákon o obcích, v rámci samostatné 

působnosti právo zřizovat neziskové organizace a obecní podniky, mohou se účastnit na 

podnicích společných, založených spolu s jinými obcemi, mají právo vlastnit majetek a 

nakládat s ním, hospodařit dle vlastního rozpočtu, být členy dobrovolných svazků obcí apod. 

  

„U všech druhů obcí je rozhodující samostatná působnost, která je odrazem 

samosprávné funkce územní samosprávy. Rozdíl mezi obcemi je v rozsahu přenesené 

působnosti“ (Peková, Pilný, Jetmar, 2008, s. 121). 
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Přenesená působnost vzniká ve chvíli, kdy obce zajišťují určitý výkon státní správy, 

jež na ně byl přenesen. Tuto působnost zajišťují obce, pokud jim byla svěřena, 

prostřednictvím svých výkonných orgánů, těmi jsou obecní úřady. Dle druhu přenesených 

pravomocí jsou tzv. pověřené nebo s rozšířenou působností. Tyto úřady jsou při výkonu státní 

správy v rámci přenesené působnosti podřízeny a kontrolovány orgány samotné státní správy 

a v některých případech i krajskými úřady. Rozsah takovýchto přenesených činností je taktéž, 

stejně jako vlastní samosprávná funkce, vymezen zákonem o obcích, příp. 

prostřednictvím jiných zákonů a právních předpisů. Obce vykonávají přenesenou působnost 

ve svém správním obvodu, ale existuje i možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu a vykonávat 

tak přenesenou působnost i pro jiné obce. U jednotlivých obcí v České republice nemusí být 

rozsah vykonávané přenesené působnosti totožný. S tím se pojí i různé kompetence obcí. Dle 

toho se pak obce rozlišují do několika kategorií. V současnosti jsou rozlišovány tři druhy 

přenesené působnosti. Je to zajištění výkonu státní správy pro vlastní obec, zajištění pro obec 

ve svém spádovém územním obvodu a zajištění výkonu státní právy pro obce jiného obvodu 

(Peková, 2011). 

 

Dozor nad činností územních samosprávných celků je rozdělen od roku 2006 dle 

působnosti. Nad samostatnou působností obce vykonává dozor Ministerstvo vnitra. Jak uvádí 

zákon o obcích, orgány samosprávy jsou povinny řídit se při výkonu samosprávy zákony a 

jinými právními předpisy vydanými k jejich provedení. Pokud ministerstvo zjistí při dozoru 

rozpor obecně závazné vyhlášky, usnesení, rozhodnutí orgánů obce se zákonem, vyzve obec 

ke zjednání nápravy ve lhůtě 60 dnů. V případě, že obec nápravu ve stanoveném termínu 

neprovede, může ministerstvo pozastavit účinnost obecně závazné vyhlášky, výkonu 

usnesení, rozhodnutí či jiného opatření. V případě opětovného nezjednání nápravy se může 

ministerstvo obrátit s návrhem na zrušení obecní vyhlášky k Ústavnímu soudu nebo podat 

návrh na zrušení výkonu usnesení, rozhodnutí či jiného opatření příslušného soudu.  

 

Při výkonu přenesené působnosti jsou obce povinny řídit se zákony, právními 

předpisy, ale také směrnicemi ministerstev, usnesením vlády a návrhy opatření a rozhodnutí 

krajského úřadu. Dozor nad výkonem v této oblasti zajišťuje krajský úřad. V případě porušení 

předpisů lze pozastavit účinnost právního aktu obce v přenesené působnosti samotným 

krajským úřadem po nesplnění výzvy k nápravě. Pokud ani po tomto pozastavení účinnosti 

není zjednána náprava, je možné zrušit nařízení obce prostřednictvím Ústavního soudu na 

návrh ředitele krajského úřadu.  
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S působností obce, zejména s oblastí samosprávy, se úzce pojí dříve zmiňované tzv. 

veřejné statky. Právě jejich zajištění pro občany je hlavní úlohou obcí. Veřejným statkem se 

rozumí takové statky, které si občan nemusí zajišťovat sám, avšak je mu umožněno využívat 

je. Dle druhu veřejného statku může a nemusí být stanoven uživatelský poplatek. Mezi tyto 

statky lze zahrnout např. obecní policii, veřejné osvětlení, veřejné komunikace a chodníky, 

veřejnou hromadnou dopravu. Veřejné statky se pojí s několika základními znaky. Těmi jsou 

nevylučitelnost ze spotřeby, dělitelnost mezi spotřebitele, aniž by se snížilo množství statku 

pro jiné, nespotřebovatelnost. Obec může takovýto statek zprostředkovat např. díky svým 

neziskovým organizacím, jež založila, prostřednictvím soukromých podniků formou veřejné 

zakázky apod. Veřejné statky jsou financovány z vlastního rozpočtu obce, ty poskytují dotace, 

různé příspěvky, příp. mohou tyto statky odkoupit od soukromých firem. Stále důležitější 

význam má otázka alokační efektivnosti zmíněných statků a zajištění takových statků, o které 

by mělo obyvatelstvo zájem. “Při rozhodování o způsobu zabezpečování veřejných statků 

musí obec zvažovat hospodárnost vynakládání finančních prostředků a užitek občanů” 

(Peková, Pilný, Jetmar, 2008, s. 125). Při zajišťování veřejných statků může docházet i 

k záporným efektům ve formě přenosu užitku na obyvatele sousední obce. Vzniká tak určitý 

druh negativní externality pro tuto zajišťující obec, konkrétně externalita výdajová. 

 

2.3.2 Druhy obcí  

V mnoha publikacích je možné dočíst se o rozdělení nižších územních samosprávných 

celků do několika základních kategorií. Toto členění je založeno jednak na počtu obyvatel 

dané obce a jednak na míře rozšířené působnosti obce, která je jí svěřena. Rozlišení 

základních druhů obcí je následující: 

- obce, 

- města, 

- obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností, 

- statutární města, 

- hlavní město Praha, 

- městys. 

 

Hranice pro základní rozlišení obce a města je stanovena jako určitý počet obyvatel. 

V České republice by tímto hraničním číslem mělo být 3 000 obyvatel. Jak však uvádí 

Peková, Pilný, Jetmar (2008), ne vždy tomu tak ve skutečnosti je a některá města v České 
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republice mají i méně než 3 000 obyvatel. Tento konkrétní hraniční počet platí pouze u nás a 

v řadě zemí je odlišný, zpravidla vyšší. Obce s pověřeným obecním úřadem a obce 

s rozšířenou působností vychází z vyšších stupňů již dříve zmiňované přenesené působnosti 

obcí. Tyto obce vykonávají státní správu nad rámec běžné přenesené působnosti náležející 

ostatním obcím a s tím se pojí i určité specifické pravomoci takovýchto obcí. Jejich 

pravomoci jsou uvedeny v příloze č. 1.  

 

V územní samosprávě se kromě obcí s běžnou a rozšířenou působností objevují také 

ty, jež mají zvláštní postavení. Tyto obce se staly statutárními městy a platí pro ně určité 

odlišnosti stanovené zákonem o obcích, např. v souvislosti s orgány těchto měst, kontrolou 

výkonu samostatné a přenesené působnosti měst apod. Statutární města mají také pravomoc 

rozčlenit své území na základě obecně závazné vyhlášky na městské obvody nebo části a 

většina z nich jsou taktéž sídlem krajských úřadů. Mezi takovéto statutární města patří např. 

Ostrava, Olomouc, Brno, hl. m. Praha, Karviná, Frýdek-Místek, Ústí nad Labem ad. Jak bylo 

uvedeno, mezi tato města se řadí i Praha. Její postavení jako statutárního a taktéž hlavního 

města České republiky, upravuje oproti jiným městům samostatný zákon, zákon č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze. Naproti tomu městys představují obce, které toto označení mohly 

používat před 17. 5. 1954 a požádají o to předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky.  

 

Jak již bylo uvedeno, samostatná působnost je pro obce základem, rozdíl mezi obcemi 

je v rozsahu přenesené působnosti. Na základě právě této působnosti uvádí Peková, Pilný, 

Jetmar (2008) i další možné členění obcí. Toto rozdělení se však v publikacích moc často 

nepoužívá. Obce se dle přenesené působnosti člení následovně, a to na: 

- obce, 

- obce s matričním úřadem, 

- obce se stavebním úřadem, 

- obce s pověřeným obecním úřadem a  

- obce s rozšířenou působností, které zajišťují výkon státní správy nad rámec běžné 

přenesené působnosti. 

 

V České republice je typickým jevem rozdrobení obcí, na rozdíl od jiných států 

v Evropské unii. V současnosti převažují malé obce často s méně než 1 000 obyvatel. Důvodů 

k takovémuto jevu je hned několik. Asi nejčastějším z nich je důvod z oblasti sociálně-
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ekonomické, kdy obce mají pocit, že jsou omezovány a utlačovány na úkor rozvoje 

střediskových obcí, do jejichž správního obvodu náleží. Tato decentralizace je ale naopak 

z ekonomického hlediska pro obce v praxi často neefektivní, poněvadž jejich finanční 

prostředky a možnosti jsou značně omezené, což působí negativně zejména v investiční 

oblasti obcí a v kvalitním zajištění samosprávy. „Ve většině malých obcí se nedaří dosahovat 

při zabezpečování lokálních veřejných statků tzv. úspor z rozsahu umožněné odlišným 

průběhem fixních a variabilních nákladů a jejich podílu na jednotku produkce veřejného 

statku“ (Peková, 2011, s. 345). Proto se stát snaží omezovat další rozdělování malých obcí na 

menší sídelní útvary a naopak je více motivovat k jejich slučování. Z ekonomického hlediska 

je pozitivní vytvoření alespoň dobrovolných svazků obcí k zabezpečení určitých oblastí.  

Dalším poměrně častým důvodem je oblast politická, kdy chtějí mít obce kontrolu samy nad 

sebou. Některé publikace uvádí jako možný i psychologický důvod.  

 

K 1. 1. 2011 existovalo na území České republiky dle ČSÚ 4 856 obcí s méně než 

1 000 obyvateli. Tento počet představuje 77,7 % z celkového počtu obcí. V těchto malých 

obcích žilo dohromady 1 789 091 obyvatel, což odpovídá pouze 17 % všech obyvatel státu. 

 

2.3.3 Orgány obce 

Orgány obce je možno dělit do čtyř kategorií, a to na volené, výkonné, kontrolní a 

poradní. Kromě těchto kategorií se rozlišuje i to, zda orgán plní samosprávnou nebo 

přenesenou funkci. 

 

Voleným orgánem je zastupitelstvo obce. Počet jeho členů se odvíjí od celkového 

počtu obyvatel v příslušné obci a od velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva 

dle stanovených kritérií je uveden v příloze č. 2. Pokud se jedná o statutární města s více než 

30 000 obyvateli, počet zastupitelů v jejich městských částech je odlišný. Členy zastupitelstva 

jsou zástupci politických stran v obci, příp. nezávislí členové, jež byli zvoleni v komunálních 

volbách. Jejich volební období je čtyřleté. Zastupitelstvo následně volí ze svých členů radu 

obce, tzn. starostu a další členy obecní rady. Každé jednání zastupitelstva je veřejné, což 

nařizuje zákon o obcích a musí se konat minimálně čtyřikrát do roka dle schváleného 

jednacího řádu (Peková, Pilný, Jetmar, 2008). V rámci samostatné působnosti je jeho 

rozhodovací pravomoc hlavní, výjimkou je rozhodování ohledně těch záležitostí, jež se týkají 

rozhodovacích pravomocí krajů. Zastupitelstvo má také právo, přenést některé své pravomoci 

i na radu obce. V oblasti přenesené působnosti rozhoduje pouze tehdy, má-li k takovýmto 
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úkonům oprávnění stanovené zákonem. V této působnosti může např. schvalovat územně 

plánovací dokumentaci.  

 

Výčet pravomocí zastupitelstva je rozsáhlý, může se týkat jak rozhodování o vedení 

obce, tak jejich majetkových záležitostí. Následně je uvedena alespoň část z celkového výčtu 

jeho základních pravomocí. Zastupitelstvo obce tedy rozhoduje a schvaluje zejména: 

- program rozvoje obce,  

- rozpočet a závěrečný účet obce, 

- rozpočtová opatření, 

- obecně závazné vyhlášky v rámci samostatné působnosti, 

- založení nebo zánik vlastních neziskových organizací či právnických osob, 

- nabytí a převod nemovitostí v majetku obce
3
,  

- zastavení movitých věcí nebo práv, 

- zřízení práva hospodařit s majetkem ad. (Peková, 2011). 

 

Výkonným orgánem je dříve zmíněná rada obce. „V samostatné působnosti podléhá 

obecnímu zastupitelstvu, v rámci přenesené působnosti obce (výkonu státní správy) rozhoduje 

na základě zákona“ (Peková, 2004, s. 89). Počet členů obecní rady je lichý, avšak nesmí 

přesahovat jednu třetinu členů zastupitelstva. V případě, že má zastupitelstvo méně než 15 

členů, rada obce se vůbec nevolí.  Na rozdíl od jednání zastupitelstva, jednání obecní rady 

jsou veřejnosti nepřístupná a rozhodování probíhá na základě principu nadpoloviční většiny, 

tzn. usnesení je schváleno, pokud s návrhem souhlasí více než polovina všech členů rady. 

Součástí obecní rady je starosta a jeho zástupci – místostarostové, příp. další členové rady, 

kterými mohou být např. primátor, jeho náměstci apod. Funkce obecní rady jako výkonného 

orgánu se odvíjí z velké části od působení obecního zastupitelstva. Rada připravuje pro jeho 

jednání nejrůznější podklady, zajišťuje plnění jeho usnesení, provádí rozpočtová opatření dle 

jeho usnesení apod. V samostatné působnosti může i ukládat pokuty nebo schvaluje 

organizační řád obecního úřadu. 

 

Kromě obecní rady tvoří starosta a jeho zástupci, příp. tajemník, pokud je tato funkce 

zřízena, obecní úřad. Ten zajišťuje administrativně organizační činnosti vztahující se k oběma 

působnostem obce. Součástí obecního úřadu mohou být i další zaměstnanci. Výkonným 

                                                           
3
 V případě, že zastupitelstvo obce rozhoduje v rámci své funkce o nemovitostech, musí se záměr dopředu 
zveřejnit na úřední desce, a to minimálně po dobu patnácti dní. 
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orgánem obecního úřadu jsou odbory. Jejich počet a také činnost se odvíjí od velikosti obce, 

rozsahu samostatné a přenesené působnosti. Obecní úřad plní úkoly zastupitelstva a rady 

obce, může také vykonávat přenesenou působnost v mezích zákona (Peková, 2011). 

 

Kontrolním orgánem zastupitelstva je výbor. Mezi vždy zřizované patří dva výbory, 

jejichž počet členů je lichý a plní úkoly stanovené zastupitelstvem. Prvním je finanční výbor. 

Ten kontroluje, jak obec hospodaří s majetkem, včetně finančních prostředků. Druhým je 

kontrolní výbor. Ten naopak dohlíží nad plněním usnesení zastupitelstva a rady obce a nad 

dodržováním právních předpisů. 

 

Poradním orgánem rady obce je komise. Ta jí může předkládat své náměty a návrhy. 

Komise se může stát také výkonným orgánem v určitém úseku přenesených působností. 

Předseda komise pak musí prokázat zvláštní odbornou způsobilost k těmto přeneseným 

činnostem. Jako určitý druh poradního orgánu lze chápat také veřejné schůze občanů, na nichž 

se mohou občané sami vyjádřit k obecním záležitostem, což je pro obce také důležité jako 

prvek zpětné vazby (Peková, Pilný, Jetmar, 2008).  

 

2.4 Hospodaření obce, přezkum hospodaření, spolupráce s obcemi 

Hospodaření obce se řídí stejně jako jiné oblasti týkající se obcí zejména zákonem o 

obcích
4
, ten upravuje hospodaření jako složku samostatné působnosti obce. Součásti 

hospodaření je dle tohoto zákona jednak hospodaření s majetkem, hospodaření dle rozpočtu, 

tedy s jeho finančními prostředky s odkazem na zvláštní zákon
5
. Lze zde zahrnout i 

spolupráci s jinými obcemi.   

 

Pokud se jedná o majetek obce, musí být využíván účelně a hospodárně v souladu se 

zájmy obce a úkoly, jež obci vyplývají ze zákonem stanovené působnosti. Obec musí majetek 

chránit před zničením, poškozením, odcizením, musí dbát na jeho rozvoj a zabránit jeho 

zneužívání. Dle zákona o obcích musí daná obec v případě jakéhokoliv nakládání s obecním 

majetkem uveřejnit své záměry na vývěsní desce obecního úřadu po dobu 15 dnů, aby se 

mohli k těmto záměrům vyjádřit občané. Toto neplatí, pokud se jedná o pronájem příp. 

výpůjčku poskytnuté právnické osobě zřizované obcí. 

 

                                                           
4
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

5
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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V případě závazků fyzických nebo právnických osob není obec za jejich plnění 

zodpovědná, nejedná-li se o subjekt, jehož je obec, příp. kraj (region) nebo stát zřizovatelem, 

na kterém se sama nebo s jinou obcí účastní z více než 50 %, v případě, že se nejedná o 

honební společenstva, bytová družstva nebo nevyplývá-li tato povinnost z úvěrové smlouvy 

vztahující se k příslušné obci. Mimo to je povinností obce sledovat včasné a řádné plnění 

dlužnických závazků vůči obci a zajistit jejich nepromlčení. Stejně tak za závazky samotné 

obce není zodpovědný stát, není-li sepsána smlouva o převzetí závazků. V takovémto případě 

je obec zodpovědná sama za jejich plnění, s čímž při svém hospodaření musí počítat.  

 

S hospodařením se pojí i jeho přezkum za uplynulý kalendářní rok. Je zákonnou 

obecní povinností dát si své hospodaření přezkoumat. Obec může za tímto účelem požádat 

příslušný krajský úřad nebo může zadat přezkoumání auditorovi. V tomto případě náklady na 

činnost auditora nese sama obec a jsou hrazeny z jejího rozpočtu. Výsledkem je zpráva o 

přezkoumání hospodaření dané obce za uplynulý kalendářní rok a spolu se závěrečným 

účtem, jehož je součástí a který shrnuje celkové roční hospodaření obce s majetkem, plnění 

rozpočtu, tvorbu a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce, jsou 

projednávány zastupitelstvem obce. Toto musí být učiněno do 30. června následujícího roku. 

 

Do oblasti hospodaření je možné zařadit i spolupráci s jinými obcemi, která 

hospodaření dané obce může také ovlivnit. Při spolupráci s jinými obcemi je možné sdružovat 

prostředky obcí za účelem společného pořízení majetku a jeho využívání ke společnému 

zabezpečování a financování veřejných statků. Spolupráce s jinými obcemi se zajišťuje 

vytvořením dobrovolných svazků obcí (zkr. DSO), smlouvou o sdružení, na základě které se 

vytváří účelová sdružení právnických osob daných obcí, případně vznikem jiných seskupení 

obcí jako je např. mezinárodní sdružení místních orgánů aj. DSO jsou právnickými osobami, 

jejichž činnost je omezena na zákonem vymezenou samostatnou působnost. Dalším důležitým 

bodem je, že obec může na takovýto svazek přenést i svůj majetek
 
 (Peková, Pilný, Jetmar, 

2008). DSO mohou zakládat k zajištění svých úkolů také další právnické osoby a musí stejně 

jako obce nechat své hospodaření přezkoumat příslušnými orgány. Předmětem spolupráce je 

pak ochrana a prosazování společných zájmů zejména v oblasti školství, sociální péče, 

zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, dále zajišťování čistoty obce, 

veřejného osvětlení, správa veřejné zeleně, shromažďování a odvoz komunálního odpadu, 

zásobování vodou, čištění odpadních vod, správa majetku obcí a mnoho dalších oblastí.  
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2.5 Rozpočty obcí 

Sestavovat vlastní rozpočet a hospodařit s jeho prostředky je základním právem každé 

obce. Rozpočet představuje pro obce jeden z nejdůležitějších dokumentů. V rámci jeho 

vymezení probíhá hospodaření obce. To jak obec dokáže efektivně využít tyto prostředky, se 

následně projevuje do budoucna stabilitou a rozvojem nebo rostoucí zadlužeností obce.  

 

2.5.1 Rozpočtový proces  

„Rozpočtový proces představuje činnost orgánů, a to jak volených, tak výkonných, 

spojenou se sestavením návrhu územního rozpočtu, s jeho schválením a realizací během 

rozpočtového období, průběžnou a následnou kontrolou jeho plnění a sestavení a schválení 

závěrečné bilance hospodaření“ (Peková, 2011, s. 212). 

  

Rozpočet se sestavuje na jeden kalendářní rok, rozpočtový proces je však delší. Začíná 

tvorbou podkladů a končí jeho schválením či neschválením. Návrhem obecního rozpočtu se 

zabývá většinou finanční odbor jako výkonný orgán. Při sestavování návrhu rozpočtu musí 

brát zřetel na vývoj příjmů a výdajů v minulosti i v současnosti, případné změny 

rozpočtového určení daní, předpokládanou inflaci a jiné faktory. Je nutné také vycházet 

z rozpočtového výhledu. Důležité pro sestavení rozpočtu je dodržování zásad reálnosti, 

pravdivosti, hospodárnosti a efektivnosti, dlouhodobé vyrovnanosti, úplnosti, finanční 

kontroly a účetního auditu (Peková, Pilný, Jetmar, 2008). 

 

Projednání návrhu rozpočtu a jeho schválení je v kompetenci volených orgánů. „Není-

li rozpočet obce nebo rozpočet kraje schválen před začátkem rozpočtového období, hospodaří 

obec, resp. kraj až do schválení rozpočtu podle rozpočtového provizoria“ (Peková, Pilný, 

Jetmar, 2008, s. 249). Během roku a po jeho skončení dochází ke kontrole plnění rozpočtu a 

jeho vyhodnocení výkonnými a volenými orgány. Následně je vytvářen přehled o skutečném 

vývoji plnění rozpočtu tzv. závěrečný účet. Kompetentním pro jeho sestavení jsou zase 

výkonné orgány. Závěrečný účet je také schvalován stejně jako návrh rozpočtu, jeho případné 

neschválení však nemá vliv na uplynulé hospodaření obce. Je ovšem důvodem pro vytvoření 

opatření ke zlepšení hospodaření v budoucnu. 
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2.5.2 Rozpočet nižších územních samosprávných celků 

Rozpočty územních samosprávných celků, také označované jako územní rozpočty jsou 

důležitou součástí rozpočtové soustavy a úzce souvisí s rozpočtem státu. Tyto rozpočty jsou 

také významným nástrojem finančního hospodaření obce, na základě kterého se zajišťuje její 

solventnost, prosazují se její zájmy apod. 

 

Mezi územní rozpočty patří jak rozpočty obcí, měst, krajů, tak i rozpočty 

dobrovolných svazů obcí, příspěvkových organizací a regionálních rad regionu soudržnosti. 

Specifickým postavením se vyznačuje rozpočet hl. m. Prahy, jako města a zároveň kraje, 

přičemž Magistrát hl. m. Prahy plní navíc funkci regionální rady. Příspěvkové organizace jsou 

zase napojeny na rozpočty samotných krajů a obcí, které je zřizovaly, tudíž mezi rozpočty 

existuje úzká vazba, tzn., že např. závazek této organizace je současně závazkem jejího 

zřizovatele (Provazníková, 2009). Do rozpočtové soustavy patří kromě zmiňovaných 

územních rozpočtů i státní rozpočet, mimorozpočtové peněžní fondy a rozpočty 

veřejnoprávních neziskových organizací.   

 

Rozpočet lze chápat několika způsoby, jako finanční plán, peněžní fond, bilanci, jako 

nástroj prosazování cílů veřejné politiky a nástroj řízení.  Rozpočet jako finanční plán je 

tokovou veličinou, neboť během rozpočtového období, na který je sestavován, postupně 

přicházejí a odcházejí peněžní prostředky. Rozpočet je sestavován na období jednoho roku a 

musí být následně schválen. Aby bylo dosaženo efektivnosti, stanovení rozpočtu vychází 

s rozpočtových prognóz – rozpočtového výhledu.  Územní rozpočet jako decentralizovaný 

peněžní fond se tvoří, rozděluje a používá na principu nenávratnosti, neekvivalence a 

nedobrovolnosti. Dělí se na běžnou a kapitálovou bilanci, z nichž běžná část by měla být 

stanovena jako vyrovnaná či přebytková, sama tvoří asi 2/3 objemu rozpočtu. U kapitálové 

části lze naopak připustit za určitých podmínek i deficit. Toto rozdělení je důležité pro 

rozpočtové analýzy a hodnocení rozpočtového salda. Blíže je zmíněné členění rozvedeno níže 

v této části kapitoly. Za bilanci je rozpočet považován z účetního hlediska. Během 

rozpočtového období je možné hospodaření s rozpočtovými příjmy znázornit jako rovnici: 

F1 + P – V = F2,    

kde  F1 - stav peněžních prostředků na počátku roku,  

 P – příjmy, 

 V – výdaje, 

 F2 - stav peněžních prostředků na konci roku. 
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Rozpočet jako bilance musí být vždy vyrovnaný. Pokud dojde k přebytku, je 

vytvořena finanční rezerva, v případě schodku musí být tento rozdíl vyrovnán např. rezervami 

vytvořenými v minulosti či použitím návratných finančních prostředků (Peková, Pilný, 

Jetmar, 2008). Každý deficit územního rozpočtu zvyšuje zadluženost obce. Pokud je tato 

situace dlouhodobá, obce se dostávají do velkých problémů. Nehledě na to, že přispívají 

k růstu veřejného dluhu. Pokud se jedná o rozpočet jako nástroj veřejné politiky a nástroj 

řízení je jím realizován sociální a ekonomický rozvoj dané obce, je chápán jako nástroj 

prosazování vlastního poslání územní samosprávy, prosazování zájmů a preferencí obyvatel.  

Je tedy schopen ovlivnit dlouhodobý ekonomický a sociální potenciál obce.  

 

Z důvodů nutnosti co nejpřesněji identifikovat a uspokojovat potřeby obyvatel 

vzhledem k zajištění co nejvyšší efektivnosti, jsou využívány metody jak výzkumu, tak 

plánování. To je důvodem využití jak oblasti finančního plánování, kontroly, tak i oblasti 

auditu, které byly původně spojovány zejména s oblastí soukromého sektoru (Provazníková, 

2009).  

 

Obce a kraje, sestavující územní rozpočty, mají k dispozici několik způsobů, jak 

mohou vytvářet svůj rozpočet. Provazníková (2009) uvádí ve své publikaci následující 

způsoby: 

 přírůstkový způsob, 

 fixně limitovaný rozpočet, 

 performance budgeting, 

 přístup nulové základy, 

 metoda programového rozpočtování, 

 komunitní či generové rozpočtování.  

 

Přírůstkový způsob je tradiční metoda sestavování rozpočtu založena na odhadu a 

stanovení meziročních změn, o které se upraví současný rozpočet jako základ rozpočtu 

budoucího. Metodu fixně limitovaného rozpočtu je možné využít v případě jiných organizací, 

které zajišťují poskytování statků a služeb. Oproti tomu např. metoda přístupu nulové základy 

a metoda programového rozpočtování se zaměřuje zejména na vyčerpávající zkoumání vztahů 

mezi činnostmi, záměry, cíli a způsoby jejich dosažení prostřednictvím rozpočtu.  
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Územní rozpočet se většinou sestavuje v tzv. dvojím průřezu, a to jako běžný a 

kapitálový rozpočet. Má tedy charakter zmíněného peněžního fondu. Běžná část rozpočtu je 

sestavována jako prostá bilance běžných, často každoročně se opakujících příjmů a výdajů 

související s neinvestiční, provozní oblastí. Stručné schéma běžného rozpočtu znázorňuje 

následující tabulka (Provazníková, 2009). 

 

Schéma 2.1 Schéma běžného rozpočtu 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Provazníková, 2009, vlastní zpracování 

 

Kapitálový rozpočet obsahuje příjmy a výdaje, které souvisí s investiční oblastí, jsou 

často jedinečné a neopakovatelné, mimo to přesahují běžný rozpočtový rok. Jak uvádí 

Provazníková (2009), kapitálový rozpočet by měl sloužit ke kumulaci zdrojů na získávání 

dlouhodobých aktiv. Stejně jako všechny ostatní rozpočty, i tento může mít podobu 

přebytkového, vyrovnaného nebo deficitního. Stručný nástin příjmových a výdajových 

položek kapitálového rozpočtu uvádí tabulka níže.   

 

Schéma 2.2 Schéma kapitálového rozpočtu 

 

 

 

 

Zdroj: Peková, 2011, vlastní zpracování 

 

Určitý problém může nastat v přiřazování jednotlivých položek do příslušného 

rozpočtu. Některé položky totiž mohou být v obou částech, záleží na tom, jak se na ně nahlíží, 

jiné musí být rozděleny na dílčí části a tyto části jsou pak zařazovány samostatně, jako např. 

úrok z dluhu je součástí běžného rozpočtu, splátka samotné jistiny ale může být zařazena do 

obou rozpočtů. Dalším nejednoznačným příkladem pro zařazení je položka stroje a zařízení. 

Příjmy Výdaje 

Daňové  

daně 

vzdělání 

bydlení 

veřejný pořádek 

komunální služby 

výdaje na veřejnou správu 

placené úroky aj. 

Nedaňové  

uživatelské poplatky, zisk z podnikání 

Přijaté transfery  

dotace, dary 

Saldo Saldo 

Příjmy Výdaje 

z prodeje majetku 

příjmy z půjček 

přebytek běžného rozpočtu 

na investice 

poskytované půjčky 

krytí schodku běžného rozpočtu 
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Ačkoliv představuje majetek - investici, Provazníková (2009) doporučuje zařadit je do 

rozpočtu běžného.  

 

Jak již bylo zmíněno výše, dvojí průřez - rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet, 

nemusí být použit vždy, důvodem je to, že v České republice nemají územní samosprávné 

celky zákonnou povinnost sestavovat tyto rozpočty odděleně. Pokud není využito toto 

rozdělení rozpočtu, pak se musí příjmové a výdajové položky uváděné v jednom rozpočtu 

rozlišit na běžné a kapitálové dle rozpočtové skladby. Využití prvního členění územního 

rozpočtu je však přehlednější a na jejím základě lze dobře analyzovat, jak jsou položky příjmů 

využity na úhradu různých výdajů a zda má obec či kraj dostatek finančních prostředků na 

realizaci svých investičních projektů (Provazníková, 2009). 

 

2.5.3 Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled dříve nebylo nutné sestavovat. Jeho sestavení jako povinnost 

ukládá obcím a krajům až zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, a to od roku 2001. Porušení této zákonné povinnosti se považuje za správní delikt 

s výši pokuty až 1 mil. Kč.  

 

Rozpočtový výhled jako nástroj střednědobého finančního plánování musí využít i ta 

nejmenší obec. Na jeho základě tak mohou obce plánovat a uvažovat o svých zdrojích a 

potřebách v  časovém horizontu přesahující jeden rok, což je důležité pro zkvalitnění jejich 

hospodaření, snaze vyhnout se rostoucí zadluženosti a pro lepší orientaci ve finančních 

možnostech obce v budoucnosti. Souvisí tedy úzce i s plánováním investičních potřeb a 

analýzou možností využívání návratných finančních prostředků.  

 

Každá obec musí zpracovávat svůj výhled minimálně ve čtyřech základních bodech, a 

to celkové příjmy, celkové výdaje, celkové pohledávky a závazky. Další míra podrobnosti 

tohoto dokumentu je z velké části závislá na velikosti obce, na jejich potřebách a 

rozhodnutích. Při sestavování rozpočtového výhledu vychází obce z analýzy svého 

hospodaření za dva až tři roky zpětně a z rozdělení analyzovaných dat na běžné a kapitálové. 

Zjištěné hodnoty jsou přiřazeny do rozpočtového výhledu dle výhledu státu. Ze související 

analýzy běžných příjmů a výdajů pak lze stanovit závislosti a následně určit vývojové 

koeficienty pro další roky. Takto lze stanovit běžný rozpočtový výhled, do kterého jsou 
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začleněny i kapitálové a nahodilé položky, jako např. splátky půjčených prostředků, plán 

investic, přijaté dary ad. (Provazníková, 2009). 

 

Rozpočet obcí vychází právě z rozpočtového výhledu, avšak nemusí být plně v 

jeho souladu. V případě odlišností mezi schváleným rozpočtem a rozpočtovým výhledem 

musí být tyto odlišnosti opodstatněné a dobře zdůvodněné. Současně se schválený rozpočtový 

výhled upraví a prodlouží. To představuje tzv. způsob rolování. Problémem při sestavování 

rozpočtového výhledu je odhad příjmů, výdajů a jejich meziročního vývoje, měnící se 

rozpočtová pravidla, konstrukce daňových zákonů, daňové určení, transparentnost 

poskytování dotací ad.  

 

2.5.4 Rozpočtová skladba 

Rozpočtová klasifikace umožňuje porovnávat příjmovou a výdajovou stránku 

jednotlivých veřejných rozpočtů dané země, a to jak prostorově, tak časově. Prostorové 

porovnávání rozpočtů představuje porovnání příjmové a výdajové stránky jednotlivých 

rozpočtů, jež se nacházejí na stejné úrovni, časové porovnávání vyjadřuje již samotný název, 

jedná se tedy o porovnávání veřejných rozpočtů z různých období. Schopnost porovnávat 

jednotlivé rozpočty je založena na jednotném členění příjmů a výdajů, které musí splňovat 

veškeré tyto rozpočty. Každá země pracuje s vlastní klasifikací příjmů a výdajů svých 

rozpočtů. V souvislosti s rostoucí váhou EU a stále užším propojováním jednotlivých zemí 

v nejrůznějších oblastech se však i tyto klasifikace přiblížily a ve většině zemí splňují 

požadavky mezinárodních standardů, čímž je umožněno porovnávat příjmy a výdaje daných 

rozpočtů i mezi zeměmi navzájem (Provazníková, 2009). 

 

Jak uvádí ve své knize Provazníková (2009), oblast rozpočtové klasifikace, často také 

označovaná jako rozpočtová skladba veřejných rozpočtů, se vztahuje na veřejné rozpočty 

obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a organizačních složek, jejichž zřizovatelem je stát, 

obec nebo kraj a zaměřuje se na třídění všech peněžních operací souvisejících s těmito 

veřejnými rozpočty nebo mimorozpočtovými fondy státu. „Nevztahuje se na operace 

související s podnikatelskou činností subjektů územní samosprávy a na příspěvkové 

organizace (zřizované státem, obcemi, kraji), nevztahuje se na operace na účtech cizích 

prostředků, na účtech sdružených prostředků, na účtech fondu kulturních a sociálních potřeb 

(zkr. FKSP) a podobných, které nemají charakter veřejných prostředků“ (Peková, Pilný, 

Jetmar, 2008, s. 241). 



26 
 

V září 2006 došlo k rozsáhlým změnám v oblasti rozpočtové skladby veřejných 

rozpočtů. Důvodem byla platnost nové vyhlášky MF ČR
6
 upravující tuto oblast. Zmíněná 

nová vyhláška zaznamenala rozsáhlé změny oproti původní vyhlášce MF ČR vlivem přijetí 

nových zákonů, jiných právních předpisů a také vlivem rozhodnutí ČSÚ o odvětvovém 

členění označovaném jako Cofog
7
, jež je součástí systému národních účtů. Jak je uvedeno 

výše, rozpočtová skladba je v kompetenci členských států, z hlediska EU nemá přímou 

návaznost na právo EU a rozpočtová pravidla ČR nejsou nijak ovlivněna. Členské státy však 

musí poskytovat EU potřebné informace o finančním hospodaření, a to v členění, které 

odpovídá Cofogu. V České republice tím došlo k úpravě odvětvového členění rozpočtové 

skladby v sedmi oblastech, čímž od sebe lze odlišit příjmy a výdaje návratné a nenávratné 

povahy a v důsledku toho zajistit lepší krytí schodku a přesnější analýzu hospodaření.  

 

Příjmy a výdaje se dle rozpočtové skladby třídily podle čtyř základních hledisek. Ty 

byly stanoveny vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Tato třídění jsou i 

v současnosti využívaná nejčastěji. Třídění obecně zajišťuje jednotnost a přehlednost 

jednotlivých rozpočtů a celé rozpočtové soustavy, dále umožňuje zjistit potřebné analytické 

informace o vývoji příjmů a výdajů, slouží k dlouhodobé analýze vývoje rozpočtů a k 

sumarizaci položek za rozpočtovou soustavu. Členění příjmových a výdajových položek dle 

rozpočtové klasifikace by mělo také respektovat určité zásady, jako třeba jednotnost a 

závaznost, kompatibilitu s mezinárodními standardy, srozumitelnost. Původní a nejčastěji 

využívané druhy třídění podle rozpočtové skladby jsou následující: 

 kapitolní, 

 druhové, 

 odvětvové, 

 konsolidační (Peková, Pilný, Jetmar, 2008). 

 

Kapitolní nebo také organizační, odpovědnostní členění je z hlediska územní 

samosprávy nepovinné. Využívá se pouze v souvislosti s příjmy a výdaji státního rozpočtu, 

                                                           
6
  Vyhláška MF ČR č. 440/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002, o rozpočtové skladbě, ve znění 

pozdějších předpisů. 
7
 Classification of the Functions of Government v překladu klasifikace funkcí vládních institucí. Hledisko se 

používá jako mezinárodní klasifikační standard pro členění výdajů vlády dle jejich funkcí, využívá se pro 
statistické zjišťování a mezinárodní porovnávání statistických dat. Je jednou ze čtyř klasifikací: COICOP, COPN, 
COPP, COFOG.  
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umořováním a obsluhou státního dluhu. V rámci tohoto členění se rozlišuje čtyřicet kapitol 

(Schneiderová, 2013). 

 

Druhové je však v souvislosti se státní správou třídění základní, je důležité z hlediska 

rozpočtové politiky a umožňuje propojení na účetnictví. Zabývá se všemi peněžními 

operacemi a třídí je podle okruhu – příjmy, výdaje, financování. Příjmy jsou pak děleny na 

daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace, výdaje jako kapitálové a běžné dle investičního 

charakteru výdajových položek. Pro přehlednost je schéma veřejných příjmů a výdajů dle 

druhového členění uvedeno v příloze č. 3 a 4. Dalším důležitým okruhem z řady druhového 

členění je skupina financování. Ta má specifické postavení, jsou zde zahrnuty operace 

zabezpečující financování schodku hospodaření nebo využití přebytku. Obsahuje stavové 

údaje související s položkami vyjadřujícími změnu stavu finančních prostředků na 

bankovních účtech a slouží jako podklad pro výkaz, na základě kterého dochází k hodnocení 

plnění rozpočtů. Osmá třída, za kterou je položka financování označována, vyjadřuje, jakým 

způsobem jsou příjmové a výdajové operace financovány, dále má přímou návaznost na 

zjištění salda schodku územního rozpočtu (Peková, Pilný, Jetmar, 2008). 

 

Odvětvové členění se zabývá veškerými výdaji, z hlediska příjmů jsou zahrnuty pouze 

kapitálové a nedaňové položky. Základem pro rozdělení je zde odvětví nebo také účel použití. 

Položky jsou řazeny na skupiny, oddíly, pododdíly a paragrafy. Základní oblasti třídění 

(skupiny) jsou následující: 

- zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, 

- průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 

- služby pro obyvatelstvo, 

- sociální věci a politika zaměstnanosti, 

- bezpečnost státu a právní ochrana, 

- všeobecná veřejná správa a služby (Schneiderová, 2013). 

 

Konsolidační třídění je založeno na zamezení duplicity při započítávání příjmů a 

výdajů mezi zřizovatelem a organizační složkou, veřejnými rozpočty různých úrovní apod.  

 

V roce 2012 nabyla platnost další vyhláška č. 96/2012 Sb., která upravuje původní 

vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a rozšiřuje druhy třídění příjmů a výdajů 

např. o zdrojové, transferové nebo strukturní hledisko. 
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3. Rozpočtové hospodaření obcí            

Rozpočtové hospodaření se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. Tento zákon upravuje nejdůležitější principy týkající se finančního 

vedení obcí, vymezuje podstatné prvky rozpočtového hospodaření.  Jako základ tohoto 

hospodaření je možné stanovit jednak roční rozpočet a jednak rozpočtový výhled daných 

obcí. Rozpočtové hospodaření pak lze charakterizovat jako proces vynakládání peněžních 

prostředků na stanovené výdaje dle finančního plánu, zahrnuje také zjištění, do jaké míry je 

tento plán plněn. I zde je možné setkat se s problémem mezi neomezenými potřebami, 

v tomto případě určitou výší výdajů, a omezenými zdroji, peněžními prostředky. Tento 

problém se nazývá rozpočtové omezení. Obec by tedy měla při vynakládání peněžních 

prostředků toto omezení, které ji rozpočet přináší, respektovat a hospodařit s nimi tak, aby 

nedocházelo ke zbytečnému zadlužování, avšak takovým způsobem, aby byly pokryty 

nejdůležitější potřeby daného územního samosprávného celku. 

 

Hospodaření dle rozpočtu je tedy jednou z nejdůležitějších charakteristik územního 

samosprávného celku, na základě kterého lze posoudit finanční úroveň dané obce. Obec může 

pro zajištění svých potřeb využít právě ony zmiňované prostředky rozpočtu, ale také 

prostředky, jež stojí mimo rozpočet. Jejich součet pak dává celkové finanční prostředky obce, 

které lze při úhradě výdajů použít.  

 

Jak bylo již uvedeno, rozpočet může mít dvě podoby, a to kapitálovou a běžnou. 

Základními prvky jsou pak příjmy a výdaje. Takovýchto položek, které lze zařadit do 

územního rozpočtu je poměrně mnoho. Člení se do několika kategorií dle různých hledisek. 

Jejich závazné členění pak stanovuje rozpočtová skladba, jež byla zmíněna v předchozí 

kapitole. V následující části práce jsou příjmové a výdajové položky uvedeny v detailnějším 

členění.  

 

3.1 Příjmy 

Veřejné příjmy obcí jsou důležitým prvkem obecních rozpočtů. Jsou chápány jako 

finanční prostředky k úhradě obecních potřeb. Jejich výše však představuje pro obce i určité 

omezení – rozpočtové omezení, se kterým se musí vyrovnat. Jinak řečeno, obce nemohou 

disponovat s větším množstvím peněžních prostředků než s tolika, kolik představují jejich 
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Hlediska členění příjmů

Časové

Běžné

Kapitálové

Návratnost

Návratné

Nenávratné

Míra závaznosti

Obligatorní

Fakultativní

Plánovatelost

Plánovatelné

Neplánovatelné

Daňové

Daňové

Nedaňové

příjmy. Pokud však obce potřebují větší množství prostředků, jedinou možností je snaha 

získat dodatečné příjmy. Ty mohou mít různý charakter.  

 

Obecně by měly příjmy rozpočtů územních samosprávných celků splňovat určité 

zásady jako např.:  

- administrativní nenáročnost na správu a výběr, 

- plánovatelnost, a to jak krátkodobou, tak dlouhodobou, 

- rovnoměrnost při vynakládání, 

- dostatečná výnosnost (Peková, 2011). 

 

Následně je uveden stručný výčet peněžních prostředků, které jako obecní příjmy 

stanovuje § 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jsou to: 

- příjmy z vlastního majetku, 

- příjmy z výsledků vlastní činnosti, 

- výnosy daní 

- příjmy z místních poplatků 

- různé druhy přijatých dotací, 

- přijaté peněžité dary ad. 

 

Peková, Pilný, Jetmar (2008) ve své knize pracují s několika hledisky členění 

rozpočtových příjmů, které vyjadřuje následující obrázek. Zmíněná hlediska jsou blíže 

rozvedena v dalších odstavcích. 

 

Schéma 3.1 Hlediska členění příjmů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z hlediska návratnosti jsou příjmy členěny jako návratné, tedy ty, jež jsou přijaty 

pouze na omezenou dobu a po jejím uplynutí je musí obec zase vrátit příslušnému subjektu. 

Souvisí zejména s bilančním pojetím rozpočtu. Jako nejnázornější zástupci jsou uváděny 

např. úvěry. Naopak nenávratné příjmy jsou součástí rozpočtu jako peněžního fondu, 

výhodou těchto příjmů je, že je obec již vracet nemusí. Jako nejvhodnější příklad zde lze 

zahrnout zejména daně či dotace. Lze říci, že mezi nenávratné položky rozpočtu však patří 

většina jeho příjmů, jak uvádí Peková (2011). 

 

Časové hledisko člení příjmy rozpočtu na běžné a kapitálové. Běžné příjmy jsou 

považovány za každoročně se opakující příjmy vhodné pro financování zejména každoročně 

se opakujících výdajů. Ty lze dále členit dle daňového hlediska na daňové a nedaňové, 

potažmo dle návratnosti. Kapitálové příjmy představují opak běžných, tzn., jsou to takové 

příjmy, které se běžně neopakují nebo takové, o kterých lze říci, že jsou spíše jednorázovými. 

Tyto příjmy se pojí zejména s nedaňovým charakterem. Příkladem kapitálových nenávratných 

příjmů jsou např. dary do rozpočtu nebo investiční dotace. Mezi kapitálové návratné příjmy 

jsou zahrnuty investiční úvěry. 

 

Dle míry závaznosti jsou členěny příjmové položky rozpočtu na obligatorní. Tento 

druh příjmů může být označován i jako mandatorní, což představuje položky povinné 

zákonem. Výše těchto položek připadající do rozpočtu konkrétní obce záleží na rozhodnutí 

státu. Mezi takovéto povinné příjmy patří zejména daně. Naproti tomu fakultativní příjmy 

spadají do kompetence samotné obce. Jinak řečeno, jsou to vlastní příjmy obce, o jejichž 

struktuře a objemu může rozhodovat sama obec nezávisle na rozhodnutí státu. Tyto příjmy 

jsou důležité zejména pro zajištění soběstačnosti daného územního samosprávného celku. 

 

Plánovatelnost či neplánovatelnost příjmů je z pohledu finanční stability a jistoty obce 

poměrně důležitý prvek. S plánovatelnými příjmy obec vždy počítá, představují stabilní 

zdroj financování různých potřeb daného územního samosprávného celku. Lze odhadnout i 

jejich výši. Naopak neplánovatelné příjmy jsou pouze nahodilé, a proto s nimi nelze 

v budoucnu jistě počítat pro úhradu potřebných výdajů. 

 

Daňové hledisko je spojeno s daňovým charakterem položek. Na základě toho jsou 

rozlišovány daňové a nedaňové příjmy. 
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3.1.1 Daňové příjmy  

Daňové příjmy tvoří ve většině zemí největší a nejvýznamnější skupinu příjmových 

položek rozpočtu. Tyto příjmy jsou každoroční, avšak ne ve stejné výši. Příjmy se odvíjí od 

rozpočtového určení daní, jež je stanoveno zvláštním zákonem. Rozpočtové určení daní 

neboli RUD stanovuje, které daně vybírané ve státě dle daňových zákonů mají přímý vliv na 

rozpočty obcí, tedy které daně jsou tzv. svěřenými daněmi, jejichž výnos plyne přímo do 

obecních rozpočtů a které daně jsou tzv. sdílené, čili takové, jejichž výnos sice plyne do 

obecních rozpočtů, ale ne přímo a pouze v určité výši, která odpovídá stanovenému podílu 

příslušných obcí na celostátně vybíraných daních. Podíly jednotlivých obcí na výnosu 

sdílených daní jsou stanoveny zákonem dle několika kritérií. Nejčastěji se využívá kritérium 

dle počtu obyvatel k celostátnímu počtu obyvatel. Výjimečně může být využito i kritérium dle 

podílu vybírané daně na daném území. 

 

„S daňovým určením souvisí daňová pravomoc, tzn. kdo ovlivňuje předmět daně, 

způsob výpočtu základu daně, sazby daně, kdo daň vybírá a spravuje, případně kdo povoluje 

osvobození, slevy z daně apod.“ (Peková, 2011, s. 242). Daňová pravomoc územních 

samosprávných celků je velmi omezená, neboť zmiňované náležitosti daní jsou určeny 

platným zákonem. U sdílených daní pak tato pravomoc nepřichází v úvahu vůbec, u většiny 

svěřených daní je situace obdobná, pravomoc obcí není nikterak velká, skoro žádná. Výjimku 

představují pouze vlastní místní daně, u kterých si obec může vybrat z uzákoněné soustavy ty 

místní daně, kterými zatíží své občany. Do určité míry lze ovlivnit i jejich konstrukci, ale 

pouze v určitém rozsahu, protože i ta je z velké části vymezena zákonem.
8
 

 

Daně plynoucí do jakýchkoliv územních rozpočtů by neměly ovlivňovat ekonomické 

chování poplatníků daně. V opačném případě se toto ovlivnění pojí s negativním dopadem na 

daňový výnos do územních rozpočtů. Daně, jejichž výnos je přímo či nepřímo součástí 

územních rozpočtů lze rozlišit na následující kategorie. První dvě představují vlastní příjmy 

obcí, další pak příjmy cizí. 

 

Majetkové daně 

Majetkové daně se pojí s dlouhou historií. První náznaky takovýchto daní byly 

objeveny už ve starověku. Lze je tedy označit jako tradiční zdroj obecních rozpočtů. Mezi 

                                                           
8
 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatních, ve znění pozdějších předpisů. 
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majetkové daně jsou řazeny ty, jež zdaňují majetek jako stavovou veličinu nebo převod 

majetku příp. práv k němu. Majetkové daně nerespektují důchodovou situaci poplatníka – 

výši jejich příjmů, což se může negativně projevit na skutečné úhradě této daně, tedy na výši 

daňového výnosu. Pokud se jedná o majetkové daně z převodu majetku, jejich výnos je 

nestabilní, neboť se jedná o nahodilé příjmy. V případě majetkových daní z držení majetku 

jsou příjmy stabilnější, ale s vytvářením a rostoucím významem dalších daní i tak jejich výnos 

klesá (Peková, 2004). 

 

Jak u nemovitého majetku, tak u převodu movitého, nemovitého a finančního majetku 

je důležité, aby: 

- byl snadně zjistitelný předmět daně, 

- bylo možné majetek reálně ocenit a vypočítat tak základ daně, 

- bylo možné správnost stanovení a výpočtu daně kontrolovat. 

 

Každá obec také vlastní svůj majetek, což by znamenalo, že odvede z tohoto majetku 

daň, která se následně stane příjmem jejího obecního rozpočtu. Z tohoto důvodu je majetek ve 

vlastnictví státu a územní samosprávy osvobozen od uplatnění daně.  

 

Důchodové daně 

Důchodové daně, tedy daně z příjmů, jsou z pohledu historie daleko mladší a součástí 

územních rozpočtů se staly až koncem 20. století, což umožnilo v řadě zemí zvýšit míru 

finanční soběstačnosti vzhledem k jejich značné výnosnosti. Ta je ovšem ovlivněna fázemi 

hospodářského cyklu, avšak i tak se tyto daně považují za nejvýnosnější v rámci 

rozpočtových příjmů. Do důchodových daní lze zařadit individuální důchodovou daň z příjmů 

občanů, fyzických osob a daň ze zisku korporací, firem, která zdaňuje zisk, příp. ostatní druhy 

příjmů podniků (Peková, 2011). 

 

Individuální důchodová daň je jako příjem rozpočtů územní samosprávy využívaná 

nejčastěji, neboť zajišťuje velký objem zdrojů. Daňový výnos je ovlivněn zákonnými 

náležitostmi a konstrukcí daně. Ve většině zemí je využívána klouzavě progresivní sazba 

daně, v České republice je to pak sazba proporcionální. Obecně může mít tato důchodová daň 

jako příjem obecních rozpočtů formu sdílené i svěřené daně. Daň ze zisku firem plyne do 

obecních rozpočtů zpravidla jako podíl na celostátním výnosu této daně, tedy jako sdílená 
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forma daně. Často mívá korporátní daň jednu proporcionální sazbu daně. V některých zemích 

však mají sazby formu progresivní a je jich několik, čímž je zohledněna výše obratu firmy. 

 

Spotřební daně 

Spotřební daně spadají do oblasti nepřímých daní. Jejich historie je podobná jako u 

majetkových daní. Prvopočátky jsou datovány už od starověku. Charakter těchto daní se 

poměrně dost měnil. Zejména v rámci univerzálních spotřebních daní, kde byly daně z obratu 

či prodejní daně nahrazeny dani z přidané hodnoty. Byly vytvořeny také specifické spotřební 

daně vztahující se na vybrané druhy komodit – alkohol, cigarety, pohonné hmoty aj. V rámci 

těchto specifických daní byla vytvořena další kategorie, a to ekologické daně na spotřebu 

energií.  

 

Tyto daně nepříznivě zatěžují zejména nízce příjmové skupiny obyvatel, neboť jsou 

uvaleny i na zboží s nízce cenově elastickou poptávkou. Pro bohatší vrstvy není jejich dopad 

nijak závažný. Většinou jsou spotřební daně příjmem státního rozpočtu, avšak v některých 

zemích mohou být i sdílenou daní, zejména pak daně univerzálního typu. Občas je možné 

setkat se v některých zemích i s využitím typu daňové přirážky ke specifickým spotřebním 

daním jako např. místní poplatek na alkohol, tabák apod. (Peková, 2004). 

 

Místní a regionální daně 

Soustava těchto daní je vymezena celostátně platným zákonem. V rámci daňové 

pravomoci mohou obce zvolit, které z těchto daní budou vybírat s ohledem na jejich 

přijatelnost v dané lokalitě. Výnos takovýchto místních či regionálních daní není však příliš 

významný, nedosahuje ani 2 % celkových příjmů územních rozpočtů. Důraz je proto kladen 

na nízké náklady na jejich správu a výběr. Tyto činnosti provádí sama územní samospráva 

nebo daňové úřady. Cílem je zajistit kladný, příp. co nejvyšší výnos z těchto daní s co 

nejnižšími transakčními náklady (Peková, 2011). 

 

Daňová pravomoc obcí a regionů spočívá jednak ve zvolení vhodných daní, 

v rozhodnutí o příslušné sazbě daně, i ta je ovšem omezena zákonným rozmezím a jednak ve 

stanovení úlev, prominutí poplatků, stanovení sankcí za nesplnění odvodu ad. Peková, Pilný, 

Jetmar (2008) uvádějí místo místních a regionálních daní pojem místní poplatky. V rámci 

jejich uzákoněné soustavy může obec zvolit a na svém území zavést např. poplatek ze psů, ze 

vstupného, z ubytovací kapacity tzv. hotelový poplatek, poplatek za provozovaný výherní 
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hrací přístroj, za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, za 

připojení pozemku na stavbu vodovodu nebo kanalizace ad. Jakékoliv rozhodnutí obce musí 

být stanoveno v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích, jež musí být schválena a 

zveřejněna.  

 

Rozpočtovou skladbou jsou do daňových příjmů zařazeny i příjmy z vlastní správní 

činnosti, čili správní poplatky za úkony prováděné obcemi příp. regiony v rámci přenesené 

působnosti. Jejich charakter je tedy ekvivalentní. Náklady na tyto činnosti se mohou mezi 

obcemi lišit, sazby jsou však stanoveny jednotně pro celé území (Peková, Pilný, Jetmar, 

2008). 

 

3.1.2 Nedaňové příjmy  

„Příjmy nedaňového charakteru tvoří ve většině zemí druhou největší skupinu příjmů 

v rozpočtech obcí a regionů“ (Peková, 2011, s. 257). Tyto příjmy se dělí na běžné každoroční 

příjmy neinvestičního charakteru nebo kapitálové, každoročně se neopakující příjmy mající 

investiční charakter. Nedaňové příjmy ať už běžné nebo kapitálové zahrnují následující 

zdroje: 

- zisk z vlastních výdělečných podniků, podíl na zisku podniků s majetkovým vkladem 

obce, 

- příjmy od vlastních neziskových organizací, 

- příjmy z pronájmu majetku nebo z prodeje nekapitálového majetku ve vlastnictví 

obce, dočasně nebo trvale nepotřebného ve veřejném sektoru, 

- příjmy z finančního investování, 

- uživatelské poplatky za smíšené veřejné statky, neplynou-li provozovateli služeb, 

- úroky z poskytnutých úvěrů ad. (Schneiderová, 2013). 

 

Většina těchto příjmů představuje příjmy z vlastního podnikání obce. Ty patří mezi 

tradiční rozpočtové zdroje a jejich výše dosahuje až 15 % z celkových obecních příjmů. 

 

Příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem obce 

Tento zdroj může být pro obce významným příjmem, ale protože se pojí s velkým 

podnikatelským rizikem, obce by měly tuto formu vždy pečlivě zvážit a zvolit vhodný typ 

společnosti, do které vloží majetek, což by minimalizovalo riziko, protože pokud se 

podnikatelský subjekt dostane do ztráty, obce o svůj vložený vklad přijdou, v horším případě 
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mohou přijít o celý majetek. Obce by měly vždy provést také důkladnou analýzu 

dlouhodobého hospodaření budoucího partnera, jeho prosperity, aby nevložily majetek do 

předem ztrátového podniku. 

 

Příjmy z majetku 

„Výše těchto příjmů je závislá na tom, jaký majetek subjekt územní samosprávy vlastní 

a v jaké struktuře, zda a který druh majetku dočasně či trvale potřebuje pro zajišťování svých 

úkolů v samosprávné a přenesené funkci“ (Peková, 2011, s. 259). Rozhodování o nakládání 

s majetkem – prodej, pronájem, stanovení nepotřebnosti – musí být podloženo důkladnou 

ekonomickou analýzou výhodnosti. 

 

Příjmy z finančního investování 

Pokud má obec volné finanční prostředky, může je zhodnotit. Za tím účelem jsou 

využívány termínované vklady, investování do obchodovatelných cenných papírů. Cenné 

papíry jsou spojeny s vyšším výnosem než termínované vklady, ale také s vyšším rizikem. 

Podmínkou jejich využití je dobrá znalost burzovního prostředí a zkušeností, kterými obce 

většinou neoplývají. Rozhodnou-li se využít služeb finančních zprostředkovatelů, znamenalo 

by to snížení případného výnosu o úhradu zprostředkovatelských služeb (Peková, 2011). 

 

S nejmenší mírou rizika se pojí investování do státních pokladničních poukázek a 

státních obligací. U ostatních cenných papírů by obce měly vždy pracovat s diverzifikací 

rizika a sledováním finanční situace emitentů, aby nebylo jejich finanční investování ztrátové.  

 

Uživatelské poplatky 

Uživatelské poplatky plynou do rozpočtů obce, pokud smíšené veřejné statky zajišťuje 

přímo obec. Výše těchto poplatků závisí na rozhodnutí zastupitelstva příslušného územního 

celku. Jejich využití se pojí pouze se smíšenými statky, neboť právě u nich lze měřit spotřebu 

a stanovit tak náklad na měrnou jednotku a tudíž i cenu. Pokud je měření spotřeby 

problematické nebo příliš nákladné, je využíván paušální uživatelský poplatek. 

 

Přijaté sankční pokuty 

Tyto příjmy lze zařadit také mezi nedaňové příjmové položky obecních rozpočtů, jsou 

však malé a většinou nahodilé. Obce mohou ukládat pokuty za chování subjektů, které je 

v rozporu s obecně závaznými předpisy v přestupkovém řízení. Podmínkou je zřízení 
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přestupkové komise, což je závislé na rozsahu přenesené působnosti obce (Peková, Pilný, 

Jetmar, 2008). 

 

Mezi nedaňové příjmy zahrnuje Peková (2004) i příjmy z mimorozpočtových fondů 

územní samosprávy, jež jsou využívány zejména při doplnění příjmů rozpočtu v případě 

hrozícího schodku, dále příjmy ze sdružování finančních prostředků a neplánované příjmy 

v podobě darů a výnosů z veřejných sbírek mající charakter spíše doplňkových příjmů. 

 

3.1.3 Návratné úvěrové příjmy 

„Hospodaření obce nebo regionu se může dostat do situace, kdy v rozpočtu není 

dostatečné množství nenávratných finančních prostředků na krytí potřeb“ (Peková, 2011, s. 

266). V tomto případě obce mohou využít jako náhradu za chybějící prostředky návratné 

zdroje. S každým jejich využitím se však obce stále více zadlužují a může tím být zatíženo i 

budoucí hospodaření, což musí mít na paměti. Mezi návratné zdroje patří: 

- úvěr od peněžního ústavu,  

- příjmy z emise obligací, příp. dalších druhů cenných papírů, 

- návratné půjčky a finanční výpomoci. 

 

Návratné půjčky a finanční výpomoci nejsou pro obce nejdostupnější, záleží na 

úvaze vyšší vládní úrovně, zda tyto zdroje poskytne. Jejich velkou výhodou je jejich 

bezúročnost. Naopak úvěry patří mezi nejvíce využívané návratné zdroje, neboť jsou 

dostupnější a relativně levné. To ovlivňuje výše úročení. Vždy však záleží na rozhodnutí 

banky, zda žádosti o úvěr vyhoví či ne.  

 

Územní samospráva může využít různé druhy úvěrů z hlediska jejich dlouhodobosti. 

Krátkodobé úvěry – překlenovací. Tyto úvěry jsou poměrně běžné, často jsou využity i 

několikrát během rozpočtového období. Jejich splatnost je do jednoho roku. Krátkodobý úvěr 

má překlenout časový nesoulad mezi tokem příjmů a výdajů na účtu rozpočtu u příslušného 

peněžního ústavu, tedy mělo by se jím zajistit dočasné doplnění krátkodobě chybějících 

zejména běžných příjmů. Důvodem tohoto nesouladu je především to, že daňové příjmy 

plynou do územního rozpočtu teprve v průběhu ledna, avšak obce musí platit faktury za 

energie, ostatní služby, vyplácet mzdy aj. a pokud obec nemá finanční rezervu, ze které by 

mohla čerpat, musí využít právě úvěry. V souvislosti s krátkodobými úvěry je možné využít 

jeho kontokorentní formu (Peková, 2011). 
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Střednědobé úvěry spolu s dlouhodobými jsou využívány zejména jako účelové, 

investiční úvěry. Pro banku je důležité, zda je subjekt schopen zapůjčené peněžní prostředky 

vrátit, tedy, zda a v jaké míře jsou návratné. Návratnost je zpravidla dlouhodobá, nepřímá. 

Využití těchto úvěrů ovlivňuje i výše úrokové sazby. Ta je stanovena dle druhu úvěru, účelu 

použití, dle sjednané doby úvěru a také formy ručení. Obce mohou ručit svým majetkem nebo 

budoucími rozpočtovými příjmy, což je pro obec poměrně riskantní. Dále je možné ručení 

třetí osobou příp. cennými papíry. V souvislosti s cennými papíry je možné získat od banky 

tzv. lombardní úvěr či repoúvěr související s repooperacemi.
9
 

 

Obce musí vždy dopředu zjistit, jaká je jejich schopnost překonat úvěrové zatížení. 

V rámci toho musí dostát svým běžným závazkům a splácet úvěr i s úroky. Proto je 

prováděna analýza jak minulého, tak předběžná analýza budoucího hospodaření. Na základě 

výsledků obec požádá či nepožádá o úvěr. Pokud se jedná o banku, ta také provádí důkladnou 

expertízu finančních možností obce a analýzy rozpočtového hospodaření jsou vyžadovány 

právě jako příloha k žádostem o úvěr. Dle zhodnocení příslušnou bankou je následně 

rozhodnuto, zda obec úvěr získá či ne. Kromě toho je výhodné, pokud obec žádá o úvěr ten 

peněžní ústav, u kterého vede své účty, neboť tato banka svého klienta zná, může kontrolovat 

jeho hospodaření a v případě problémů lze snáze změnit úvěrovou smlouvu. 

 

Příjmy z emise cenných papírů – dlouhodobých cenných papírů – obligací jsou 

využívány zejména na financování investičních potřeb. Obce mohou využít různé druhy 

obligací s nižším či vyšším úročením dle jejich charakteru. Ve vyspělých zemích je tento 

způsob získávání chybějících prostředků využíván zejména u větších měst, menší města a 

obce si ho zpravidla nemohou dovolit, protože se pojí s poměrně vysokými náklady emise. I u 

tohoto způsobu je důležité ručení, stejně jako u úvěrů. Emitent musí poskytnout informace o 

svém hospodaření, struktuře majetku aj., na základě čehož se stanoví bonita subjektu. 

Výhodou emise obligací je téměř okamžité získání potřebných peněžních prostředků. Tyto 

prostředky - výnosy z emisí cenných papírů jsou kapitálovým příjmem. Další výhodou je 

zviditelnění obce. Ta musí zveřejnit mnoho informací o svém hospodaření, čímž dochází 

k prezentaci u široké veřejnosti mající zájem o koupi cenných papírů a snazšímu získání 

prostředků (Peková, 2011). 

 

                                                           
9
 Repooperace – krátkodobé půjčky od bank zajištěné zástavou cenných papírů. 
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Další možností jak získat prostředky je např. komunální leasing. Ten se pojí zejména 

s financováním investičních potřeb. Výhodou je rychlost pořízení zamýšlené investice, 

pružnost splátkového kalendáře, získání investice i v případě, kdy nelze využít jiné způsoby. 

Jeho nevýhodou jsou ovšem vysoké náklady a zvyšování zadluženosti územní samosprávy. 

Mimo leasing lze využít také směnky. Ty představují poměrně jednoduchý způsob jak získat 

potřebné prostředky na zajištění investice, neboť nahrazují hotové peníze při placení a obec 

může hradit finanční závazky až s určitým časovým odstupem. Tento způsob zajištění je 

možný pouze po dohodě obou stran. Se směnkami je možné dále obchodovat v případě 

nutnosti získání peněžních prostředků. Oblast týkající se směnek je upravena samostatným 

zákonem. 

 

3.1.4 Nenávratné přijaté peněžní transfery 

Hospodaření územní samosprávy není většinou finančně soběstačné, neboť vlastní 

příjmy těchto územních celků nestačí na financování potřebných výdajů. Územní samospráva 

tak potřebuje dodatečné finanční prostředky v podobě transferů. Ty představují významnou 

část příjmů územních rozpočtů, jsou spojeny s nenávratnými vztahy přerozdělování v rámci 

rozpočtové soustavy. „Dotace z rozpočtové soustavy do územních rozpočtů jsou projevem 

existence přerozdělovacích procesů uvnitř soustavy veřejných rozpočtů, projevem solidarity“ 

(Peková, 2011, s. 261). Přerozdělování vede k vyrovnání rozdílné finanční situace a ke 

spravedlivějšímu rozdělování příjmů mezi státním rozpočtem a územními rozpočty, tedy 

k horizontálnímu a vertikálnímu vyrovnání. 

 

V posledních několika desetiletích se objevuje snaha zvyšovat míru finanční 

soběstačnosti obcí a regionů prostřednictvím daňového určení, a tím snižovat podíl dotací ze 

státního rozpočtu, snaha zvýšit odpovědnost za hospodárné využívání veřejných příjmů, snaha 

motivovat územní samosprávu na dobrém hospodaření. Důvodem snižování podílu dotací je 

právě to, že dotace vedou k růstu veřejných výdajů a zároveň ke snížení zájmu o efektivní 

využití vlastních příjmů. 

 

Dotace jako nenávratné prostředky jsou obecně děleny zejména dle účelovosti. 

Účelové dotace jsou poskytovány obcím jako prostředek k zajišťování výkonu přenesené a 

samostatné působnosti. V rámci těchto působností se pojí s určitým účelem, na který musí být 

použity, jinak řečeno, musí dojít ke splnění podmínek použití, v opačném případě musí být 

vráceny. Účelové dotace jsou poskytnuty např. na sociální dávky, na sbory požární ochrany, 
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vybraná zdravotnická zařízení, dopravní obslužnost, vzdělání a zejména na částečnou úhradu 

výdajů spojených s výkonem státní správy. Neúčelové dotace se nepojí s konkrétním účelem 

a podmínkami využití. Mohou být tedy použity dle uvážení dané obce – jejich volených 

orgánů. Pokud obec neúčelovou dotaci neuplatní, nemusí ji vracet zpět (Peková, 2004). 

 

V rámci účelovosti je možné členit dotace i na běžné, pravidelně se opakující 

neinvestiční dotace a na kapitálové, jež jsou jednorázové, nelze s nimi tedy v budoucnu 

bezpodmínečně počítat a slouží k financování investičních, dlouhodobých potřeb. 

 

Dotace jsou poskytovány jako tzv. podmíněné, kdy se očekává spolufinancování 

samotným příjemcem dotace, a to z poloviny nebo větší či menší části. U nepodmíněných 

dotací se jejich příjemce nemusí účastnit spolufinancování, poskytovatele tedy nezajímá, zda 

příjemce přidá vlastní prostředky na úhradu nákladů nebo ne. Jejich rizikem je podpora 

ekonomicky neefektivního chování obcí jako příjemců dotací (Peková, 2011). 

 

Pro rozdělování dotací jsou využívaná různá kritéria. Ta však nejsou jednotná. Často 

je použita jejich kombinace s ohledem na rozlišné váhy kritérií. To umožňuje objektivněji 

posoudit individuální potřeby jednotlivých celků a v důsledku toho spravedlivěji rozdělit tyto 

prostředky. Kritéria by měla splňovat určité požadavky jako snadnou zjistitelnost, neměnnost 

v určitém období, malou závislost na cyklických změnách, snadnou vyjádřitelnost a 

měřitelnost ad. Častá kritéria jsou např.: 

- počet obyvatel dané lokality, 

- počet obydlí v obci,  

- rozloha obce,  

- délka silniční sítě, 

- průměrný příjem obyvatel, 

- počet dětí školního věku, 

- zadluženost ad. (Peková, 2004). 

 

Z hlediska rozpočtové skladby jsou přijaté transfery děleny zejména na investiční a 

neinvestiční. Dotace je pak možné získat ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyšších územních 

samosprávných celků, ze státních fondů, vlastních fondů obce, ale také ze zahraničí, a to od 

jiných států či mezinárodních institucí (Schneiderová, 2013). 

 



40 
 

Hledisko členění výdajů

Plánovatelnost

Plánovatelnost

Neplánovatelnost

Ekonomické 
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Běžné
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Funkce veřejných 
financí

Alokační

Redistrubuční

Stabilizační

Charakter 
infrastruktury

Ekonomická
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Návratnost

Návratné

Nenávratné

3.2 Výdaje 

Územní samospráva se stále více a výrazněji podílí na zabezpečování a financování 

neustále rostoucího množství veřejných statků pro obyvatelstvo. Tento jev je spojen 

s decentralizací veřejného sektoru a posilováním role územní samosprávy. Lze tedy říci, že 

rozhodující část rozpočtových výdajů územní samosprávy vzniká zejména v souvislosti s 

alokačními výdaji na zabezpečení těchto veřejných statků pro občany. Z těch se pak podílí na 

celkových výdajích největší částí výdaje běžné, provozní. Část z těchto výdajů má také 

povahu tzv. mandatorních výdajů, čili takových, jež je nutné vynaložit vždy, tato povinnost 

totiž vyplývá ze zákonů (Peková, Pilný, Jetmar, 2008). 

 

Členit výdaje je možné stejně jako příjmy z několika různých hledisek. I když tato 

hlediska nejsou závazná, jako je tomu u rozpočtové skladby, jsou mnohdy také důležitá. 

Následující schéma vyjadřuje zmíněná hlediska členění výdajů.  

 

Schéma 3.2 Hlediska členění výdajů 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Členění výdajů z hlediska rozpočtového plánování, resp. plánovatelnosti je pro územní 

samosprávné celky poměrně důležité, neboť musí mít představu, s jakými výdaji by se mělo 

v budoucnu určitě počítat a na to navazuje rozhodování o způsobech úhrady tak, aby se obec 

zbytečně nezadlužovala, příp. nedostala do jiných problémů, tedy úvahy o nejvhodnější 

možnosti financování apod. Dle plánovatelnosti jsou výdaje členěny na plánovatelné. Jak 

uvádí Peková (2011), ty by měly být objemově rozhodující, protože se na ně musí bilancovat 

stabilní zdroje krytí. Tyto výdaje by mělo být možné poměrně přesně naplánovat, protože se 
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jedná z velké části o běžně se opakující položky. Nejčastěji zde lze zahrnout výdaje na provoz 

nejrůznějších zařízení a mzdové výdaje zaměstnanců. U plánovaných výdajů, v souvislosti 

s tím, že je lze stanovit už předem, musí být zvážena jejich výše a struktura s respektováním 

rozpočtového omezení. Musí být zvážen také zmíněný způsob úhrady a možnost případné 

úspory některých, pro ten účel vhodných výdajů. Mezi ně se neřadí např. výdaje na vodovody, 

kanalizace, komunikace ad., neboť by mohlo dojít následkem úspor k poškození majetku a 

větším výdajům v budoucnu. Naopak neplánovatelné, nahodilé výdaje představují buď 

překročení těch výdajů, se kterými obce počítají nebo výdaje další, se kterými se nepočítalo. 

Tyto výdaje jsou výsledkem různých neplánovaných působení na obec, resp. v obci v průběhu 

rozpočtového období, jako např. krádeže důležitého obecního majetku, který musí být pro 

svůj účel nahrazen, škody způsobené živelnou pohromou aj. Kromě těchto neplánovaných 

událostí, jejichž vznik záleží na přírodě nebo rozhodnutí třetích osob zde lze zařadit i události, 

jež jsou způsobeny nepozorností, neopatrností či náhodně např. vlivem zaměstnanců obecních 

úřadů nebo z jiných příčin. Z těchto událostí pak vznikají sankční výdaje a obec musí hradit 

pokuty a penále, se kterými se původně také nepočítalo. Z tohoto hlediska je jejich stanovení 

předem velmi obtížné. Obce dopředu nemohou vědět, s čím se budou potýkat. Právě proto, 

aby bylo možné takovéto neplánované výdaje krýt, by měla každá obec vytvářet rozpočtové 

rezervy. 

 

Hledisko plánovatelnosti rozpočtových výdajů má význam zejména pro etapu 

sestavování návrhu obecního rozpočtu, příp. se jeho význam cení také při plnění rozpočtu 

v průběhu rozpočtového období.  

 

Dalším důležitým členěním je členění výdajů dle ekonomického hlediska. Zde jsou 

zařazeny běžné výdaje, tedy výdaje každoročně se opakující. Tyto výdaje lze chápat jako 

plánované. „Z běžných výdajů se financují běžné, pravidelně se opakující potřeby v lokálním a 

regionálním veřejném sektoru v příslušném roce – rozpočtovém období. Proto se někdy 

hovoří o neinvestičních nebo provozních výdajích“ (Peková, 2011, s. 280). Jak sám jejich 

název napovídá, jsou součástí běžné části obecního rozpočtu a z té by také měly být 

financovány. V rámci tohoto ekonomického hlediska se vyskytují i kapitálové výdaje. 

Souvisí s kapitálovou částí rozpočtu a nepředstavují pouze výdaje na pořízení nových 

investic, ale i výdaje na splácení jistiny z půjček na financování investice minulé. Tyto výdaje 

je možné charakterizovat jako výdaje běžně se neopakující. „Kapitálové výdaje slouží 

k financování dlouhodobých, běžně se neopakujících potřeb, a to investičních, které přesahují 
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jedno rozpočtové období, jsou zpravidla jednorázové (z hlediska konkrétní pořizované 

investice)“ (Peková, 2011, s. 280). Obec by vždy měla dobře zvážit, jak velký podíl 

návratných zdrojů využije na financování investičních potřeb, poněvadž by se mohla dostat 

nevhodným způsobem financování do problémů, kdy by musela hledat úsporná opatření 

v běžných výdajích rozpočtu, což je vzhledem k velkému zastoupení mandatorních, 

zákonných výdajů problematické samo o sobě. 

 

Toto ekonomické hledisko lze chápat jako členění výdajů dle rozpočtové skladby, jež 

je závazné. Rozlišení kapitálových a běžných výdajů v návaznosti na stejnojmenné části 

rozpočtu je také důležité pro účely rozpočtových analýz. 

 

Pro účely ekonomické analýzy se využívá členění výdajů dle funkcí veřejných financí. 

Tyto funkce jsou: 

- alokační, 

- redistribuční, 

- stabilizační. 

 

Alokační výdaje jsou spojeny ve velké míře s veřejnými statky a jejich zabezpečením. 

Jak uvádí Peková (2011), na strukturu a objem veřejných statků a tím i na velikost výdajů 

územních rozpočtů na jejich financování mají velký vliv preference obyvatel i jejich ochota 

přispívat na financování těchto statků. Za alokační výdaje lze považovat výdaje na nákup 

služeb od soukromých firem příp. vlastních neziskových organizací či podniků za účelem 

zajištění veřejných statků nebo výdaje na uhrazení ztráty vlastních podniků, jež obec sama 

založila. Alokační výdaje mají také pozitivní dopady. Pojí se s určitými stabilizačními a 

regulačními účinky, kdy prostřednictvím nákupů zboží a služeb od soukromého sektoru obec 

ovlivňuje poptávku, umožňuje tak zvýšit nabídku firem a tím pomáhá k růstu pracovních 

příležitosti v dané oblasti a tak tímto ovlivňuje zaměstnanost, resp. nezaměstnanost. Tyto 

výdaje mohou mít i redistribuční účinky, a to v případě, že veřejné statky, se kterými se pojí, 

jsou využívány sociálně slabšími obyvateli. V rámci alokačních výdajů lze rozlišit kapitálové 

výdaje na pořízení nových investic za účelem dalšího zajišťování veřejných statků v 

budoucnu. Tyto výdaje jsou často nenávratné a platí u nich zmíněné opatření z hlediska 

financování návratnými zdroji. V této oblasti se objevují také běžné alokační výdaje 

s provozním, neinvestičním charakterem na současné zajišťování veřejných statků (Peková, 

Pilný, Jetmar, 2008). 
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Redistribuční výdaje obcí z pohledu sociální oblasti jsou velmi malé, neboť velká 

část sociálních transferů je poskytována přímo ze státního rozpočtu. Z pohledu územních 

samosprávných celků se jedná o nenárokové peněžní transfery obyvatelstvu, jež mají pouze 

doplňkovou funkci. Z těchto transferů obce zatěžují asi nejvíce výdaje poskytované jako 

sociální transfery dlouhodobě nezaměstnaným. Jak se uvádí, bylo právě i toto jednou z příčin 

rostoucí zadluženosti obcí. Proto v rámci rozpočtové soustavy dochází ve větší míře 

k přerozdělování finančních prostředků ve formě dotací nižším územním samosprávným 

celkům poskytované právě na účely sociálních peněžních transferů.  

 

Stabilizační výdaje je možné chápat jako výdaje na podporu pracovních příležitostí a 

zvýšení zaměstnanosti v soukromém sektoru, příp. rozšiřování veřejně prospěšných prací a 

služeb nebo výdaje na vlastní podnikání za účelem zvýšení zaměstnanosti na daném území a 

zároveň snížení sociálních peněžních transferů a dávek. Na účely stabilizačních výdajů však 

musí obec disponovat s dostatečným množstvím finančních prostředků svého rozpočtu. 

 

Poslední kategorie, kterou uvádí Peková (2011) člení výdaje dle charakteru 

infrastruktury. Ten je možné rozlišit jako ekonomický a sociální.  

 

Ekonomická infrastruktura bývá označována jako technická vybavenost. Vyjadřuje 

tedy míru technické úrovně obce. Výdaje na ni vynaložené představují výdaje na produkci 

statků zajišťující zmíněnou vybavenost. Těmito výdaji mohou být financovány např. potřeby 

organizací, jež zabezpečují veřejné statky a poplatkové služby v rámci technické vybavenosti. 

V rámci této oblasti výdajů lze rozlišit investiční výdaje a výdaje na provoz a údržbu 

veřejných komunikací, veřejně přístupných prostranství a parků, výdaje na kanalizace a jiné 

statky, které jsou využívány jak občany dané obce, tak firmami, které v obci existují, tedy 

výdaje neinvestičního charakteru. V některých zemích je možné zařadit do této oblasti i 

výdaje ve formě dotací a půjček, a to na podporu podnikání firem v soukromém sektoru. 

Naopak sociální infrastrukturu je možné chápat jako občanskou vybavenost. Mezi výdaje 

této oblasti patří zejména výdaje na vzdělání a zdravotní péči, výdaje na sociální zařízení, a to 

jak na jejich výstavbu, tak i na provoz, výdaje na kulturu a sport v dané obci. Tyto výdaje je 

možné dále dělit dle charakteru potřeby na investiční a neinvestiční. Často se výdaje na 

sociální infrastrukturu pojí s formou obecních dotací. Ty jsou poskytovány obcemi např. 

svým neziskovým organizacím, které potřebné statky a služby pro obec zajišťují, příp. jiným 

společnostem. 
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Dle návratnosti jsou stanoveny návratné výdaje jako např. půjčky poskytované jiným 

subjektům. Ty mohou mít formu bezúročné dočasné pomoci nebo se mohou pojit s úrokem a 

zhodnocovat tak poskytnuté prostředky. Tyto prostředky by se do rozpočtu obce v budoucnu 

měly vrátit, z toho důvodu musí zastupitelstvo dobře rozhodovat, komu budou půjčeny. 

Nenávratné výdaje se do obecních rozpočtů již nevrací, jsou využívány k úhradě obecních 

potřeb a zajišťování veřejných statků. Měly by být kryty výnosem svěřených a sdílených daní, 

uživatelskými poplatky či dotacemi z rozpočtové soustavy (Peková, 2004). 

 

V důsledku dříve zmíněné decentralizace veřejného sektoru, rostoucího postavení obcí 

a nutností zajišťování stále většího počtu veřejných statků, rozpočtové výdaje obcí stále 

rostou. Proto nabývá na významu otázka hospodárnosti a užitečnosti veřejného sektoru a dále 

otázka zvyšování efektivnosti při vynakládání výdajů. Těmito snahami by mělo být zajištěno 

snížení tlaku na neustálý růst výdajových položek územních rozpočtů. Při zajišťování 

veřejných statků a potřeb obyvatel musí obec zvažovat jednak druh, kvalitu, kvantitu, způsob 

zabezpečení těchto prvků, výhody a nevýhody různých variant a jednak jejich nutnost a 

oprávněnost, finanční náročnost s ohledem na své finanční možnosti a vliv na hospodaření a 

rozpočet obce do budoucna. Na základě těchto bodů pak stanoví pořadí postupné realizace. 

Samozřejmě nelze opomenout, že důležitým rozhodovacím prvkem je pro obec i priorita resp. 

preference samotných občanů. Takovéto rozhodování je z hlediska obcí velice důležité, je 

třeba ho dlouhodobě plánovat, proto se s ním pojí a obec musí zajistit podklady 

s dlouhodobým výhledem. Mezi základní podklady k rozhodování patří např. dlouhodobé 

strategie zabezpečování veřejných statků vycházející z plánu sociálně-ekonomického rozvoje 

a dlouhodobé prognózy finančního hospodaření, prognózy vývoje jednotlivých druhů příjmů 

a výdajů a rozbor priorit občanů (Peková, 2011). 

 

Ke zvýšení efektivnosti hospodaření s rozpočtovými výdaji přispívá i sdružování 

finančních prostředků na společné zajišťování a financování některých veřejných statků 

prováděné na základě spolupráce mezi obcemi a jejich sdružování. Často jsou takto 

financovány záchranné služby, hasičské služby nebo výstavba společných vodovodů. 

Podmínkou je využívání veřejných služeb občany všech zúčastněných obcí podílejících se na 

jejich financování a důležitým omezením pro společné financování a realizaci projektů je také 

koncentrace obcí v dané oblasti a jejich vzájemná vzdálenost, která by mohla být problémem 

a důvodem naopak zvýšení výdajů. 
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Výdaje na zabezpečení veřejných statků jsou hrazeny dle charakteru těchto statků. 

Pokud se jedná o tzv. čisté statky - veřejný pořádek, osvětlení, komunikace, vlastní správa a 

samospráva, ty jsou zajišťovány díky sdíleným a svěřeným daním z rozpočtu obce. V případě 

smíšených statků, jejichž spotřeba závisí na rozhodnutí občana – hromadná veřejná doprava 

aj., je jejich zajištění prováděno částečnou úhradou prostřednictvím uživatelských poplatků a 

dotacemi z rozpočtu obce, příp. může dojít k plné úhradě nákladů uživateli (Peková, 2004). 

 

3.3 Zadluženost obcí a měst v České republice 

Zadluženost obcí a měst je důležitým bodem jak pro jednotlivé územní samosprávné 

celky z pohledu jejich možností získání či nezískání cizích finančních prostředků, tak i pro 

stát jako celek, neboť dochází ke kumulaci zadluženosti jednotlivých měst a obcí a ovlivnění 

výše veřejného dluhu. Jak již bylo naznačeno, je zadluženost využívána jako kritérium pro 

poskytování úvěrů a dalších finančních prostředků od cizích subjektů, které mají navyšovat 

příjmy rozpočtů daných obcí a měst. O zadluženosti se dá říci i to, že roste s počtem obyvatel, 

tedy čím větší město, tím větší zadluženost. Samozřejmě existují i výjimky, jež nemají se 

zadlužeností problémy, ale např. u obcí spadajících do velikostní kategorie nad 5 000 

obyvatel je podíl zadlužených obcí i více než 95 %.  

 

Na celkové zadluženosti obcí a měst v ČR se největší měrou podílí statutární města 

právě vlivem jejich velkého počtu obyvatel. Ze všech statutárních měst to jsou zejména čtyři, 

a to Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Podíl těchto měst na celkové zadluženosti je každoročně 

kolem 50 – 60 %. Statutární města mají sice na zadluženosti největší vliv, pro ně samotné 

není ale zadluženost až tak nebezpečná jako pro menší obce a města, jejichž objem rozpočtu 

je mnohem menší a schopnost splácet dluh je tak více ohrožena. Mimo to mají malé obce a 

města často i horší kvalifikační a administrativní zázemí než města větší, jak uvádí 

Provazníková (2009). 

 

Výše zadluženosti obcí a měst je odvislá od množství zapůjčených finančních 

prostředků. Jak uvádí Máče (2013), do výpočtu zadluženosti jsou zahrnuty: 

- přijaté úvěry od peněžních ústavů,  

- přijaté návratné finanční výpomoci,  

- emitované komunální dluhopisy a  

- další dluhy jako půjčky ze státního rozpočtu a z rozpočtů státních fondů.  
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Z uvedených položek jsou nejčastěji využívány zejména úvěry. Ty jsou relativně 

dostupné. Obce jsou považovány peněžními ústavy za méně rizikové klienty, často není 

požadováno ze strany poskytovatelů ani ručení, jak uvádí stránka Ministerstva financí ČR
10

. 

Pokud je ručení vyžadováno, má podobu ručení majetkem obce, budoucími příjmy rozpočtu 

obce, což jsou možnosti pro obce značně riskantní, nebo ručení směnkou. Úroky se mohou 

pohybovat od nuly až do několika desítek procent, což je jejich dalším negativem, neboť 

kromě splátek přijatého úvěru dále navyšují výdaje rozpočtů měst a obcí. Naopak komunální 

dluhopisy nepředstavují často využívanou možnost zvýšení rozpočtových příjmů. V roce 

2012 ji využilo pouze hl. m. Praha, Ostrava a Liberec.  

 

V současnosti je zadlužena více než polovina měst a obcí ČR, jejich počet je ve 

srovnání s předešlými roky relativně stabilizovaný. V porovnání s jinými státy není celková 

zadluženost ČR nadměrná. 

 

Souhrnná hodnota zadluženosti všech obcí v ČR se od roku 2009 do roku 2012 zvýšila 

téměř o 11 % na hodnotu 90 mld. Kč. To představuje zadluženost na jednoho obyvatele ve 

výši 8 567 Kč. Pro srovnání v roce 2009 byla tato hodnota na obyvatele 7 700 Kč. Celková 

zadluženost se tedy neustále zvyšuje. Na tom mohou mít vliv vysoké nároky na výdaje 

souvisejícími s projekty, jež nejsou ziskové, tzn., že se v budoucnu nijak nepodílí na splácení 

dluhu, tzv. negenerují peníze. Mohou to být projekty na ochranu životního prostředí, opravy a 

rekonstrukce budov, místních komunikací ad. Jak uvádí Provazníková (2009), jsou takovéto 

projekty financovány dluhem později spláceny, což může zejména u malých obcí ovlivnit 

možnost vykonávání jejich funkcí. Dalším důvodem rostoucí zadluženosti mohou být i 

podmíněné dotace, kdy je pro jejich poskytnutí důležitá spoluúčast obce či města. Pokud však 

ty nemají dostatek svých finančních prostředků a chtějí takovouto dotaci získat, musí si 

zajistit finanční prostředky od cizích subjektů. Důvodem může být ale i příliš snadný přístup 

k úvěrům, které je možné získat téměř od jakéhokoli finančního ústavu, za jakýmkoli účelem, 

za jakýchkoli podmínek, úrokových sazeb aj. (Provazníková, 2009). Pokud si město či obec 

již jednou půjčí finanční prostředky, musí počítat i s negativními důsledky do budoucna, které 

toto rozhodnutí přinese nebo by mohlo přinést. V případě neočekávaných situací, které mohou 

mít za následek nedostatek finančních prostředků, se územní samosprávné celky mohou 

zadlužit i více než chtějí a dostat se tak do dluhové pasti, kdy budou nuceny rozprodávat 

                                                           
10

 http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu/2013/zadluzenost-
uzemnich-rozpoctu-v-2012-11641. 
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vlastní majetek. To se v minulosti stalo již několika obcím a městům. Např. Rokytnice nad 

Jizerou se stala solventní a její majetek musel být vydražen. U obcí Podbořany na 

Chrudimsku nebo Dobrá na Děčínsku byl obstaven.  
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4. Analýza příjmové a výdajové stránky rozpočtu města Příbor 

V této části jsou využity teoretické poznatky z dříve uvedených kapitol. Stěžejním 

bodem je provedení analýzy obecního rozpočtu za několik let zpětně a souvisejících oblastí. 

Dále je pozornost zaměřena na stanovení zadluženosti a následuje i nástin toho, jaké má 

město možnosti zvýšení příjmových položek příp. snížení výdajů. Aplikace je provedena 

v podmínkách města Příbor. 

 

4.1 Základní informace o městě Příbor 

Toto město se nachází v Moravskoslezském kraji nedaleko Nového Jičína a obce 

Mošnov, která je známa místním letištěm. Jak uvádí oficiální stránka města
11

, je město Příbor 

jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy, tudíž je jeho historie poměrně dlouhá a 

bohatá. První zmínka o tomto malebném městě pochází už z roku 1251, kdy bylo založeno 

Frankem z Hückeswagenu jako osada s městským právem pod názvem Vriburch později 

Freiberg. V dávné minulosti bylo městu uděleno Přemyslem Otakarem II. také privilegium 

výkonu hrdelního práva, které nebylo udělováno automaticky všem městům. Příbor měl také 

pozitivní vztahy s olomouckým biskupstvím zejména prostřednictvím kardinála Františka 

Dietrichsteina, díky kterému město získalo další privilegia a práva. Město se zapsalo do 

historie tohoto kraje i příchodem piaristů, od jejichž dob došlo k velkému rozvoji školství na 

jeho různých stupních. Svého času se dostalo městu i velkého uznání jeho označením jako 

moravská Litomyšl. Nutno zmínit i zajímavost, že město bylo bodem prastaré „polské“ 

obchodní cesty, což mu určitě v tehdejší době přineslo také na významu. 

 

Jelikož je město v podhůří Beskyd, jeho okolí je malebné s vyhlídkou na spoustu 

pohoří kolem. Nedaleko se nachází zřícenina hradu Hukvaldy, která je vyhledávaným místem 

pro rodinné výlety a romantické procházky. Dalším nedalekým, často navštěvovaným místem 

je Štramberská Trúba. Z výše položených míst vč. dvou zmiňovaných je možné za příznivého 

počasí vidět na obzoru i vzdálenější pohoří. 

 

V tomto městě je možné nalézt také různé kulturní památky a jiné pozoruhodnosti. 

Mezi významné počiny v minulosti patřilo založení farního kostela Narození Panny Marie, 

který je historickou ozdobou města. Mimo něj je možné ve městě nalézt také Piaristický 

klášter, rozsáhlou stavbu, kterou při vjezdu do města nelze minout. Další ozdobou tohoto 

                                                           
11

 http://www.pribor.eu/encyklopedie/objekty1.phtml?id=18450&menu=4638. 
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města je i druhý kostel zasvěcený sv. Valentýnovi, který je zpřístupněný vždy při konání 

svatovalentýnských poutí. Zajímavostí je i památník ČS letců. Nutno zmínit i tu skutečnost, 

že je toto město rodištěm známého psychiatra a neurologa, zakladatele psychoanalýzy 

Sigmunda Freuda. V souvislosti s jeho postavou patří mezi pozoruhodnosti a památky i jeho 

rodný dům, v současnosti využívaný jako muzeum a památník ve tvaru kanape položený před 

domem na počest tohoto slavného psychoanalytika. Významných osob spojených s tímto 

městem a historických budov je zde ovšem mnohem více. 

 

Znak města prošel řadou úprav. Prvotně měl podobu erbu zakladatelského rodu 

Hückeswagenů. Kardinál František Dietrichstein, jenž měl toto město v oblibě, ho později 

nechal upravit. Do znaku použil prvky erbu olomouckého biskupství i prvky z vlastního erbu. 

Oficiální znak města vypadá následovně.  

 

Obr. 4.1 Znak města 

 

 

 

 

 

Zdroj: stránky města 

 

Celková výměra města vč. přilehlých obcí spadajících do katastrálního území je 

2 214 ha, z toho pouze Příbor má rozlohu 1 281 ha. Do zmiňovaného katastrálního území 

města spadají kromě města Příbor i obce Klokočov u Příbora, Hájov a Prchalov. Poslední dvě 

zmiňované obce také představují místní části města. Počet obyvatel trvale žijících na území 

města Příbor se v posledních letech mírně snižuje. Ještě v roce 2009 převyšoval celkový počet 

obyvatel za Příbor i jeho dvě místní části hodnotu 8 700. V roce 2012 už to bylo „pouze“ přes 

8 500 evidovaných obyvatel, přesně 8 568, z toho pouze v Příboře 7 878 obyvatel. Důvodem 

postupného snižování počtu obyvatel může být např. migrace obyvatel za prací. 

 

Město Příbor kromě svých samosprávných a přenesených funkcí vykonává i vlastní 

hospodářskou činnost. Ta ovšem není moc rozsáhlá a proto ani její přínos do obecního 

rozpočtu není nijak velký ve srovnání s celkovými příjmy. Mimo to město zřídilo i několik 

vlastních neziskových organizací. Nejpočetnější zastoupení mají příspěvkové organizace a 
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organizační složky založené městem. Jejich podrobné schéma a také další zřizovatelské 

funkce orgánů města jsou přehledně uvedeny v příloze č. 5. Dále Příbor založil vlastní 

společnost s ručením omezeným zabývající se správou majetku města, ve které má sto 

procentní účast. Mezi subjekty byla uzavřena komisionářská smlouva. Město je také 

akcionářem společnosti ASOMPO, a.s. zabývající se sběrem, odvozem a zpracováním 

odpadu. Tato společnost převzala aktivity sdružení SOMPO, jež vzniklo dohodou starostů 45 

měst a obcí v okresu Nový Jičín za stejným účelem. Dividenda plynoucí z účasti na této 

společnosti pro rok 2012 byla stanovena ve výši 239, 90 tis. Kč po zdanění.  

 

4.2 Obecný pohled na rozpočet města  

Pro účely této práce jsou využity rozpočtové a jiné údaje z let 2009 – 2013. V případě 

vyšší efektivity srovnání i roky jiné. Uvedené hodnoty jsou vždy zaokrouhlovány 

matematicky. Údaje o plnění posledního sledovaného roku nejsou uvedeny, neboť ještě 

nejsou k dispozici. 

 
Rozpočet města byl kromě let 2010 až 2012 sestavován jako přebytkový, to je patrné 

z tabulky 4.1. Ta vyjadřuje schválené návrhy rozpočtů města v členění rozpočtové příjmy a 

výdaje, rozpočtový přebytek/schodek za jednotlivé roky. V roce 2014 byly schváleny 

rozpočtové příjmy ve výši 137 514 tis. Kč, výdaje 133 506 tis. Kč, tudíž je v tomto trendu 

pokračováno. Naopak tabulka 4.2 vyjadřuje hodnoty rozpočtů po schválených rozpočtových 

změnách daného roku. 

 

Tab. 4.1 Původní návrh rozpočtu města (v tis. Kč) 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní zpracování 

 

Tab. 4.2 Rozpočet města po schválených rozpočtových změnách (v tis. Kč)  

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní zpracování 

 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Příjmy 124 036 115 736 139 399 158 792 121 036 

Výdaje 122 721 150 771 158 081 184 362 117 028 

Přebytek/schodek 1 315 - 35 035 - 18 682 - 25 570 4 008 

Rok 2009 2010 1011 2012 2013 

Příjmy 229 937 147 860 153 903 146 461 158 391 

Výdaje 215 883 205 033 172 585 201 659 169 769 

Přebytek/schodek 14 054 - 57 173 - 18 682 - 55 198 - 11 378 
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Při srovnání údajů je zřejmé, že v průběhu jednotlivých rozpočtových let došlo 

převážně k navýšení plánovaných položek. Toto navýšení bylo uskutečněno prostřednictvím 

rozpočtových změn. Jejich počet v průběhu daného roku a přehled rozdílů v absolutním i 

procentním vyjádření v rozpočtech před a po změnách je zobrazen v příloze č. 6, tab. č. 1. 

 

 Jak již bylo uvedeno, došlo v průběhu rozpočtových let k navýšení plánovaných 

položek. Nejvyšší navýšení příjmů bylo zaznamenáno v roce 2009. Důvodem byla změna 

v objemu příjmů z prodaných nemovitostí a zejména v oblasti přijatých dotací, která 

dosahovala výše 27 179 tis. Kč. Jediným rokem, kdy došlo ke snížení je rok 2012. Změna 

byla způsobena značným snížením kapitálových příjmů oproti návrhu z 2,7 % na 1,6 %, to 

představuje snížení o 53,5 % a také snížením přijatých dotací o 35,6 %, čemuž odpovídá 

částka 17 614 tis. Kč. Takovýto pokles v oblasti dotací je poměrně nežádoucí a ne moc častý. 

Snížení plánovaných dotací bylo způsobeno snížením vynaložených nákladů oproti plánu, 

neboť výše dotace byla v jednom předmětném případu závislá právě na jejich hodnotě. 

Dotace z RR
12

 byla stanovena ve výši 85 % skutečných nákladů. Dalším důvodem bylo 

neuskutečnění dotace na Dopravní infrastrukturu v okolí Masarykova gymnázia a na Stavební 

úpravy Piaristického gymnázia, a to z části nebo v plné hodnotě. Město řešilo tento výpadek 

prostřednictvím financí určených jako rezerva k rekonstrukci jiné akce.   

  

 V případě výdajů dochází k jejich zvýšení oproti návrhu každoročně, což je 

z ekonomického hlediska nežádoucí. Avšak od roku 2009 se růst rozpočtových výdajů 

razantně snižoval. Bohužel tento pokles tempa růstu netrval dlouho a v roce 2013 došlo 

k opětovnému razantnímu nárůstu plánovaných výdajů oproti návrhu o cca 45 %. Důvodem 

bylo plánování množství oprav zejména v oblasti dopravy, vzdělání a školských služeb, 

kultury a sdělovacích prostředků. Výše částek byla také ovlivněna zvýšením sazeb DPH. 

 

 Následující graf vyjadřuje vývoj rozpočtových položek po schválených rozpočtových 

změnách v jednotlivých letech. Z něj je patrné, k jak velkému snížení rozpočtovaných příjmů 

na začátku sledovaného období došlo. Toto snížení představuje 36 %. V rozmezí let 2010 – 

2012 došlo k meziročnímu zvýšení a následnému snížení o cca 4 - 5 %. V poslední etapě se 

příjmy zvýšily oproti předchozímu roku cca o 8 %. Je tedy zřejmé, že kromě první etapy se 

meziroční změny až tak moc neodlišovaly. Důvodem tohoto výkyvu v roce 2009 byl 

                                                           
12

 Regionální rada regionu soudržnosti. 
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zamýšlený prodej nemovitostí ve vlastnictví města, značná výše rozpočtovaných nedaňových 

příjmů a přijatých dotací.  

  

  V případě výdajů jsou častější větší výkyvy. Z grafu lze vidět, že první roky 

docházelo ke snížení výdajů. Tato tendence je v  oblasti výdajů vítaná. Od roku 2009 do 2011 

došlo k jejich snížení o 20 %. Následující rok však byla tendence snižování přerušena a 

výdaje byly zvýšeny o 17 %. Důvodem bylo zvýšení takřka všech výdajových položek. 

Příčinou mohl být značný nárůst inflace a také četnost a výše plánovaných výdajových 

operací. Poslední sledovaný rok došlo k opětovnému snížení o cca 16 %. Uvedené údaje jsou 

zobrazeny v desetinném vyjádření v příloze č. 6, tab. č. 2. 

 

Graf 4.1 Vývoj rozpočtových položek po změnách ve sledovaném období (v mil. Kč) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Následující tabulka vyjadřuje skutečné plnění rozpočtu města Příbor. Údaje za rok 

2013 ještě nejsou k dispozici, tudíž zde není tento rok uveden. Položky jsou zaokrouhleny 

matematicky na celé tisíce Kč nebo na celá procenta. Procentní položky vyjadřují procento 

plnění ve vztahu k rozpočtu po rozpočtových změnách.  

 

Tab. 4.3 Skutečné plnění rozpočtu (v tis. Kč) 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní propočty 

 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Vyjádření Absolutní % Absolutní % Absolutní % Absolutní % 

Příjmy 230 237 100 146 237 99 146 911 95 150 932 103 

Výdaje 192 360 89 182 617 89 148 919 86 179 924 89 

Přebytek/schodek 37 877 270 -36 380 64 -2 008 11 -28 992 53 
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Město dlouhodobě (od roku 2010) hospodaří se schodkem. To vyjadřuje jak tato tabulka 

skutečného plnění, tak i tabulka 4.2. Při jejich porovnání je však zřejmé, že se výše 

rozpočtového schodku značně snížila, což je pozitivní pro město i stát. Blíže bude plnění 

rozpočtových položek rozvedeno v dílčích částech a pro komplexní obraz je uvedena 

souhrnná tabulka plnění rozpočtů i v příloze č. 7. 

 

4.3 Detailní pohled na příjmy 

 

4.3.1 Daňové příjmy a rozpočtové určení daní 

Daňové příjmy zaujímají v rozpočtu nejvyšší podíl ze všech příjmových skupin. Jsou 

ovlivňovány daňovými zákony a mírou celostátního výnosu, tedy rozpočtovým určením daní. 

Z hlediska jejich výše jsou pro obce stěžejní. Jejich podíl na rozpočtu v jednotlivých letech je 

uveden v níže zobrazené tabulce.  

 

RUD je zaměřeno na DPH, spotřební daně, daň z příjmů, z nemovitostí a silniční daň. 

Příslušný daňový příjem je převáděn správcem daně jedenkrát měsíčně za předpokladu, že je 

tento výnos vyšší než 500 Kč, tato podmínka neplatí pro převod v posledním měsíci 

rozpočtového roku, z toho důvodu, aby byla částka připsána na účet příjemce ještě v témže 

roce. Zákon o RUD
13

 byl aktualizován v roce 2012, dříve 2007. Během těchto aktualizací 

došlo ke změně kritérií pro rozdělení sdílených daní, díky čemuž řada obcí získala do svých 

rozpočtů cenné položky navíc, jiné je však ztratily. Účinnost aktualizací nabývá platnosti 

vždy následující rok. Tabulka níže uvádí, jak se vyvíjely daňové příjmy po změnách RUD. 

Pro srovnání k první změně jsou uvedeny i údaje roku 2007. Z tabulky je zřejmé, že daňové 

příjmy obce se díky RUD skokově zvýšily. Tudíž město Příbor na změně získalo. Pokud se 

jedná o podíl všech daňových příjmů na celkových příjmech rozpočtu, ten se většinou 

pohybuje kolem 50 %, to dokazuje i význam daňových položek pro rozpočet. V roce 2009 

však došlo k velké změně podílu. Ačkoliv příjmy dle RUD vzrostly, došlo k daleko 

výraznějšímu navýšení příjmů v kapitálové oblasti a přijatých dotací, čímž se jejich podíl na 

celkových příjmech výrazně snížil a to na pouhých cca 31 %.  

 

 

 

 

                                                           
13

 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 
některým státním fondům. 



54 
 

Tab. 4.4 Vývoj daňových příjmů rozpočtu po změnách a jejich podíl na celkových příjmech 

(v tis. Kč) 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní propočty 

 

Hodnoty daňových příjmů dle RUD by měly kopírovat vývoj sazeb a jiných náležitostí 

příslušných daní. Nejlepším příkladem je zaměření na DPH jako na nejvyšší položku 

celkových daňových příjmů i příjmů dle RUD. Soulad růstu příjmů s růstem sazeb a daňovým 

výnosem je do určité míry splněn, tzn. v případě růstu sazeb, roste i částka této sdílené daně. 

Jediným rokem, kdy došlo oproti vývoji sazeb DPH ke snížení plánovaných daňových příjmů 

je rok 2012. Důvodem tohoto nepoměru růstu sazby a snížení daňových příjmů je vliv jiných 

daní, jejichž výnos se značně snížil, čímž byla ovlivněna celková výše částky, jež byla 

přiřazena městu. Těmito daněmi, u kterých došlo ke snížení rozpočtovaného daňového 

výnosu je např. DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků, DPFO ze samostatné 

výdělečné činnosti, DPPO za obce. Naproti tomu v roce 2013 došlo k navýšení základní i 

snížené sazby daně, čímž byl značně zvýšen daňový výnos z DPH, který spolu s výnosem 

DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků, z kapitálových výnosů a DPPO 

vykompenzoval značné snížení výnosu DPFO ze samostatné výdělečné činnosti o 350 tis. Kč 

a daně z nemovitostí o 200 tis. Kč a v konečném důsledku došlo k nárůstu celkové částky 

připadající obcím. Vývoj sazeb DPH a jednotlivých položek daňových příjmů je uveden 

v příloze č. 8, tab. č. 1 a 2.  

 

Následující tabulka vyjadřuje skutečné plnění rozpočtu v oblasti daňových příjmů. 

Hodnoty jsou zaokrouhleny matematicky na celé jednotky.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Místní a správní poplatky města – svěřené daně. 

Rok 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Daňové příjmy dle RUD 56 860 65 079 66 579 66 575 64 997 71 870 

Ostatní daňové příjmy14 5 552 5 349 6 534 5 692 6 675 8 388 

Daňové příjmy celkem 62 412 70 428 73 113 72 267 71 672 80 258 

Podíl daňových příjmů na 

celkových příjmech 
57 % 31 % 49 % 47 % 49 % 51 % 
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Tab. 4.5 Skutečné plnění rozpočtu v oblasti daňových příjmů (v tis. Kč)
15

  

Rok 2009 2010 2011 2012 

Vyjádření Absolutní % Absolutní % Absolutní % Absolutní % 

Daňové příjmy dle 

RUD 
63 383 97 65 840 99 65 360 98 65 667 101 

Ostatní daňové 

příjmy 
5 605 105 6 409 98 6 059 106 7 859 118 

Plnění daňových 

příjmů celkem 
68 988 98 72 249 99 71 419 99 73 526 103 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní propočty 

 

Plnění jednotlivých daňových příjmů dle RUD z velké části odpovídá plánu. Výjimku 

tvoří výnos z DPH, kdy plnění je každoročně nižší než plán. To je odvislé od počtu obchodů 

uskutečněných v ekonomice i ve vztahu k zahraničí. Stejná situace nastala i u výnosu DPFO 

ze samostatné výdělečné činnosti a DPPO v letech 2011 a 2012. Tento výnos je závislý na 

úspěšnosti ekonomické činnosti příslušných subjektů. V důsledku těchto skutečností bylo 

celkové plnění této oblasti většinou nižší než 100 %, ale hodnoty jsou i tak dosti vysoké.  

 

Mezi ostatní daňové příjmy patří svěřené daně – poplatky. Ve většině případů se jejich 

výši daří odhadnout na základě údajů z minulých let s drobnými odchylkami. Výjimkou je 

pouze rok 2010. Obecně nejproblematičtější je odhadnutí výše poplatků za správní úkony a 

poplatek za užívání veřejného prostranství, a to z důvodu odlišné četnosti. Často je skutečné 

plnění ale vyšší. Jiný případ je u poplatků za likvidaci komunálního odpadu. Jeho plnění je 

vždy nižší. Důvodem může být neplatičství některých obyvatel. Jak je však zřejmé z tabulky 

výše, na plnění těchto daňových příjmů nemá zmíněná skutečnost až takový vliv, neboť výše 

plnění jiných poplatků toto vykompenzují. 

 

4.3.2 Přijaté dotace 

Dotace tvoří v průměru 21 % z celkových příjmů rozpočtu daného roku.  Konkrétní 

podíl dotací na rozpočtových příjmech v jednotlivých letech uvádí následující tabulka. 

Veškeré v ní uvedené údaje jsou zaokrouhleny matematicky na celé jednotky. Z nich je 

patrné, že objem přijatých dotací v procentním vyjádření se od roku 2009 značně zvýšil, 

ačkoliv tempo růstu zaznamenalo v posledních letech záporný vývoj.  

 

 

 

                                                           
15

 Údaje o skutečném plnění za rok 2013 dosud nejsou k dispozici. 
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Tab. 4.6 Vývoj přijatých dotací a podíl na celkových příjmech rozpočtu města (v tis. Kč) 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní propočty 

 

Každoročně se na těchto rozpočtovaných příjmech podílí zejména dotace ze SR 

v rámci souhrnného dotačního vztahu. Tyto dotace jsou řazeny mezi nárokové, tudíž jsou 

poskytovány i bez žádosti. V roce 2010 to bylo přes 8 000 tis. Kč. Jejich výše ale v průběhu 

let klesá, to má souvislost se snahou zvyšovat odpovědnost obcí za efektivitu jejich 

finančního hospodaření. Výraznou položku představují i účelové dotace z RR. Ty mají 

zejména investiční charakter, tudíž jsou řazeny mezi kapitálové dotace. Jsou využity dle 

účelu, tím byly zejména stavební úpravy a revitalizace zahrad a nemovitostí. V letech 2009 – 

2011 byly značnou položkou i dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi, 

které představovaly v roce 2010 podíl téměř 22 % na této skupině příjmů oproti jiným 

položkám. V roce 2011 byl podíl snížen na necelých 16 %, ačkoliv absolutní hodnota položky 

vzrostla o 300 tis. Kč. Důvodem bylo obecné zvýšení jiných položek přijatých dotací. Naopak 

v prvním sledovaném roce byl podíl sociálních dávek nejnižší, představoval 13 %. Důvodem 

tohoto nižšího podílu dotací v rámci sociálních dávek byla jednak nižší hodnota dávek a 

mírné zvýšení jiných položek. V průběhu let se dávky tedy zvyšovaly, a to ze 4 400 tis. Kč až 

na 6 300 tis. Kč. To bylo zapříčiněno růstem inflace (z 1 na 1,9 %) a obecně se prohlubující 

sociální krizí. Tyto příjmy ve formě dávek patřily mezi běžné nárokové dotace vyplácené 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Město vystupovalo jako zprostředkovatel při jejich 

výplatě potřebným a za tím účelem vedlo i podklady s informacemi o rodinách a zajišťovalo 

kontrolu. Od ledna 2012 však agenda přešla po reformě tehdejšího ministra Drábka do 

kompetencí úřadů práce a příjmy tak přestaly být rozpočtovou položkou města. Jako takové 

byly a jsou součástí mandatorních výdajů státního rozpočtu. 

 

Neinvestiční dotace patří z hlediska četnosti k početnějším položkám. Jejich výše však 

není až na výjimky tak značná jako u dotací investičních, které patří mezi méně četné, ale více 

objemné. Z tohoto důvodu převyšují ve třech z pěti sledovaných let kapitálové (investiční) 

dotace ty běžné. Většina dotací má také nenárokový charakter tzn., že město musí o dotace 

zažádat. Výše přijatých dotací je proto ovlivněna záměry města a rozhodnutím příslušných 

orgánů o poskytnutí či neposkytnutí dotace.  

 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Rozpočtované přijaté dotace 33 496 27 878 40 317 31 906 36 816 

Podíl dotací na příjmech 

rozpočtu 
15 % 19 % 26 % 22 % 23 % 
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 Následující tabulka vyjadřuje skutečné plnění přijatých dotací. Údaje za rok 2013 ještě 

nejsou k dispozici, proto tento sledovaný rok není uveden. Hodnoty jsou matematicky 

zaokrouhleny. Plnění za rok 2011 je v nižší částce, neboť do konce roku nedošlo k podepsání 

některých smluv a prostředky se staly příjmem rozpočtu až v následujícím roce. 

 

Tab. 4.7 Skutečné plnění rozpočtu v oblasti přijatých dotací (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Vyjádření Absolutní % Absolutní % Absolutní % Absolutní % 

Plnění dotací 33 003 99 28 277 101 34 187 85 31 700 99 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní propočty 

 

Město získalo dotace jak z prostředků ČR, tak z EU. Většina dotací podléhala 

vyúčtování. Dle údajů o plnění lze říci, že město efektivně využívá přijaté dotace. Většina 

takovýchto dotací byla vyčerpána bezezbytku, a tudíž nemusely být, v porovnání s přijatými 

hodnotami, žádné značné finanční prostředky vráceny. Výjimkou jsou pouze prostředky na 

volby do zastupitelstev krajských úřadů konané v roce 2012, kdy město muselo vrátit zhruba 

20,5 tis. Kč, stejná situace nastala i v roce 2010 v souvislosti s obecními volbami, výše je 

však do 2 tis. Kč. V roce 2010, 2011 to byly dotace na sociální dávky a na výdaje související 

se sčítáním lidu, domů a bytů. Hodnota vrácených prostředků se značně měnila. V roce 2011 

to bylo jednotlivě kolem 40 tis. Kč, předchozí rok 20 tis. Kč a v souvislosti se sociálními 

dávkami dokonce 200 tis. Kč.  Z toho je patrné, že pokud se jedná o vratku prostředků, 

většinou se týká voleb a sociálních záležitostí. V případě druhého zmíněného důvodu byla 

situace pro město a okolí v podstatě pozitivní, protože poukazovala na relativně dobrou 

sociální situaci. Jednou z mála dotací souvisejících s opravami nemovitostí, jež musela být 

částečně vrácena, byla ta v roce 2011 na Městskou památkovou rezervaci, která byla následně 

poskytována vlastníkům vytypovaných objektů jako podmíněná. Protože nebyly využity 

všechny finanční prostředky na opravu domu č.p. 1 ve vlastnictví fyzické osoby, musel být 

vrácen příspěvek Ministerstva kultury ČR ve výši 87 tis. Kč.  

 

4.3.3 Nedaňové příjmy 

Tyto příjmy patří mezi významné příjmové skupiny městského rozpočtu. V průměru 

za sledované období tvoří 23,3 % příjmů. Čímž se zařadily na druhé místo před dotacemi, jež 

představují v průměru asi 21 %. Největší podíl na těchto nedaňových příjmech tvoří nájmy 

z obecních bytů a nebytových prostor vč. úhrad za služby, dále prodej dřeva z městských lesů, 
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příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí. Značná je i hodnota položky 

související s úhradou z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů.  

 

Tab. 4.8 Vývoj rozpočtovaných nedaňových příjmů a podíl na celkových příjmech (v tis. Kč) 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní propočty 

 

Zajímavý je např. vývoj rozpočtovaných pokut udělovaných Městskou policií. 

Hodnota v prvním sledovaném období představovala výši 90 tis. Kč. Do roku 2013 došlo 

ke zvýšení o 50 % na 180 tis. Kč. Dá se říci, že tento příjem je každoroční a lze s ním počítat, 

bohužel nelze přesně odhadnout jeho výši v budoucnu, a tudíž jsou často využívány hodnoty 

let minulých. Skutečná výše se pak odvíjí od počtu přestupků i od sazebníku, který musí 

dodržovat zákonné vymezení. Další značné zvýšení během sledovaného období zaznamenala 

položka Prodej dřeva, a to konkrétně od roku 2011. Důvodem mohlo být omlazování porostů, 

nutnost vykácení stromů napadených škůdci, jež bylo v minulosti časté a také jistě přispěly 

menší mírou i stavby nový silnic, kvůli kterým musely některé stromy ustoupit. Významnou 

položkou, jak již bylo uvedeno, jsou i nájmy. Ty dosahují v průměru 30 000 tis. Kč každý rok, 

což je pro město značný příjem. Jelikož došlo i ke značným odkupům nájemního majetku, 

hodnoty se od roku 2009 lehce snížily. Město v současnosti pracuje na rekonstrukci jiných 

bytových jednotek, které by mohly po dokončení v budoucnu příjmy zase zvýšit. 

 

Tab. 4.9 Skutečné plnění rozpočtu v oblasti nedaňových příjmů (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Vyjádření Absolutní % Absolutní % Absolutní % Absolutní % 

Plnění nedaňových 

příjmů 
49 173 121 36 525 105 38 156 109 43 900 108 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní propočty 

 

Plnění jednotlivých položek ve většině případů odpovídalo plánu nebo bylo i vyšší. 

Což ovlivnilo celkové plnění nedaňových příjmů, jež je uvedeno v tabulce. Existují i výjimky. 

Každoročně se nedaří plnit výši příjmů Městského informačního centra z důvodu poklesu 

zájmu o služby a občas nejsou splněny položky vztahující se k Cestovnímu ruchu a turismu z 

podobného důvodu. Město je z velké části odkázáno na zájem lidí a také na počasí. V roce 

2010 došlo k nesplnění také Záležitostí sdělovacích prostředků z důvodu snížení zájmu o 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Výše nedaňových příjmů 40 472 34 882 34 962 40 609 39 805 

Podíl na celkových příjmech 18 % 24 % 23 % 28 % 25 % 
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reklamu v  měsíčníku města. Jak je však patrné z výsledné hodnoty plnění uvedené tabulky, 

vyšší plnění dalších položek tento pokles vykompenzovalo. 

 

4.3.4 Kapitálové příjmy 

Mezi kapitálové příjmy patří veškeré příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a 

z vlastnictví cenných papírů jako kapitálového majetku. Většinou nepředstavují tyto položky 

významnou složku rozpočtu, neboť jejich výše se pohybuje do 5 % a převážně tak patří mezi 

nejnižší příjmovou skupinu ze všech. Následující tabulka vyjadřuje vývoj kapitálových příjmů 

a jejich podílů na celkových příjmech rozpočtů města. Z ní je patrné, že v roce 2009 došlo ke 

značnému výkyvu v rozpočtovaných příjmech. Důvodem byla plánovaná druhá vlna prodeje 

obytných domů a doprodej bytových jednotek města Příbor, která měla dosáhnout hodnoty 

84 975 tis. Kč. V dalších letech již nemělo docházet k tak velkému prodeji nemovitostí jako 

v roce 2009, což dokazují i hodnoty podílů v %. Výše položek týkající se prodeje majetku ve 

vlastnictví města se v dalších letech značně snižovala, a to ze zmiňovaných 84 975 tis. Kč až 

na 1 127 tis. Kč. V roce 2010 – 2011 se na vyšších koeficientech ještě podílel zamýšlený 

prodej podílových listů. Po zbývající roky sledovaného období se tento prodej v rozpočtu již 

neplánoval a prodej nemovitostí se měl nadále snižovat. 

 

Tab. 4.10 Vývoj rozpočtovaných kapitálových příjmů a podíl na celkových příjmech 

(v tis. Kč)  

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní propočty 

 

Následující tabulka vyjadřuje plnění této části rozpočtu. Hodnoty jsou taktéž 

zaokrouhleny na celé jednotky matematicky. 

 

Tab. 4. 11 Skutečné plnění rozpočtu v oblasti kapitálových příjmů (v tis. Kč) 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní propočty 

 

Plnění kapitálových příjmů je obecně odvislé od projednávání v orgánech města. 

V roce 2012 bylo plnění všech položek většinou nižší než schválený plán z důvodu 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Kapitálové příjmy 85 541 11 987 6 357 2 274 1 512 

Podíl kapitálových příjmů na 

celkových příjmech 
37 % 8 % 4 % 2 % 1 % 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Vyjádření Absolutní % Absolutní % Absolutní % Absolutní % 

Plnění kapitálových 

příjmů 
79 073 92 9 186 77 3 149 50 1 806 79 
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neuskutečnění prodeje nebo neuzavření smlouvy. V roce 2009 došlo k nenaplnění 

rozpočtovaných hodnot z důvodů připsání prostředků týkajících se prodeje majetku na účet 

města v souladu s termíny až následující rok. Zbylé roky má na nízkých hodnotách plnění vliv 

zejména prodej podílových listů. Ten byl naplánován v letech 2010 a 2011, avšak po zvážení 

města se tento prodej nakonec vůbec neuskutečnil, čímž došlo k ovlivnění plnění. Pokud se 

jedná o plnění příjmů z prodeje nemovitostí v těchto letech, hodnoty dosahovaly více než 

100 %, avšak nestačily vykompenzovat neuskutečněný prodej podílových listů. 

  

4.4 Detailní pohled na výdaje 

Výdaje jsou pro každé město problematickým bodem. Otázka výdajů se potýká 

s konfliktem mezi snahou výdaje snižovat a zachováním určité úrovně kvality veřejných 

statků, která by neuváženým snížením mohla být narušena. Město si proto nemůže dovolit 

tzv. šetřit za každou cenu. Následující tabulka uvádí vývoj výdajových položek v průběhu 

rozpočtových období. Veškeré hodnoty jsou zaokrouhleny matematicky na celé jednotky. 

 

Tab. 4.12 Vývoj rozpočtovaných výdajových položek (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní propočty 

 

Město člení výdaje dle odvětví (paragrafů)
16

. Jejich zjednodušený přehled je uveden 

v tabulce níže. V ní uvedené hodnoty jsou matematicky zaokrouhleny. Z této tabulky je 

zřejmé, že u plánovaných výdajů dochází v průběhu sledovaných let k tendenci snižování. 

V roce 2012 však došlo k výraznému nárůstu výdajů oproti předchozímu a následnému roku. 

Tento nárůst mohl být způsoben značnou změnou v inflaci, která dosahovala v daném období 

3,3 %. Vývoj inflace za sledované období je uveden v příloze č. 9. Dalším důvodem zvýšení 

mohla být prostá nutnost vynaložení prostředků na odstranění nepříznivého stavu v daných 

oblastech nebo nutnost jejich vynaložení za účelem budoucího záměru (územní plány). V roce 

2013 došlo k opětovnému snížení rozpočtovaných výdajů o 31 890 tis. Kč a jejich vývoj tak 

pokračuje v původním trendu – snižování, který byl přerušen rokem 2012.  

                                                           
16

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

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Návrh rozpočtu 122 721 150 771 158 081 184 362 117 028 

Rozpočet po změnách 215 883 205 033 172 585 201 659 169 769 

Absolutní změna 92 838 54 262 14 504 17 297 52 741 

Změna (zvýšení) v % 76 36 9 9 45 
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Tab. 4.13 Výše výdajů po poslední schválené rozpočtové změně v odvětvovém třídění dle 

oddílů (v tis. Kč)  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Zemědělství, lesní hospodářství a 

rybářství  
1 795 1 269 1 524 1 470 2 100 

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby  542 606 440 705 549 

Doprava  18 623 17 057 6 729 28 853 13 579 

Vodní hospodářství 7 176 2 923 959 884 435 

Vzdělávání a školské služby 31 397 17 594 26 261 14 008 14 726 

Kultura, církve a sdělovací prostředky 20 433 39 979 26 203 32 161 18 748 

Tělovýchova a zájmová činnost 8 001 3 274 2 908 3 685 5 576 

Bydlení, komunální služby a územní 

rozvoj 
64 969 65 453 59 747 70 368 57 519 

Ochrana životního prostředí 4 287 8 805 5 276 5 356 6 278 

Sociální dávky 4 400 6 000 6 300 0 0 

Sociální služby, sociální pomoc, 

zabezpečení aj.17 
945 1 225 969 1 198 965 

Civilní připravenost na krizové stavy 120 0 0 0 100 

Bezpečnost a veřejný pořádek 5 654 4 513 3 818 4 794 4 383 

Požární ochrana a IZS 1 606 1 519 1 434 1 502 1 685 

Státní moc, státní správa, územní 

samospráva, politické strany 
36 851 31 948 27 976 31 146 30 394 

Finanční operace 539 730 1 379 1 765 1 974 

Ostatní činnosti 482 88 222 171 20 

Rezerva 8 053 2 051 440 3 593 10 739 

Výdaje celkem 215 883 205 033 172 585 201 569 169 769 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, že každoročně největší výdaje jsou spojeny s bydlením, 

komunálními službami a územním rozvojem. Ty představují 30 - 35 % z celkového objemu 

výdajů. To dokládá i příloha č. 9, tab. č. 2. V rámci tohoto oddílu jsou zařazeny položky jako 

bytové a nebytové hospodářství, mimořádné pohřby, veřejné osvětlení, územní plánování, 

výstavba inženýrských sítí ad. Město přispívá každoročně značnou částkou na provoz a 

investice Technických služeb, své příspěvkové organizace, v rámci paragrafu Komunální 

služby, územní rozvoj. Další každoroční významnou položkou jsou výdaje paragrafu Bytové 

hospodářství na opravy a údržbu bytového fondu a nebytových prostor, další služby a odměny 

komisionáři. V rámci ní se také vyskytují výdaje na revitalizaci nemovitostí, které se 

v posledních letech objevují stále častěji a ve větších objemech. Došlo k revitalizaci takřka 

všech ZŠ, které jsou příspěvkovými organizacemi města, dále značného počtu domů a jiných 

nemovitostí. To je způsobeno snahou zachovat ráz města, nutností oprav a snahou zlepšovat 

komfort občanů.  
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Na výdajích tohoto oddílu mají vliv také položky v rámci paragrafu Územní plánování 

a projekční práce. Ty se od roku 2010 pohybují v řádech sta tisíců, od 500 do 800 tis. Kč. 

Nejnákladnější položkou jsou výdaje na územní plán. V roce 2012 byla výše této oblasti 

stanovena dokonce na 861 tis. Kč. Důvodem bylo vytvoření územního plánu, strategického 

plánu města, vytvoření dalších projektů a podkladů pro dotace. Pokud by tyto položky 

nevznikly současně, jejich výše by nebyla až tak značná, pokud se ovšem sejdou v jenom 

roce, představují pro město spolu s dalšími výdaji této skupiny značné položky. Paragraf 

Veřejné osvětlení patří také mezi významné položky. V roce 2012 byl vypracován projekt 

veřejného osvětlení ulice Horova za 1 190 tis. Kč, který značně navýšil výdaje daného roku. 

Mimo to docházelo každoročně k rozšiřování a úpravám. Značné výdaje měly být vynaloženy 

i v roce 2009, kdy mělo být umístěno nové osvětlení na ulici Frenštátská za 850 tis. Kč, 

v celkové výši s dalšími úpravami za 1 050 tis. Kč. V témže roce zaznamenal velký výkyv i 

paragraf Pohřebnictví. Důvodem nebyla mimořádně vyšší úmrtnost, ale stavební práce a jiné 

úpravy v oblasti místního hřbitova. Ty byly plánovány v částce 4 411 tis. Kč.  

 

Druhým významným oddílem jsou výdaje na státní moc, státní správu, územní správu 

a poltické strany, které každoročně zaujímají na výdajích podíl 15 – 18 %. Dá se říci, že se na 

tomto oddílu téměř každoročně podílejí výdaje na různé volby. Do Parlamentu ČR, 

Poslanecké sněmovny, volby prezidenta ČR, do zastupitelstev, do Evropského parlamentu. Ze 

zmiňovaného oddílu je nejnákladnější činnost místní správy. Ta tvoří cca 80 až 90 % výdajů 

tohoto oddílu. V roce 2012 to bylo až 27 500 tis. Kč. V roce 2009 razantně vzrostly také 

výdaje na poplatky související s nakládáním a prodejem majetku. Částka byla stanovena ve 

výši 6 000 tis. Kč. V následujícím roce hodnota klesla na 2 610 tis. Kč. Tyto částky mají 

souvislost se zvýšeným prodejem bytových jednotek. Jak prodej klesal, klesaly i tyto 

poplatky. V dalších letech jejich hodnota tak zásadní nebyla. I přes výkyvy některých položek 

je vývoj výdajů tohoto oddílu poměrně konstantní oproti další významné oblasti, jež 

zaznamenala značné výkyvy, tou jsou výdaje na kulturu, církev a sdělovací prostředky. Ty se 

pohybují na úrovni od 9 do 19 %. Rozdíly v jednotlivých letech jsou tedy rozsáhlejší. Na 

takovýchto výkyvech měly podíl i jednorázové výdaje paragrafu Činnost muzeí a galerií jako 

propagace rodného domu S. Freuda, oprava památníku – kanape, příspěvek na seminář 

Fredovy dny. Tyto položky ale nepředstavují tak výrazné ovlivnění oddílu jako značné 

výkyvy ve výdajích jednotlivých let způsobené paragrafy Záležitosti kultury a Zachování a 

obnova kulturních památek. V rámci prvního paragrafu byly výdaje zvýšeny zejména 

v důsledku plánovaného odkupu Katolického domu ve dvou splátkách. V roce 2010 činila 
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první část 6 000 tis. Kč, v dalším roce 4 000 tis. Kč. Další významnou položkou je zahájení 

EHD v Příboře v roce 2010 v hodnotě 1 317 tis. Kč a stavební úpravy na kulturním domě 

na Hájově v roce 2013 za 1 304 tis. Kč. Pro rozpočet jsou významnou položkou i výdaje na 

pořádané kulturní akce. Jejich výše se od počátku sledovaného období zvyšovala a v roce 

2013 byla částka rozpočtována v hodnotě 1 520 tis. Kč. Vývoj výdajů tohoto paragrafu je 

uveden v příloze č. 9, tab. č. 3. V rámci paragrafu Zachování a obnova kulturních památek 

představují největší položky výdaje na Piarestický klášter, které dosahují i více než 20 000 tis. 

Kč. Výdaje související s tímto klášterem, kolejí nebo zahradou jsou vynakládány prakticky 

každoročně ve sledovaném období. V roce 2009 dosáhly značné hodnoty i rozpočtované 

výdaje na naučnou trasu MPR. Ty dosáhly bez mála 2 000 tis. Kč. Toto jsou položky, které by 

město mělo vynaložit za účelem zachování historické hodnoty města a jejích budov a zajištění 

kulturního a estetického prostředí. Mimo to město plánovalo v roce 2013 zakoupit a instalovat 

varovný a vyrozumívací systém za 6 644 tis. Kč, což má značný vliv na výkyv výdajů 

paragrafu Městská televize a městský rozhlas, patřící do téže oddílu. 

 

Čtvrtým významným oddílem je doprava. Výdaje na něj se pohybují se značnými 

výkyvy v rozmezí 4 – 14 %. Ty jsou způsobeny jednak plány města na daný rok, jednak 

vývojem inflace. K největšímu meziročnímu nárůstu tohoto oddílu došlo mezi roky 

2011/2012, kdy se výdaje zvýšily téměř pětkrát, v absolutním vyjádření o 22 624 tis. Kč. 

V rámci této oblasti patří k nejnáročnějším paragrafům Silnice. Ten zaznamenal značné 

výkyvy z důvodů rekonstrukcí křižovatek, generálních oprav ulic. Hodnota výdajů na Silnice 

v roce 2012 dosahuje i necelých 21 000 tis. Kč oproti jiným rokům a právě to se podílelo 

největší měrou na zmíněném meziročním nárůstu oddílu Doprava. Vývoj těchto výdajů je 

zaznamenán v tab. č. 3 přílohy č. 9. V rámci oblasti Záležitosti pozemních komunikací patří 

mezi nejnákladnější položky opravy chodníků, parkovišť a v roce 2012 vytvoření cyklostezky 

za 2 300 tis. Kč. 

 

Pokud se jedná o plnění, většina rozpočtovaných výdajů byla ve skutečnosti snížena. 

To dokazuje i následující tabulka, která vyjadřuje přehled plnění výdajů členěných dle 

odvětvového třídění, konkrétně dle oddílů. Veškeré uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny 

matematicky. Údaje roku 2013 nejsou dosud k dispozici, proto zde nejsou uvedeny. Taktéž 

nejsou uvedeny hodnoty položky Rezerva, neboť jejich plnění je ve všech letech nulové, tzn., že 

nebyly vynaloženy.  
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Tab. 4. 14 Skutečné plnění rozpočtu v oblasti výdajů členěných dle oddílů (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Vyjádření Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Zemědělství, lesní 

hospodářství a rybářství 
1 618 90 1 307 103 1 451 95 1 777 121 

Průmysl, stavebnictví, obchod 

a služby 
390 72 472 78 409 93 501 71 

Doprava 16 981 91 15 986 94 3 607 54 27 249 94 

Vodní hospodářství 5 157 72 2 359 81 384 40 403 46 

Vzdělávání a školské služby 31 031 99 17 219 98 25 437 97 13 083 93 

Kultura, církve a sdělovací 

prostředky 
12 767 62 24 872 62 14 654 56 28 148 88 

Tělovýchova a zájmová 

činnost 
7 988 99 3 270 100 2 892 99 3 696 100 

Bydlení, komunální služby a 

územní rozvoj 
68 465 105 66 349 101 56 350 94 62 415 89 

Ochrana životního prostředí 4 136 96 8 505 97 5 011 95 4 869 91 

Sociální dávky 4 321 98 5 601 93 5 509 87 0 0 

Sociální služby, sociální 

pomoc, zabezpečení aj.
18

 
934 99 1 029 84 892 92 1 083 90 

Civilní připravenost na 

krizové stavy 
120 100 0 0 0 0 0 0 

Bezpečnost a veřejný pořádek 4 387 78 4 297 95 3 667 96 4 673 97 

Požární ochrana a IZS 1 301 81 1 324 87 1 305 91 1 311 87 

Státní moc, státní správa, 

územní samospráva, 

politické strany 

31 981 87 29 489 92 25 936 93 28 679 92 

Finanční operace 610 113 413 57 1 195 87 1 866 106 

Ostatní činnosti 173 36 125 142 221 100 171 100 

Výdaje celkem 192 360 89 182 617 89 148 919 86 179 924 89 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní propočty 

 

Jak je z tabulky patrné, výdaje byly většinou sníženy. Důvodem byla úspora nákladů 

při opravách i provozních záležitostech nebo nerealizace některých záměrů města v daném 

roce a jejich převedení do následujících let. Pokud došlo ke zvýšení výdajů určité skupiny, 

důvodem byly často nahodilé události, se kterými se v rozpočtu nepočítalo jako např. větší 

rozsah nutných oprav nebo vratka dotací. 
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4.5 Zadluženost a možnosti města  

Zadluženost představuje pro všechny obce a města velice důležitý prvek, který se 

přímo týká územních rozpočtů a do určité míry ovlivňuje hospodaření územních 

samosprávných celků. Je de facto nepřímým kritériem pro poskytnutí úvěrů či jiných cizích 

zdrojů, které mohou být pro města značnou příjmovou položkou. Vývoj zadluženosti města 

v porovnání se zadlužeností ČR zobrazuje následující tabulka. Údaje jsou matematicky 

zaokrouhleny.  

 

Tab. 4.15 Zadluženost 

Zdroj: MV ČR, ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 4.15 lze vidět zadluženost města. Ta kopíruje vývoj průměrné 

zadluženosti všech samospráv ČR a určitou výši se na ni tedy i podílí. Z uvedených hodnot je 

ale patrné, že zadluženost města je hluboko pod republikovým průměrem. To dokládá i 

následující graf.  

 

Graf 4.2 Zadluženost na obyvatele ve sledovaném období (v tis. Kč)   

 

 

Zdroj: MF ČR, ČSÚ, materiály města, vlastní propočty 

Rok 2009 2010 2011 2012 

ČR 

Zadluženost v mil. Kč 80 600 83 300 82 400 90 000 

Počet obyvatel 10 467 542 10 506 813 10 486 731 10 505 445 

Zadluženost/obyvatele 

v Kč 
7 700 7 928 7858 8 567 

Příbor 

Zadluženost v Kč 9 187 500 17 875 000 16 017 045 29 642 682 

Počet obyvatel 8 787 8 695 8 661 8 568 

Zadluženost/obyvatele 

v Kč 
1 046 2 056 1 849 3 460 
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I když se v roce 2012 zadluženost značně zvýšila, bylo to způsobeno přijetím dalšího 

úvěru ve výši 22 000 tis. Kč, město si oproti jiným obcím vede dle mého názoru dobře. Pokud 

by nebyl dohodnut tento úvěr, zadluženost by činila pouhých cca 7 000 tis. Kč ve formě 

splátek úvěrů. Jelikož město skutečné výdaje snížilo, úvěr teoreticky nemusel být využit nebo 

v menší výši, čímž by se snížila zadluženost a výdaje v budoucnu. Bohužel město v průběhu 

roku nemůže přesně vědět, jaké bude skutečné plnění, kde se ušetří a zda vůbec. Řídí se 

vývojem rozpočtu.  

 

V porovnání zadluženosti na obyvatele je tedy největší poslední znázorněný rok. 

Důvodem je jednak přijetí onoho dalšího úvěru ke splátkám úvěrů předešlých, ale zejména 

pokles obyvatel, čímž dochází k růstu výše zadluženosti na osobu.  

 

S dalšími cizími prostředky, kromě zmíněného úvěru, které by ovlivnily zadluženost, 

město ve sledovaném období nedisponovalo. 

 

Pokud se jedná o možnosti města ovlivnit položky svého rozpočtu, město se potýká se 

značnými mantinely.  Na jedné straně to jsou zákony a potenciální voliči, na straně druhé 

dodržení nutné kvality služeb občanům.  

 

V oblasti daňových příjmů má město možnost zvýšit své příjmy zejména o výnos daně 

z nemovitostí. Ta je dani svěřenou tzn., že výnos z nemovitostí na daném území plyne do 

rozpočtu ve výši 100 %. Částka není nijak značná, v roce 2013 činila 3 100 tis. Kč, což je 

z hlediska celkových příjmů nepatrná hodnota, ale pro město je důležitá. Od roku 2009 město 

stanovilo obecně závaznou vyhláškou koeficient 1,5 u staveb pro individuální rekreaci a u 

garáží vystavených odděleně od obytných domů a nebytových prostor používaných jako 

garáže. Město má i další možnost. Stejnou vyhláškou stanovit místní koeficient, kterým se 

násobí samotná daň. V tomto případě musí brát na zřetel zatížení občanů a firem, které by 

opatření přineslo a hledat vhodnou hranici. Takovéto zvýšení daňového výnosů, které by 

přinesl místní koeficient v hodnotě 2, tedy zvýšení daní o 50 %, by určitě městu přinesl 

v globálu značný prospěch. Další ne tak razantní možností by mohlo být zvýšení koeficientu 

dle počtu obyvatel, které by bylo k občanům šetrnější, avšak výnos by nebyl tak patrný.  

 

Stejná možnost a otázka nastává u dalších svěřených daní ve formě různých poplatků. 

Poplatek za psa, za správní úkony apod. Město musí zvažovat zatížení občanů a jejich 
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následnou reakci. Pokud by si současné vedení města občany znepřátelilo, v dalších 

komunálních volbách by nejspíš nebylo voleno. Proto je důležité nalezení hranice. Pokud ale 

budou srovnány poplatky za psa v jiných městech a v městě Příbor, jsou částky značně 

odlišné. Zatímco v Ostravě se za psa v rodinném domě neplatí vůbec, za dalšího 100 Kč, při 

chovu psa v bytovém domě je ostravský poplatek ve výši 1 300 Kč, příborské zastupitelstvo 

stanovilo hodnotu poplatku za psa v rodinném domě na 200 Kč, v bytovém domě pak na 

1 000 Kč.  V jiných městech s počtem obyvatel kolem 9 000 jsou naproti tomu tyto poplatky i 

vyšší, tudíž by mohla existovat i tady možnost mírného zvýšení. Milovníci psů akceptují pro 

svůj koníček i vyšší částky, naopak pokud někdo platit nechce, neplatí poplatky už teď při 

jejich aktuální hodnotě. Podobná a pro rozpočet města i výhodnější situace je u správních 

poplatků. Pokud by je totiž město zvýšilo, občanům by v podstatě nic jiného nezbylo než se 

situaci přizpůsobit, neboť celé řadě správních úkonů se nelze vyhnout a lidé různá potvrzení 

zkrátka potřebují. 

 

Pro město je obecně nejvýhodnější získání dotace, neboť ta nepředstavuje zatížení pro 

občany a v určitých podmínkách ani obce, v závislosti na jejím charakteru. V současnosti 

může město využít několik dotačních programů např. operační program životní prostředí, 

v rámci kterého bude mimo dalších poskytována dotace na odpady a materiálové toky např. 

z titulu odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek nebo další možnou a 

určitě zajímavou dotací by pro město mohla být ta na energetické úspory snažící se snížit 

energetickou náročnost u budov a u veřejného osvětlení. V rámci dotací na ochranu a péči o 

přírodu a krajinu se také vyskytuje mnoho možností, které by město mohlo využít jako dotace 

na studie, na lesy ad. Všechny zmíněné dotace mají charakter podmíněných dotací, tzn., že by 

město muselo spolufinancovat minimálně 10 % výdajů. Pokud by ovšem město mělo v plánu 

tyto směry uskutečnit, je pro ně jednoznačně lepší hradit pouze 10 % v současnosti než plných 

100 % v budoucnu. Důležité je minimalizovat riziko nesplnění podmínek, při kterém by 

muselo dotace vrátit, a projekty by nakonec město dostaly do větší ztráty.  

 

 Nabízí se také možnost dalšího prodeje obecního majetku, která by ještě zvýšila 

příjmy rozpočtu města. Z ekonomického hlediska v budoucnu je velký podíl prodejů obecního 

majetku nevhodný, neboť právě tento majetek představuje zdroj budoucích příjmů ve formě 

pronájmů a město by si jeho prodejem značně uškodilo. Samozřejmě netýká se to toho 

majetku, který je pro obce de facto ztrátový vzhledem k jeho značným nákladům na provoz. 

To se vztahuje nejen na nebytové prostory jako kulturní domy, ale i bytové jednotky. Právě 
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k tomu došlo v letech 2009 až 2010, kdy se příjmy města tímto způsobem značně zvýšily, ale 

jde pouze o jednorázové zvýšení, které nemá dlouhodobý charakter a město si tím snižuje 

svůj majetek, čímž si může do budoucna i škodit. 

 

 V oblasti výdajů moc možností na ovlivnění nezbývá. Jednou z nich je snaha dojednat 

co nejvýhodnější podmínky u nejrůznějších dodavatelů, jako jsou obchodníci, poskytovatelé 

služeb aj. nebo snaha získat výhodnější podmínky u stávajících smluv. Tuto možnost město 

již v minulosti využilo. Došlo ke změně společnosti zajišťující svoz komunálního odpadu. 

Změnou tak město ušetřilo značné finanční prostředky.  

 

 Další možností jak ušetřit na výdajích je prostá a dlouhodobá šetrnost a eliminace 

zbytečného plýtvání ze strany orgánů města při běžném provozu. Takto ušetřené prostředky 

budou sice menší výše, ale každá úspora je pozitivní. Možná by v tomto případě byla vhodná i 

právě dotace na energetické úspory, kterou by se mohly snížit výdaje právě na energie.  
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5. Závěr 

Rozpočet je pro územní samosprávu a nejen ji velmi důležitým prvkem. Lze na něj 

pohlížet z několika úhlů, nejčastěji jako na finanční plán. Pro každou obec je důležitý odhad. 

Čím je přesnější, obec může efektivněji využívat rozpočtové prostředky a plánovat obecný 

rozvoj tak, aby se zbytečně nezadlužovala. Samozřejmě zde jsou i situace, které se nemusí dle 

odhadu vyvíjet např. nutnost větších oprav, než bylo původně plánováno, nižší návštěvnost, 

nižší výnos sdílených daní ad. Na základě tohoto nepříznivého vývoje vzniká potřeba 

flexibilně reagovat. Dochází pak k rozpočtovým změnám související s přesuny finančních 

prostředků nebo přichází na řadu finanční prostředky cizí a rostoucí zadluženost. 

 

Cílem této práce byla analýza příjmové a výdajové stránky rozpočtu města, zjištění, 

jak město hospodaří se svými finančními prostředky, stanovení poměrového ukazatele – 

zadluženosti a návrh možností na zvýšení příjmů, příp. snížení výdajů. Toto bylo v rámci 

4. kapitoly splněno.  

 

Při rozpočtování příjmů město vychází ze SR, údajů minulých let, plánovaných 

záměrů projednávaných na zasedáních, ale také z vývoje inflace, DPH a změn zákonů. To vše 

musí mít finanční odbor na zřeteli. Z hlediska příjmové složky jsou nejdůležitější daňové 

příjmy a přijaté dotace. Jejich plnění se pohybuje v hodnotách vyšších než 90 %, což je pro 

město určitě kladné. Zbylá část je převážně způsobena vlivy, které město dost dobře neovlivní 

jako výše výnosů DPH, zisky či ztráty FO a PO. Mezi ojedinělé ovlivnitelné důvody patří 

vratky nevyčerpaných dotací. Z hlediska rozpočtování výdajů město vychází z plánovaných 

záměrů a běžných provozních záležitostí. Vliv inflace a DPH není třeba zmiňovat. Pokud se 

jedná o plnění, to je z velké části taktéž splněno, dokonce došlo i ke snížení skutečných 

výdajů oproti plánu takovým způsobem, že skutečný schodek rozpočtu byl snížen i o 20 mil. 

Kč. Na tomto snížení se samozřejmě podílí i nerealizace některých akcí, ale z velké části 

zejména úspory. 

 

Z hlediska ovlivnění výše položek se velká část příjmů města odvíjí od zákonů a 

státního rozpočtu. Město proto nemá moc velký prostor ke změnám. Často také platí, že ke 

zvýšení zejména daňových příjmů města dochází na úkor něčeho jiného. Přesto existují 

možnosti jak příjmy zvýšit. Důležitá je iniciativa města a snaha hledat řešení.  
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Z hlediska omezených pravomocí města, je možné ovlivnění zejména u svěřených 

daní ve formě místních a správních poplatků, dále pak u daně z nemovitostí. Při jakémkoli 

zvýšení takovýchto odvodů musí město počítat s jistým negativním dopadem na oblíbenost 

svých orgánů u místních obyvatel a s možným zvýšením neplatičství v závislosti na výši 

změny. Ovlivnění zbylých daňových příjmů obcí je takřka nemožné, neboť jsou zcela závislé 

na zákonech a na konstrukci daní. Jelikož by mělo dojít v roce 2015 k určitým změnám, dá se 

předpokládat, že budou mít značný dopad i na tyto příjmy.  

 

Jako nejvhodnější varianta se z hlediska příjmů jeví co nejvyšší využívání dotačních 

prostředků, neboť ty v globálu nepůsobí nepříznivě na obyvatele a pro město představují 

značné finanční prostředky. Velké zastoupení však mají dotace účelové, jež jsou spojeny 

s rizikem při jejich nevyčerpání. Město Příbor si je tohoto vědomo a snaží se využívat dotační 

prostředky co nejvíce a v plné míře.  

 

Z hlediska ovlivnění výdajů se nabízí možnost změn různých dodavatelů na základě 

srovnání nabídek. I tuto možnost město v minulosti využilo a ušetřilo si tím značné finanční 

prostředky, což je pro rozpočet města přínosné. Město Příbor se ve sledovaných letech snažilo 

ušetřit i na vlastním provozu, což je určitě chvályhodné. Došlo k omezení výdajů na pohonné 

hmoty, kancelářský papír ad. Položky samy o sobě nejsou nijak významné, pokud ale dojde 

k jejich sečtení za celý rok, i ty představují pro město přínosnou částku. 

 

Na závěr lze tedy říci, že město se snaží se svými prostředky za daných možností 

hospodařit co nejefektivněji. I když je rozpočet od roku 2010 v záporných hodnotách, snaží se 

maximálně využívat dotačních prostředků a snižovat výdaje co nejvíce, ale tak, aby nebyla 

narušena kvalita veřejných statků. Ani zmíněná zadluženost není v porovnání s jinými obcemi 

tak závratná. Jedinou výtkou by mohl být rozprodej obecních bytů na počátku sledovaného 

období, kterým se však značně zvýšily příjmy a jediný tento rok byl v kladných hodnotách, 

ovšem na úkor např. jiného druhu příjmu v budoucnu.  
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Příloha č. 1 Pravomoci obcí při výkonu přenesené působnosti 

 

 

Pravomoci obcí s pověřeným obecním úřadem při výkonu přenesené působnosti. 

- Obce mohou rozhodovat o poskytování peněžité a věcné dávky nebo půjčky; 

- Zajišťují volby do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu, do různých 

zastupitelstev; 

- Jsou orgánem ochrany přírody a ochrany zemědělského půdního fondu; 

- Jsou vodoprávním úřadem a povolují odběr a nakládání s vodami aj. 

 

Pravomoci obcí s rozšířenou působností při výkonu přenesené působnosti. 

- Obce zajišťují evidenci obyvatel; 

- Vydávání občanských a řidičských průkazů, cestovních dokladů; 

- Ochranu životního prostředí; 

- Vykonávají státní správu lesů; 

- Rozhodují v oblasti myslivosti a rybářství; 

- Rozhodují v oblasti dopravy a silničního hospodářství pro silnice II. a III. třídy; 

- Pečují o staré a zdravotně postižené; 

- Zajišťují sociálně právní ochranu dětí; 

- Pečují o nepřizpůsobivé občany ad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Provazníková (2009), vlastní zpracování 
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Příloha č. 2 Počet volených členů zastupitelstva   

 

Tabulka vyjadřuje počet volených členů zastupitelstva, který je stanovený zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích dle velikosti území a počtu obyvatel. 

 

Počet obyvatel Minimální počet zastupitelů Maximální počet zastupitelů 

Do 500 5 15 

501 – 3 000 7 15 

3 001 – 10 000 11 25 

10 001 – 50 000 15 35 

50 001 – 150 000 25 45 

Nad 150 000 35 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 Druhové členění příjmů  

 

 

 

Příjmy: 

 

Vlastní 

- Kapitálové…………..Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 

 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 

- Běžné  

o Daňové……. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 

 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 

 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 

 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 

 Majetkové daně 

 Pojistné na SZ a veřejné zdravotní pojištění 

 Ostatní daňové příjmy 

o Nedaňové…...Příjmy z vlastní činnosti, odvody zřízených organizací 

 Příjmy z pronájmu 

 Úroky, dividendy, kursové zisky 

 Přijaté sankční platby a vratky transferů 

 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku 

 Přijaté splátky půjčených prostředků 

 

Přijaté dotace 

- Kapitálové…………. Z vlastních fondů 

 Ze zahraničí 

 Od veřejných rozpočtů územní úrovně 

 Od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 

- Běžné………………. Od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 

 Od veřejných rozpočtů územní úrovně 

 Převody z vlastních fondů 

 Ze zahraničí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Provazníková (2009), vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 Druhové členění výdajů 

 

 

 

Výdaje: 

 

Běžné 

- Neinvestiční nákupy…...Platby za provedenou práci (mzdy,…) 

 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 

 Nákup zboží a služeb 

 Úroky, kursové ztráty 

 Poskytované zálohy a výdaje související s neinvestičními 

nákupy 

- Neinvestiční transfery… NT podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 

 NT a některé další platby veřejným rozpočtům 

 NT vlastním fondům 

 NT obyvatelstvu 

 NT do zahraničí 

- Neinvestiční půjčky…  (ve stejném členění jako NT) 

 

Kapitálové 

- Investiční výdaje……… Investiční nákupy 

 Nákup akcií a majetkových podílů 

- Investiční transfery…… (ve stejném členění jako NT) 

- Investiční půjčky……… (ve stejném členění jako NT) 

 

 

 

 

Pozn.: NT – neinvestiční transfery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Provazníková (2009), vlastní zpracování 



1/1 
 

Komise rady

•Komise pro občanské záležitosti

•Komise pro městskou památkovou rezervaci

•Povodňová komise

•Bezpečnostní rada města

Zvláštní orgány

•Komise pro projednávání přestupků

Příloha č. 5 Orgány města a jejich zřizovatelské funkce 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města Příbor 

 

 
 
 

 

 

Rada města Příbor     Starosta 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní zpracování 

Příspěvková 
organizace

•Technické služby 
města 

•Základní škola Npor. 
Loma

•Základní  škola

•Školní jídelna 
Komenského

•Mateřská škola 
Kamarád

•MŠ Pionýrů

•Luna Příbor, středisko 
volného času

Organizační 
složka

•Městská knihovna

•JSDH (JPO 2)

•JDSH (část Hájov 
JPO)

•JDSH (část 
Prchalov JPO 5)

Obchodní 
organizace

•Správa 
majetku 
města 
Příbor, s.r.o

Výbory ZM

•Finanční 

•Kontrolní

•Osadní - Prchalov

•Osadní - Hájov

Obecní 
policie

•Městská
policie
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Příloha č. 6 Rozdíl původního návrhu rozpočtu a rozpočtu po schválených rozpočtových 

změnách daného roku v absolutním i procentním vyjádření, meziroční 

tempo změny schválených rozpočtů po změnách  

 

 

Tab. č. 1 Rozdíl původního návrhu rozpočtu a rozpočtu po schválených rozpočtových 

změnách daného roku v absolutním i procentním vyjádření (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pozn.: RZ … rozpočet po změně 

 RN … návrh rozpočtu před změnou 

 

 

 

Tab. č. 2 Meziroční tempo změny příjmů a výdajů schválených rozpočtů 

Rok 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Index změny v % 

RX+1/RX 
64 104 95 108 

Změna příjmů v % -36 +4 -5 +8 

Index změny v % 

RX+1/RX 
95 84 117 84 

Změna výdajů v % -5 -16 +17 -16 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pozn.:  RX ……daný rok 

 RX+1 ….následující rok 

 Kontrolní ukazatel 100 % (index změny +/- 100 %) 

 

 

 

 

 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Příjmy 

Změna příjmů  

RZ – RN 
105 901 32 124 14 504 -12 331 37 355 

Index změny v % 

RZ/RN 
185 128 110 92 131 

Výše změny v %   85   28   10 -8   31 

Výdaje 

Změna výdajů 

RZ – RN 
93 162 54 262 14 504 17 297 52 741 

Index změny v % 

RZ/RN 
176 136,0 109 109 145 

Výše změny v %   76   36,0     9     9   45 

Počet změn 5 3 2 5 3 
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Příloha č. 7 Skutečné plnění jednotlivých rozpočtových položek  
 

 

 

Tab. č. 1 Skutečné plnění rozpočtu v oblasti příjmů (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Vyjádření Absolutní % Absolutní % Absolutní % Absolutní % 

Daňové příjmy 68 988 98 72 249 99 71 419 99 73 526 103 

Přijaté dotace 33 003 99 28 277 101 34 187 85 31 700 99 

Nedaňové příjmy 49 173 121 36 525 105 38 156 109 43 900 108 

Kapitálové příjmy 79 073 92 9 186 77 3 149 50 1 806 79 

Plnění příjmů 

celkem 
230 237 100 146 237 99 146 911 95 150 932 103 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní propočty 

 

 
 

Tab. č. 2 Skutečné plnění rozpočtu v oblasti výdajů členěných dle oddílů (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Vyjádření Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Zemědělství, lesní 

hospodářství a rybářství 
1 618 90 1 307 103 1 451 95 1 777 121 

Průmysl, stavebnictví, obchod 

a služby 
390 72 472 78 409 93 501 71 

Doprava 16 981 91 15 986 94 3 607 54 27 249 94 

Vodní hospodářství 5 157 72 2 359 81 384 40 403 46 

Vzdělávání a školské služby 31 031 99 17 219 98 25 437 97 13 083 93 

Kultura, církve a sdělovací 

prostředky 
12 767 62 24 872 62 14 654 56 28 148 88 

Tělovýchova a zájmová 

činnost 
7 988 99 3 270 100 2 892 99 3 696 100 

Bydlení, komunální služby a 

územní rozvoj 
68 465 105 66 349 101 56 350 94 62 415 89 

Ochrana životního prostředí 4 136 96 8 505 97 5 011 95 4 869 91 

Sociální dávky 4 321 98 5 601 93 5 509 87 0 0 

Sociální služby, sociální 

pomoc, zabezpečení aj.
19

 
934 99 1 029 84 892 92 1 083 90 

                                                           
19

 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. 
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Civilní připravenost na 

krizové stavy 
120 100 0 0 0 0 0 0 

Bezpečnost a veřejný pořádek 4 387 78 4 297 95 3 667 96 4 673 97 

Požární ochrana a IZS 1 301 81 1 324 87 1 305 91 1 311 87 

Státní moc, státní správa, 

územní samospráva, 

politické strany 

31 981 87 29 489 92 25 935 93 28 679 92 

Finanční operace 610 113 413 57 1 195 87 1 866 106 

Ostatní činnosti 173 36 125 142 221 100 171 100 

Výdaje celkem 192 360 89 182 617 89 148 919 86 179 924 89 

Zdroj: materiály města Příbor, vlastní propočty 
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Příloha č. 8 Vývoj sazeb DPH a vývoj daňových příjmů  

 

 

Tab. č. 1 Vývoj sazeb DPH (v %) 

Rok 2004 – 2007 2008 – 2009 2010 – 2011 2012 2013 

Základní  19 19  20 20 21 

Snížená 5 9 10 14 15 

Zdroj: Vývoj sazeb DPH v České republice [online]. Dostupné z: 

http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-v-dph-matou-podnikatele-za-poslednich-20-

let-uz-sestkrat/, vlastní zpracování 

 

 

Tab. č. 2 Vývoj daňových příjmů (v tis. Kč)  
Pol. Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků 
12 829 12 829 13 055 12 555 16 000 

1112 Daň z příjmu fyzických osob ze 

samostatné výdělečné činnosti 
2 000 2 000 2 150 1 150 800 

1113 Daň z příjmu fyzických osob z 

kapitálových výnosů 
800 800 1 200 1 200 1 600 

1121 Daň z příjmu právnických osob 17 250 17 250 14 700 14 700 16 000 
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 0 0 494 416 370 
1511 Daň z nemovitostí 1 800 3 300 3 300 3 300 3 100 
1211 Daň z přidané hodnoty 30 400 30 400 31 676 31 676 34 000 
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 3 5 5 6 0 
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu 
1 1 409 5 3 10 

1341 Místní poplatek ze psů 245 250 250 250 260 
1343 Místní poplatek za užívání veřejného 

prostranství 
50 200 118 150 110 

1347 Poplatek za VHP - od roku 2012 zrušen 

(doplatek za 2011) 
800 570 892 25 0 

1355 Poplatek za provozovaný výherní hrací 

přístroj - odvod 
0 0 0 1 621 2 914 

1351 Odvod z výtěžku z provozování VHP 450 300 172 300 304 
1340 Poplatek za likvidaci komunálního 

odpadu 
0 3 000 0 4 160 4 160 

1361 Správní poplatky (stavební úřad, matrika, 

životní prostředí) 
800 800 700 160 630 

1337 Poplatek za likvidaci komunálního 

odpadu 
3 000 0 3 550 0 0 

Zdroj: materiály města, vlastní zpracování 
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Příloha č. 9 Vývoj míry inflace v období 2009 - 2013, vývoj výdajů na § 3319 Záležitosti 

kultury, § 2212 Silnice v jednotlivých letech a procentní podíl 

nejvýznamnějších položek výdajů na celkových výdajích rozpočtu 

v jednotlivých letech 

 

 

 

Tab. č. 1 Vývoj míry inflace v období 2009 - 2013 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013
20

 

Míra inflace v % 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 

 

Zdroj: Inflace – druhy, definice, tabulky. ČSÚ [online]. Dostupné z: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace> 

 

 

 

 

Tab. č. 2 Procentní podíl nejvýznamnějších položek výdajů na celkových výdajích rozpočtu 

v jednotlivých letech (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Tab. č. 3 Vývoj výdajů § 3319 Záležitosti kultury a § 2212 Silnice (v tis. Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

§ 3319 1 380 9 067 5 135 2 812 3 272 

§ 2212 4 650 14 167 3 680 20 804 2 464 

 

Zdroj: materiály města, vlastní zpracování 

                                                           
20

 Odhad míry inflace pro rok 2014: ČNB 1,2 %, MF ČR 1,7 %. Zdroj: http://estav.cz/finance/inflace.html. ISSN 
1214-0341.  

Kapitola/rok 2009 2010 2011 2012 2013 

36 Bydlení, komunální 

služby a územní rozvoj 
30 32 35 35 34 

61 Státní moc, státní 

správa, územní správa, 

politické strany 

17 16 16 15 18 

33 Kultura, církve a 

sdělovací prostředky 
9 19 15 16 11 

22 Doprava 8 8 4 14 8 


