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ÚVOD 

Základním územním samosprávným celkem v České republice je obec. Spolu s kraji, 

jako s vyššími územními samosprávnými celky, tvoří systém územní samosprávy. Jejich 

základní právní úprava je zakotvena v Ústavě České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.).  

Obec tvoří obyvatelstvo, které společně užívá území vymezené hranicí a má právo 

na samosprávu, vlastní majetek, své záležitosti spravuje samostatně a v právních vztazích 

vystupuje svým jménem. Kvůli probíhající decentralizace kompetencí a odpovědnosti 

za zabezpečování různých druhů veřejných statků pro obyvatelstvo ze státu na územní 

samosprávu, je postavení obce stále významnější. 

V České republice je přibližně 6 250 obcí. Všechny obce vykonávají ze zákona 

samosprávu a jsou povinny vykonávat státní správu. Není ve všech obcí ve stejném rozsahu. 

Z hlediska výkonu státní správy obce dělíme do tří skupin. První skupinu tvoří všechny obce 

České republiky. Do druhé skupiny patří v současné době 388 obcí s pověřenými obecními 

úřady. V poslední skupině jsou obce s rozšířenou působností v počtu 205 obcí. Podle zákona 

zabezpečují ve svém správním obvodu výkon státní správy nad rámec přenesené působnosti 

náležející ostatním obcím. 

Prioritním cílem jednotlivých obcí je dlouhodobý rozvoj a zabezpečování veřejných 

statků z prostředků obecního rozpočtu. 

Hypotézou práce je, že lze nalézt finanční prostředky pro náročnou investiční akci, 

kterou je přestavba multifunkčního centra Kotelna ve městě Litomyšl.  

Cílem bakalářské práce je objasnit problematiku hospodaření obce a financování 

investiční akce města Litomyšl. 

V bakalářské práci je použita metoda analýzy rozpočtů Litomyšle v letech 2003-2007, 

analýza dostupných údajů, dedukce a metoda komparace v časových řadách. Na základě těchto 

informací budou vytvořeny závěry, jaké mohou být možnosti financování investiční akce 

v Litomyšli s ohledem na hospodaření města. 
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Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části je vysvětleno postavení a funkce 

obce, její působnost, orgány obce a jejich činnost, základní pravidla hospodaření v obci 

a charakterizuje územní rozpočet. Druhá kapitola, se zabývá příjmovou a výdajovou stránkou 

rozpočtu obce, charakteristikou města Litomyšl, její historií i současnou situací a následnou 

analýzou hospodaření města Litomyšl. V třetí, praktické části, je popsán záměr investiční akce 

a jsou navrhnuty konkrétní způsoby financování přestavby multifunkčního centra Kotelna 

Litomyšl. 
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1 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ OBCÍ 

Právní úprava týkající se hospodaření obcí vychází z ústavy České republiky, dále 

pak v zákonech, zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a hospodaření 

obce se řídí podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

a dalšími právními předpisy. 

1.1 Obec jako základní územní samosprávný celek 

V České republice je samospráva je dvoustupňová a člení se: 

 na nižší územně samosprávný celek – obec 

 a vyšší územně samosprávný celek – kraj (tato práce se problematikou krajů 

nezabývá, proto o nich nebude dále zmiňováno). 

Obcí se rozumí základní územní samosprávné společenství občanů tvořící územní celek 

vymezený hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a vystupuje 

v právních vztazích svým jménem. 

Rozlišujeme tyto základní druhy obcí: 

 obce, které nejsou městy, 

 města v závislosti na počtu obyvatel, 

 obce s pověřenými obecními úřady a obce s rozšířenou působností, které podle 

zákona zabezpečují ve svém správním obvodu výkon státní správy nad rámec 

přenesené působnosti náležející ostatním obcím; v současné době se tudíž rozlišují 

tři stupně přenesené působnosti, 

 statutární města, která mohou území města rozčlenit na městské obvody 

nebo městské části, a to obecně závaznou vyhláškou,  

 hlavní město Praha členěné na městské části. 

V právním smyslu je obec vymezena základními znaky. Jsou jimi území, občané ČR 

s trvalým pobytem, občané s čestným občanstvím obce, právnické osoby a podnikatelé 
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se sídlem na území obce nebo s provozovnou na území obce, dále například vlastníci 

nemovitostí na území obce i samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce. 

Občané se podílejí na řízení obce buď nepřímo prostřednictvím volených zástupců, 

nebo přímo, a to dobrovolnou prací. 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce a dalšími orgány obce, kterými jsou 

rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Obec spravuje své záležitosti 

samostatně, v tzv. samostatné působnosti. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen 

orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. 

1.1.1 Postavení a funkce obce, její působnost 

Rozhodující je pro obec jako základní územní samosprávný celek plnění samosprávní 

funkce v rámci tzv. samostatné působnosti. Samostatná působnost obce v záležitostech, 

o kterých může samostatně rozhodovat, tzn. má určité zákonem upravené pravomoci. Obec 

je územní společenství občanů, má právo na samosprávu, právo samostatně rozhodovat 

v mnoha oblastech veřejné správy – a to ve věcech územní samosprávy. V ČR vykonává obec 

veřejnou správu a samosprávu v samostatné působnosti, tzn. volené zastupitelstvo obce, které 

svým rozhodnutím svěřuje vlastní realizaci výkonným orgánům na obecním úřadu. Nicméně 

nejde pouze o zajišťování čistého veřejného statku – veřejnou správu, 

resp. samosprávu, ale i o zabezpečování dalších druhů lokálních veřejných statků.  

Přenesená funkce, tzv. přenesená působnost, v rámci vykonávání i výkonu státní správy 

v tzv. smíšeném modelu místní správy. Vykonávají ji výkonné orgány obcí a jsou v této 

činnosti podřízeny a kontrolovány orgány státní správy a v některých oblastech od r 2001 

krajskými úřady. Obecní úřad vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu 

vymezeném zákonem o obcích. V rámci přenesené působnosti obce zajišťují úkoly z oblasti 

částečně decentralizované veřejné správy jako čistý veřejný statek, ale zároveň zabezpečují 

i další veřejné statky nejen pro občany své obce, ale i obcí sousedních, tzn. - jde o veřejné 

statky nelokálního významu. 
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1.1.2 Orgány obce a jejich činnost 

Mezi orgány obce patří zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad, výbory 

a komise. 

Zastupitelstvo obce 

Obecní zastupitelstvo je jádrem obecní samosprávy, je voleno v obecních, přímých, 

rovných a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. 

Počty členů zastupitelstva obce se liší zejména podle počtu obyvatel a velikosti územního 

obvodu. Počet členů se stanoví tak, aby zastupitelstvo mělo v obci: 

 do 500 obyvatel 5 až 15 členů,  

 nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů, 

 nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů, 

 nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů, 

 nad 50 nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů.  

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. 

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zejména schvalovat program rozvoje obce, schvalovat 

rozpočet obce a závěrečný účet obce, zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, poskytovat 

půjčky, vydávat obecně závazné vyhlášky obce, volit ze svých řad starostu, místostarostu 

a další členy rady obce a odvolávat je. 

Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti 

odpovídá zastupitelstvu obce. V té obci, ve které se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc 

starosta. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů 

zastupitelstva obce. Počet členů je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí 

přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, 

kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů. Jednání rady obce jsou neveřejná. Radě obce 

je vyhrazeno vydávat nařízení obce, zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného 
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rozpočtu, připravovat materiály pro jednání zastupitelstva obce, provádět rozpočtová opatření 

v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce a jiné. 

Starosta 

Starosta zastupuje obec navenek a je nejvyšším představitelem místní samosprávy. 

Starostu a místostarostu obce volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad členů zastupitelstva obce. 

Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky a za výkon své funkce odpovídá 

zastupitelstvu obce. Starosta odpovídá za včasné objednání a přezkoumání hospodaření obce 

za uplynulý kalendářní rok, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce a další úkoly. 

Obecní úřad 

Obecní úřad se skládá ze starosty, místostarosty, tajemníka obecního úřadu, je-li tato 

funkce zřízena, a zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu. V čele obecního úřadu 

je starosta. Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory 

a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V oblasti 

samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce 

a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Vykonává i přenesenou působnost. Obce 

mohou zřídit funkci tajemníka obecního úřadu, který je odpovědný za plnění úkolů obecního 

úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Tajemník obecního úřadu 

zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce 

nebo zvláštnímu orgánu obce, vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu 

a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce, zúčastňuje se zasedání 

zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním apod. 

Odbory 

Jsou výkonnými orgány. Počet odborů a náplň jejich činnosti závisí na velikosti obce, 

rozsahu samostatné působnosti a rozsahu přenesené působnosti. Čím je obec větší, 

tím je organizační struktura složitější, a naopak. Struktura a názvy odborů nejsou předepsány. 

Jestliže má být řízení obce efektivní, měly by spolu odbory spolupracovat. 
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Výbory 

Výbory zřizuje zastupitelstvo obce jako své iniciativní a kontrolní orgány. Plní úkoly, 

kterými je pověří zastupitelstvo obce. Jejich stanoviska a návrhy se předkládají zastupitelstvu 

obce. Zastupitelstvo obce zřizuje ze zákona o obcích povinně finanční a kontrolní výbor, výbor 

pro národní menšiny a osadní výbor. 

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, 

plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, 

kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Výbor pro národnostní menšiny, se zřizuje, jestliže se v územním obvodu obce podle 

posledního sčítání lidu hlásí k jiné národnosti než české alespoň 10 % občanů. 

Osadní výbor v částech obce, bude zřízen, pokud má alespoň tři členy. Pro platnost 

usnesení výboru je nutná nadpoloviční většina všech členů výboru. 

Komise 

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Stanoviska a náměty 

předkládají komise radě obce. Předsedou komise může být jen osoba, která se prokázala 

zvláštní odbornou způsobilostí. Ze své činnosti je odpovědna radě obce a ve věcech výkonu 

přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. 

1.2 Hospodaření obcí 

Obec žádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský 

úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti. Přezkoumání provádí 

kraj v přenesené působnosti. Pokud obec o přezkoumání svého hospodaření nepožádá příslušný 

krajský úřad, ani nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá ho příslušný krajský úřad. 

Náklady na přezkoumání hospodaření obce auditorem hradí obec ze svých rozpočtových 

prostředků. 
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Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce 

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

V případě zjištění nedostatků přijme opatření k jejich nápravě.  

1.2.1 Finanční systém územní samosprávy 

Finanční systém jednotlivých částí územní samosprávy tvoří její územní rozpočet 

a mimorozpočtové fondy, a to jak na municipální úrovni, tak na regionální úrovni. Je součástí 

celkového finančního systému v příslušné zemi. Územní rozpočty patří do rozpočtové 

soustavy. Zatímco sestavování územního rozpočtu a hospodaření podle něho v průběhu 

rozpočtového období je na každé úrovni územní samosprávy pro jednotlivé články územní 

samosprávy ve všech vyspělých zemích ze zákona povinné, vytváření mimorozpočtových 

fondů a jejich využití v systému financování potřeb územní samosprávy je zpravidla 

v kompetenci územní samosprávy. 

Principy finančního systému územní samosprávy 

Základním principem je hospodaření podle ročního rozpočtu, který je rozhodujícím 

nástrojem financování potřeb jednotlivých článků územní samosprávy; vytváření 

mimorozpočtových fondů v omezené míře, aby nedocházelo k rozmělňování relativně 

omezených finančních prostředků do fondů; princip solidarity mezi bohatšími a chudšími 

obcemi, regiony; průhlednost finančního systému, aby byla možná účinná veřejná i občanská 

kontrola; stabilita finančního systému územní samosprávy, zejména pokud jde o počet a druhy 

mimorozpočtových fondů; stabilita pravidel hospodaření, a to v delším časovém horizontu; 

účinnost finančního systému; administrativní nenáročnost finančního systému, což by se mělo 

promítnout do nízkých nákladů na zabezpečení fungování finančního systému jednotlivých 

článků územní samosprávy; určitý stupeň kontroly ze strany ústřední vlády. 

1.2.2 Charakteristika územních rozpočtů 

Rozpočet územního samosprávného celku je finančním plánem, kterým se řídí 

financování činnosti územního samosprávného celku. Veřejné rozpočty se sestavují na jedno 

rozpočtové období, které je shodné pro celou rozpočtovou soustavu a ve většině zemí je shodné 

s kalendářním rokem. 
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Územní rozpočet je:  

 decentralizovaný peněžní fond, který se tvoří, rozděluje a používá primárně 

na principu nenávratnosti, nedobrovolnosti a neekvivalence,  

 důležitým rozpočtovým plánem, podle kterého se v rozpočtovém období 

hospodaří, 

 z účetního hlediska je bilancí, která vybilancovává příjmy a výdaje,  

 je nástrojem prosazování lokálních a regionálních zájmů a preferencí 

obyvatelstva daného území, nástrojem financování potřeb lokálního 

a regionálního veřejného sektoru, je nástrojem řízení. 

Důleţité funkce územního rozpočtu 

Alokační, která je na úrovni územní samosprávy rozhodující. Prostřednictvím finančních 

prostředků soustředěných v územním rozpočtu se financují různé potřeby v lokálním nebo 

v regionálním veřejném sektoru. 

Redistribuční, jeho využití na úrovni územní samosprávy je omezené. Ve vztahu 

k sociálně slabším občanům se využívá pouze sociální výpomoci. 

Stabilizační, jejíž využití na úrovni územní samosprávy je rovněž omezené, nicméně 

ve vyspělých zemích územní samospráva svými aktivitami ovlivňuje růst ekonomického 

potenciálu daného území. 

Územní rozpočet je vytvářen, rozdělován a používán stejně jako ostatní veřejné rozpočty 

v rozpočtové soustavě s využitím nenávratného, neekvivalentního a nedobrovolného způsobu 

financování. Jde o statický pohled na územní rozpočet, který souhrnně ukazuje, jaký plánovaný 

objem finančních prostředků má plynout do rozpočtu v daném rozpočtovém období. Cílem 

hospodaření v dlouhodobém horizontu by měl být vyrovnaný rozpočet, popřípadě přebytkový. 

Běžný rozpočet je bilance běžných příjmů a běžných výdajů, z nichž většina 

se pravidelně každoročně opakuje. Běžnými příjmy se financují neinvestiční potřeby 

prostřednictvím běžných výdajů. Běžný rozpočet by měl být sestavován jako vyrovnaný. 

Vyrovnaný je, jsou-li běžné příjmy rovny výdajům. Jsou-li běžné příjmy větší než běžné 

výdaje, je rozpočet přebytkový, je-li tomu naopak, je schodkový. Deficit by měl být výjimečný, 

například v důsledku neplánovatelných objektivních příčin, kdy územní samosprávný celek 

není schopen svými provozními příjmy financovat provozní výdaje. Znamená to, že minimální 
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dluhová služba (pokud existuje) je hrazena z kapitálového rozpočtu, tj. prodejem majetku, 

případně úvěrem, či emisí komunálních obligací. Pokud by tento trend pokračoval v delším 

časovém období, bylo by to ohrožení hospodaření územního samosprávného celku. 

Jen nerovnost, kdy běžné příjmy jsou vyšší než běžné výdaje, vede k dobrému hospodaření. 

Saldo dluhové služby lze použít na úhradu dluhové služby a může sloužit i k částečnému 

pokrytí investičních potřeb.  

Kapitálový rozpočet bilancuje běžně se neopakující, spíše jednorázové příjmy s běžně 

se neopakujícími, spíše jednorázovými výdaji. Nenávratné příjmy a nenávratné výdaje 

kapitálového rozpočtu nemusí být vždy vyrovnány. Lze připustit deficit v důsledku financování 

náročných veřejných investic.  

Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním 

rozpočtem a rozpočtovým výhledem.
1
 Kromě toho sem zařazujeme i mimorozpočtové peněžní 

fondy  na úrovni obcí, které si územní celky zřizují. 

Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územních samosprávných celků, který slouží 

pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejich hospodaření. Sestavují ho na základě 

uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazku zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, 

na který se sestavuje roční rozpočet. Tento nástroj má využívat i ta nejmenší obec. Obsahuje 

souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích zejména o dlouhodobých závazcích 

a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Každý 

územní samosprávný celek jej sestavuje alespoň ve čtyřech základních ukazatelích: celkové 

příjmy, celkové výdaje, celkové pohledávky, celkové závazky. Obcím je v ČR ukládán 

za povinnost od roku 2001. 

                                                 
1
 Zákon č. 2000/250 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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Mimorozpočtové fondy 

V pravomoci zastupitelstva obce je zřizovat i mimorozpočtové peněžní fondy a to: 

 účelové, 

 neúčelové. 

Častěji jsou zřizovány účelové fondy, které sledují přímou vazbu na financování určitých 

potřeb. Obec může poskytovat dotace do mimorozpočtových fondů. Velký počet 

mimorozpočtových fondů však může vést k situaci, kdy v některém fondu finanční prostředky 

přebývají, zatímco v jiném se nedostávají. Pravidla hospodaření nedovolují provést přesun 

finančních prostředků mezi účelovými fondy během rozpočtového období. To lze provést 

až při schvalování rozpočtového hospodaření na dlaší rok. Výhodou ale je, že naspořené 

finanční prostředky na konci rozpočtového období nepropadají a lze je převést do následujícího 

roku. 

Fond rezerv a rozvoje je specifickým fondem, se kterým se zřejmě setkáme u většiny 

obcí. Pokud je obcí využita, může v tomto fondu vytvářet prostředky na financování investic, 

případně jej využít na financování schodku rozpočtu obce, případně na financování 

neplánovaných potřeb. 

Pokud využívají příliš velký počet mimorozpočtových fondů,omezuje se tím volnost 

výkonných a volených orgánů v rozhodování o použití finančních prostředků podle okamžité 

situace, která se může v průběhu rozpočtového období měnit a ztrácí se tak přehlednost 

a transparentnost financování na úrovni územní samosprávy. 

Rozpočtový proces 

Rozpočtovým procesem rozumíme souhrn činností, které jsou nezbytné k řízení 

hospodaření územního samosprávného celku v daném rozpočtovém období. V České republice 

se rozpočet jako základ finančního hospodaření obce sestavuje na jeden kalendářní rok. 

Rozpočtový proces je však delší zpravidla zahrnuje dobu 1,5 až 2 roky.  

Jednotlivé fáze rozpočtového procesu lze rozdělit do těchto etap: 

 analýza minulosti a stanovení priorit pro rozpočtové období, 

 sestavení návrhu rozpočtu, 
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 kontrola plnění rozpočtu 

 přehled o skutečném plnění rozpočtu – závěrečný účet, 

 následná kontrola, 

 aktualizace programu rozvoje a rozpočtového výhledu. 

Sestavení návrhu rozpočtu a tvorbu podkladů pro tvorbu rozpočtu zpravidla provádí 

výkonný orgán obce, většinou finanční odbor. Podkladem pro návrh je rozpočtový výhled. 

Předpokladem je, že se rozpočtový výhled zprácovává tak podrobně jako rozpočet, nejen 

v základních údajích, jak ukládá zákon. Sestavování rozpočtu dále navazuje na údaje z rozpisu 

platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria. Dále rozpočet odráží vazby na jiné 

rozpočty. Návrh musí obsahovat konkrétní požadavky jednotlivých vedoucích odborů 

a zastupitelů, případně požadavků svých organizací, které řídí. 

Vlastní návrh by měl vycházet z analýzy hospodaření nejméně dva roky zpět. Jednotlivé 

odbory by měly návrh své části rozpočtu rozdělit na příjmy, běžné výdaje a kapitálové výdaje. 

Pro jednotlivé odbory se doporučuje určit závazné limity na provozní výdaje, čímž se zkrátí 

tato fáze rozpočtového procesu a získá se větší prostor na jeho projednávání. 

Sestavený návrh se projednává (podle místních podmínek) ve finančním výboru a v radě 

obce, tedy výkonnými orgány.  

Schvalování rozpočtu je výhradní pravomocí zastupitelstva obce. Zastupitelé obce 

schvalují závazné ukazatele, které se po schválení rozepisují podle podrobné rozpočtové 

skladby. Schválený rozpočet je vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. Schodek musí být 

pokryt finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, 

návratnou finanční výpomocí  nebo výnosem z prodeje majetku či vlastních dluhopisů. 

Rozpočet musí být reálný, pravdivý a úplný. 
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Rozpočtové zásady 

V průběhu rozpočtového procesu se musí dodržovat rozpočtové zásady, které jsou obecně 

platné v celé rozpočtové soustavě. Jsou to: 

 každoroční sestavování a schvalování územního rozpočtu, není-li územní rozpočet 

schválen před začátkem rozpočtového období, hospodaří územní samospráva 

až do schválení rozpočtu podle tzv. rozpočtového provizoria, 

 reálnost a pravdivost rozpočtu, tj. reálný odhad příjmů a výdajů rozpočtu, 

aby bylo možné splnit rozpočet jako finanční plán bez výrazných odchylek, 

 úplnost a jednotnost rozpočtu, dosažená pomocí závazné rozpočtové skladby, 

 dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu, která je základem úspěšného dlouhodobého 

hospodaření, 

 hospodárnost a efektivnost, účetní audit, 

 publicita, jejíž výsledkem je důkladná iformovanost občanů o hospodaření obce. 
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2 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ MĚSTA LITOMYŠL 

Město Litomyšl leží v nadmořské výšce 320-370 metrů na okraji tzv. Loučenské tabule 

a Českotřebovské vrchoviny, které jsou součástí Svitavské pahorkatiny, jež náleží do soustavy 

České křídové tabule. V minulosti byl litomyšlský úval jižním zálivem druhohorního moře, 

jehož usazeniny dnes tvoří četné opukové skály a cihlářské jíly v okolí. Na vodní toky 

je Litomyšlsko chudé, neboť leží na samém okraji vodního předělu mezi Černým a Baltským 

mořem. Významnější je pouze řeka Loučná, která Litomyšlí protéká. 

V okruhu 20 kilometrů se nacházejí města Svitavy, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Ústí 

nad Orlicí a Polička. Litomyšl leží na hlavním silničním tahu číslo I/35 Olomouc - Hradec 

Králové, přibližně 150 kilometrů od Prahy, 85 km od Brna a asi 50 km od Hradce Králové. 

Město rovněž leží na železniční trati Choceň-Litomyšl, popř. je dostupné autobusem 

ze železniční stanice Česká Třebová.  

K nejvýznamnějším průmyslovým podnikům s největším počtem zaměstnanců v kraji 

se řadí Saint – gobain Vertex, a.s. Litomyšl (výrobce skelné vaty), Litex, Litomyšl (výrobce 

sportovního a volnočasového oblečení), Iveco Czech republic, a.s. Vysoké Mýto (výrobce 

autobusů). 

V obci Litomyšl žije celkem 10 052 obyvatel, z toho v produktivním věku (15-59 let) 

je 6 594 obyvatel a průměrný věk je 36,9 let. Údaje jsou platné k 31. prosinci 2006. 

2.1 Historie města Litomyšl 

První osídlení na území dnešní Litomyšle vznikalo podél veřejné obchodní cesty, zvané 

později Trstenická stezka, která nedaleko dnešních Svitav překračovala zemskou hranici 

a spojovala Čechy s Moravou. Písemně doložená historie města začíná koncem 11. století.  

Od roku 1432 měl Litomyšl v držení rod Kostků z Postupic. Sídlil zde biskup jednoty, její 

archiv a fungovala zde významná tiskárna. Na konci patnáctého století se město rozšiřovalo 

směrem k hradnímu návrší, kde vzniklo tzv. Nové nebo Horní město s vlastní samosprávou.  
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V roce 1567 se pánem litomyšlského panství, tehdy jednoho z největších v zemi, stává 

Vratislav z Pernštejna, který zde o rok později nechal stavět renesanční zámek. Sídlo Kostků, 

vzniklé úpravou biskupských budov a zničené požárem, bylo zpustlé a zámek byl v podstatě 

novostavbou. Stal se jednou z nejkrásnějších renesančních staveb nejen na našem území, mimo 

jiné i díky překrásné sgrafitové výzdobě. Z Vratislavovy doby pochází i městský řád čistoty, 

zajímavý doklad o vzhledu města a péči o veřejnou hygienu.  

Piaristická kolej s kostelem a školy vyrostly v pozdějších letech na místě Horního města, 

zničeného dalším z požárů v roce 1635.  

Velký význam pro další kulturní rozvoj a pověst města měl filosofický ústav, otevřený 

u piaristického gymnázia ještě v průběhu 17. století.  

Od roku 1649 byli majiteli panství Trautmannsdorfové, kteří se do tváře města vepsali 

zejména stavbou nového piaristického chrámu, který byl podle projektu G. B. Alliprandiho 

dostavěn F. M. Kaňkou v roce 1722. Kostel se stal symbolem vítězství protireformace 

a on i celé město byly v dalších letech svědky mnoha velkolepých církevních slavností.  

Po celé 18. století bojovalo město opět s požáry - po Čechách prý se začalo říkat "hoří 

to jak Litomyšl" -, povodněmi i válečnými ztrátami. Následkem požárů byly také časté 

přestavby měšťanských domů, které získávaly v první polovině 19. století převážně empírový 

ráz.  

Požár z roku 1775 byl vrchnosti, kterou byli od roku 1758 Valdštejnové-Vartenberkové, 

také impulsem k velkým stavebním úpravám na zámku a v jeho okolí. Na zámku vzniklo 

dodnes dochované divadlo a ochotnická představení byla oblíbenou zábavou i ve městě. 

Na akademii filosofů vystoupil v roce 1830 jako zázračné dítě malý Bedřich Smetana, který 

se o šest let dříve narodil v zámeckém pivovaru.  

Centrem duchovního života Litomyšle byly v 1. polovině 19. století piaristické školy 

a filosofický ústav, obnovený po odmlce v roce 1802. Působilo zde - v řadách pedagogů 

i studentů - mnoho významných osobností vědeckého i kulturního života. Filosofický ústav byl 

v roce 1849 zrušen.  
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Zadlužené litomyšlské panství koupila roku 1855 v dražbě rodina Thurn-Taxisů. Panství 

se po politických a správních změnách, vynucených revolučními událostmi, stalo základem 

a město Litomyšl správním centrem nového okresu.  

Mnoho významných osobností, zejména spisovatelů, bylo do Litomyšle přitahováno 

nejen školami, ale i známou Augustovou tiskárnou. Jako profesor gymnázia sem přijel i Alois 

Jirásek. V roce 1891 vzniklo městské muzeum, otevřena byla knihovna a od roku 1905 slouží 

městu reprezentativní stavba Smetanova domu.  

V první třetině 20. století vyrůstala nová Masarykova čtvrť. Nové gymnázium bylo 

dostavěno v r. 1923, o rok dříve byl dostavěn Lidový dům. V roce 1929 byla dokončena stavba 

Průmyslové školy.  

V roce 1924 byl na dnešním Smetanově náměstí odhalen Štursův pomník Bedřicha 

Smetany. V roce 1926 byla otevřena městská obrazárna s díly J. Mařáka, A. Dvořáka 

i moderních umělců. Na její tradici navazuje dnešní znovuotevřená obrazárna v prostorách 

zámku. V první polovině 30. let byla Litomyšl dějištěm velkých výstav (o A. Jiráskovi, B. 

Němcové, B. Smetanovi), na kterých se výrazně podílel zdejší rodák Zdeněk Nejedlý.  

2.2 Současnost města Litomyšl 

Od roku 1960 je Litomyšl součástí svitavského okresu. V roce 1949 se v zámeckém 

areálu konal, za velkého přispění Zdeňka Nejedlého, první ročník operního festivalu 

Smetanova Litomyšl. Koná se s přestávkami až dodnes. Od původního plánu přinášet 

posluchačům především Smetanovu hudbu upustil a je dnes festivalem s širokým 

dramaturgickým záběrem a velkým renomé a zároveň jednou z nejdůležitějších kulturních 

událostí ve městě. Od roku 1974 probíhá i festival Mladá Smetanova Litomyšl, přehlídka 

hudebního mládí.  

Na zestátněném litomyšlském zámku, který je od roku 1962 národní kulturní památkou, 

byla od sedmdesátých let 20. století opravována sgrafitová výzdoba. Velká oprava sem v těchto 

letech přivedla skupinu umělců v čele s Olbramem Zoubkem. Expozice Muzea české hudby 

v zámeckých sálech neměla dlouhého trvání a v současné době je na zámku zpřístupněna 
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expozice šlechtického bydlení. Výjimečnost celého zámeckého areálu byla v roce 1999 

potvrzena zápisem do seznamu světového dědictví Unesco.  

Polistopadový vývoj znamenal velkou řadu změn v kulturním i politickém životě města, 

množství nových staveb i rekonstrukcí památek. Bylo otevřeno Portmoneum, založena 

restaurátorská škola. Hospodářský vývoj souvisí především s rozvojem závodu Vertex.  

Významnou událostí bylo setkání sedmi středoevropských prezidentů, kteří se zde v roce 

1994 sešli na pozvání prezidenta Václava Havla. O rok později sem zavítal i španělský král. 

Zatím poslední významnou změnou v podobě města byla rekonstrukce Klášterních zahrad 

a jejich zpřístupnění v září 2000.  

Co se týká sportu, vybudoval se zde nový sportovní areál a zastřešil zimní stadion.  

Protože Litomyšl je křižovatkou mezi městy a vlakové nádraží zde nehraje významnou 

roli, bylo nutné vybudovat větší autobusové nádraží. V minulém roce bylo dokončeno. 

Dne 2. října 2005 byl zahájen provoz městské hromadné dopravy, který trvá dodnes. 

Litomyšl má tři základní školy a dvě mateřské školy, střední a vyšší pedagogickou školu, 

střední školu zahradnickou, SOŠ a VOŠ technickou a soukromou střední odbornou školu 

TRADING CENTRE, s.r.o. Sídlo zde má i Institut restaurování a konzervačních technik, 

ale patří pod pardubickou univerzitu. 

Dnešní Litomyšl je městem, které si je vědomo svých bohatých dějin a tradic a dokáže 

z nich čerpat náměty pro další rozvoj. Udržuje bohatý památkový fond, ovšem snaží se také 

o kvalitní moderní architekturu. Zachovává si v podstatě "maloměstský" charakter a nabízí 

možnost potkat se aspoň se střípky ducha obrozenecké Litomyšle, rozvíjí bohatý kulturní 

a spolkový život, ale také průmysl, podnikání a ekonomiku; obyvatelům i návštěvníkům 

poskytuje bohaté sportovní vyžití.   

2.3 Příjmy rozpočtu města 

Můžeme definovat čtyři skupiny zdrojů příjmů územních rozpočtů: daňové příjmy, 

dotace, nedaňové příjmy a úvěry či půjčky. První tři kategorie příjmů tvoří tzv. nenávratné 

příjmy, které jsou nejdůležitějším zdrojem financování potřeb lokálního a regionálního 
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veřejného sektoru. Představují finanční vztahy tvorby územních rozpočtů na principu 

nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. Tvoří největší část příjmů územních rozpočtů. 

V běžném rozpočtovém hospodaření jsou zpravidla rozpočtovým omezením. Poslední skupinu 

příjmů tvoří návratné příjmy, a to zejména úvěr a půjčky, které jsou spojeny s povinností obcí 

a krajů je za určitých podmínek splatit. 

Obecně se považuje za vhodné, aby příjmy rozpočtů obcí i vyšších stupňů územní 

samosprávy byly: 

 dostatečně výnosné, 

 do určité míry závislé na aktivitě obce či regionu, 

 pokud možno rovnoměrně rozloženy, a to jak z hlediska prostorového, 

tak z hlediska časového, a umožnily tak zabezpečovat veřejné statky bez větších 

disproporcí v přibližně stejné struktuře, kvantitě a kvalitě mezi obcemi i regiony, 

 plánovatelné, 

 administrativně nenáročné na správu a výběr. 

2.3.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvoří nejvýznamnější skupinu běžných příjmů územních rozpočtů 

ve většině vyspělých zemích. V některých zemích zvláštní zákon vymezuje tzv. daňové určení.  

Určují: 

 svěřené daně – to jsou ty, jejichž výnos plyne celý přímo do rozpočtů obcí, 

 sdílené daně – taktéž stanoví podíl na celostátně vybíraných daních, který bude 

příjmem rozpočtu obce,  

 municipální daně, resp. regionální daně. 

Majetkové daně 

V ČR je takovým typem majetkové daně daň z nemovitosti. Touto daní se každoročně 

zdaňuje nemovitý majetek ve vlastnictví. Případně u kterého bylo v minulosti zřízeno 

tzv. právo hospodaření nebo právo trvalého užívání, tzn. pozemky a stavby. Tato daň 

je výlučným příjmem rozpočtů obcí. Obce mohou málo ovlivnit výnos této daně. 
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Mezi majetkové daně zdaňující nabytí majetku a prodej majetku patří v ČR univerzální 

daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Na začátku roku 2008 nabyla 

platnost reforma těchto tří daní.  

Daně z příjmů 

V ČR plyne do rozpočtů obcí podíl na výnosu daně příjmů fyzických osob a podíl na dani 

z příjmů právnických osob. 

a) Daň z příjmů fyzických osob – tato daň je univerzálním typem individuální 

důchodové daně. Předmětem této daně jsou všechny druhy příjmů, včetně 

kapitálové povahy, tj. dividendy, úroky apod., peněžní i nepeněžní příjmy, vyjma 

příjmů, které jsou vyjmuty ze zdanění, nebo jsou osvobozeny od placení daně. 

Výše daně a intenzita daňového břemene, je závislá na velikosti příjmu poplatníka 

daně. 

b) Daň z příjmů právnických osob – tato daň je od r. 1994 celá příjmem rozpočtů 

obcí v takových případech, kdy jsou poplatníkem přímo obce. V ostatních 

případech je příjmem rozpočtů obcí podíl na celostátním výnosu této daně. 

Tato daň je konstruována s proporcionální daňovou sazbou, využívá se jedna 

lineární sazba daně. 

Místní poplatky 

Místní poplatky mají zatím fakultativní charakter. Tzn., že obce, resp. volené orgány 

obcí, rozhodují o tom, zda budou vybírat od fyzických či právnických osob na svém území 

konkrétní místní poplatek ze soustavy místních poplatků a jaký. Mají i omezenou daňovou 

pravomoc. Obce místní poplatky vybírají, aby získaly další potřebné finanční prostředky 

do svých rozpočtů a mohly je použít na financování lokálních veřejných statků. 

Existují tyto poplatky: 

 poplatek ze psů, 

 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, 

 poplatek za užívání veřejného prostranství, 

 poplatek ze vstupného, 
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 poplatek z ubytovací kapacity, 

 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

měst, 

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

a odstraňování komunálních odpadů, 

 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace, 

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. 

Správní poplatky 

Správní poplatky jsou vybírány za správní úkony, které územní samospráva vykonává 

v rámci přenesené působnosti, tzn. kdy stát některé úkoly a pravomoci v oblasti státní správy 

přenáší na obce, ve větším rozsahu pak na tzv. pověřené obecní úřady a obce s rozšířenou 

působností a dále na kraje. Výše správních poplatků je stanovena zákonem o správních 

poplatcích, resp. sazebníkem.
2
 

2.3.2 Nedaňové příjmy 

Mezi vlastní nedaňové příjmy územních rozpočtů patří především: 

 příjmy z vlastního podnikání, 

 uživatelské poplatky za některé lokální a regionální smíšené veřejné statky, pokud 

nejsou příjmem neziskové organizace – provozovatele služby, 

 sankční pokuty, 

 příjmy z mimorozpočtových fondů, pokud jsou vytvářeny, 

 ostatní příjmy. 

Vlastní nedaňové příjmy jsou ve vyspělých zemích tradičním příjmem rozpočtů územní 

samosprávy. Některé mají charakter běžného příjmu, některé kapitálového příjmu. 

Ve vyspělých zemích většinou podíl této skupiny příjmů na celkových příjmech rozpočtu obce 

                                                 
2
 V ČR jsou upraveny zákonem č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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nepřekračuje 20 %, není výjimkou nižší. Přesto v posledních desetiletích význam těchto příjmů 

poněkud roste. 

Zisk municipálních podniků – je závislý na počtu a velikosti těchto podniků, charakteru 

jejich činnosti a výše poplatku za služby, které zajišťují a poskytují občanům, popř. i jiným 

subjektům. V ČR tento druh příjmů není v územních rozpočtech příliš významný. 

Příjmy územního rozpočtu z podílů na zisku -  tyto příjmy připadají v úvahu od podniků, 

u nichž má obec nebo region majetkový vklad, vyplývají z této majetkové účasti příslušného 

článku územní samosprávy. V ČR nejsou tyto příjmy příliš významné. Vyskytují se spíše 

u větších měst, která zakládají či spolu zakládají obchodní společnosti. 

Příjmy z pronájmu a prodeje majetku – výše těchto příjmů je závislá na tom, jaký majetek 

obec a region vlastní. Konkrétní rozhodnutí o tom, zda majetek prodat nebo pronajmout, závisí 

na důkladné ekonomické analýze výhodnosti získání příjmů z pronájmu nebo prodeje, 

na posouzení výhodnosti nejen z krátkodobého, ale i z dlouhodobého hlediska.  

Příjmy z finančního investování – dočasné volné finanční prostředky může územní 

samospráva zhodnotit formou termínovaného vkladu za vyšší úrok nebo příjmy z obchodování 

s cennými papíry. V ČR není zatím tato forma finančního investování příliš rozšířena. 

Uživatelské poplatky – patří mezi běžné příjmy, ze kterých se financují běžné výdaje. 

V ČR se uživatelské poplatky za veřejné statky tradičně využívají. Obce využívají uživatelské 

poplatky za již klasické lokální služby. Nejčastěji jde o vodné, stočné, poplatky za odvoz 

komunálního odpadu. 

Příjmy sankční povahy – pokuty – v ČR mohou obce a kraje získávat tyto příjmy 

do svého rozpočtu za přestupky řešené v rámci tzv. přestupkového řízení, pokuty 

za znečišťování veřejných prostranství, za nepořádek apod. 

Příjmy z mimorozpočtových fondů územní samosprávy – v ČR mohou být příjmem 

územního rozpočtu převody finančních prostředků z účelových peněžních fondů, které obce, 

popř. i kraje, tvoří mimo vlastní rozpočet. Zejména v případě hrozícího schodku hospodaření 

nebo v případech zabezpečování neplánovaných potřeb mohou obce použít na doplnění příjmů 

svého rozpočtu právě finanční prostředky z tohoto fondu.  

Ostatní nedaňové příjmy územních  rozpočtů -  v ČR málo významné. 
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Dary a výnosy z veřejných sbírek -  do budoucna by tento druh příjmů měl posílit, 

ale stěží však budou představovat významnější podíl v územních rozpočtech. 

2.3.3 Přijaté dotace 

Dotace představují nenávratné vztahy přerozdělování v rámci rozpočtové soustavy. 

 Běţné  

o neúčelové (převažují) 

o účelové  

 Kapitálové  

o účelové (převažují) – nepodmíněné, podmíněné (nerovnocenné, rovnocenné) 

o neúčelové 

2.3.4 Kapitálové příjmy 

Mají charakter jednorázových, pravidelně se neopakujících příjmů. Slouží zejména 

na pořízení investic, z nichž budou mít prospěch budoucí generace. 

Kapitálové příjmy dělíme: 

 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, 

 příjmy z prodeje finančního majetku, 

 přijaté dotace určené na investice. 
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2.4 Výdaje rozpočtu obce 

Členění výdajů: 

1. Z hlediska rozpočtového plánování: 

 plánované – jsou výdaje, které lze poměrně přesně naplánovat. Např. výdaje 

na financování provozu škol, výdaje na učební pomůcky,… 

 neplánované - jsou především nahodilé výdaje, které se vyskytnou v průběhu 

rozpočtového období. Např. finančních podpory z rozpočtu obce poskytované 

občanům při živelních katastrofách, dále i sankční výdaje,… 

2. Z ekonomického hlediska: 

 běžné – tj. každoročně se opakující. Patří k nim neinvestiční nákupy, neinvestiční 

transfery, neinvestiční půjčky a ostatní. 

 kapitálové – slouží k financování dlouhodobých, běžně se neopakujících potřeb, 

zejména investičních, které přesahují jedno rozpočtové období, jsou zpravidla 

jednorázové. Mezi ně řadíme investiční výdaje, nákup akcií a majetkových podílů, 

kapitálové transfery, investiční půjčky a ostatní. 

3. Členění výdajů podle funkcí veřejných financí: 

 alokační, 

 redistribuční, 

 stabilizační. 

4. členění výdajů podle charakteru infrastruktury: 

 ekonomickou infrastrukturu, 

 sociální infrastrukturu.  
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2.5  Analýza rozpočtu 

Rozpočet územní samosprávy by měl být nástrojem financování veřejných statků, 

nástrojem realizace ekonomického a sociálního rozvoje daného území, nástrojem 

pro prosazování lokálních zájmů a financování volebních programů. Pro správné a efektivní 

zabezpečování veřejných statků, ať už upřednostněných, národních nebo lokálních, je důležité 

správné hospodaření s prostředky rozpočtu města. 

Hodnoty v tabulce číslo 1 vyjadřují příjmy a výdaje v rozpočtech Litomyšle v letech 2003 

až 2007. Nalezneme zde také saldo rozpočtů v těchto letech a plnění na konci roku 

v procentech. 

Celkové příjmy ve sledovaném období 2003 až 2007 stále stoupají. Oproti roku 2003 

se navýšili o 23 822,8 tis Kč. Celkové výdaje taktéž narůstají. V roce 2007 činí 357 330 tis. Kč. 

Kladný výsledek hospodaření mělo město v roce 2006 v hodnotě 5 835,7 tis. Kč, v ostatních 

letech saldo rozpočtů nabývá záporných hodnot. 

Tabulka číslo 1: Rozpočty Litomyšle v letech 2003 aţ 2007 v tis. Kč 

Rok 2003 2004 2005 2006 20073 

Příjmy celkem 331 525,2 344 405,8 266 805,6 323 700,3 355 348,0 

Plnění na konci roku v % 242,9 239,9 263,2 231,9 100,0 

Přijaté dotace 157 461,9 169 230,5 88 251,5 105 977,6 126 731,0 

Výdaje celkem 337 134,3 350 477,8 278 998,4 317 864,7 357 330,0 

Plnění na konci roku v % 229,6 229,4 241,2 229,0 100,0 

Saldo rozpočtů -5 609,1 -6 072,0 -12 192,8 5 835,7 -1 982,0 

Zdroj: Internetové stránky Ministerstva financí ČR, http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/chara 

kteristika.pl?ico=276944 , vlastní zpracování, 31. března 2008. 

Údaje z tabulky číslo 1 jsou pro lepší přehlednost převedeny do grafu číslo 1. Lépe zde 

vidíme průběh příjmů Litomyšle s dotacemi i bez nich, výdajů a pak následně vzniklého salda 

rozpočtu a jeho vývoj v jednotlivých letech. 

                                                 
3
 Údaje pro rok 2007 jsou převzaty z internetových stránek Litomyšle – www.litomysl.cz. 
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Graf číslo 1: Rozpočty Litomyšle v letech 2003aţ 2007 v tis. Kč.  

Zdroj: Rozpočty Litomyšle v letech 2003 až 2007 v tis. Kč, vlastní zpracování, 21.března 2008. 

Z grafu číslo 1 a z následující tabulky číslo 2  je názorně vidět, že příjmy a výdaje nebyly 

vždy na konci roku vyrovnané. V letech 2003 až 2005 saldo rozpočtů stoupá. V roce 2005 

dosáhlo částky 12 192,8 tis. Kč. V roce 2006 je Litomyšl v kladných hodnotách. Tyto hodnoty 

jsou vzhledem k velikosti rozpočtu města nepatrné. Růst výdajů je pak vidět opět v roce 2006. 

V Litomyšli v posledních letech dochází k rozsáhlému investování, 

jak už do rekonstrukce zámeckého pivovaru, na který si vzalo město překlenovací úvěr, 

tak i například k výstavbě vodního zdroje v Nedošíně, rekonstrukce Komenského náměstí, 

výstavba bytových domů a další. 

Tabulka číslo 2: Odvětvové členění rozpočtů Litomyšle v letech 2003 – 2006 v tis. Kč. 

Rok 2003 2004 2005 2006 

Daňové příjmy 99 599,7 113 122,7 110 807,5 112 889,2 

Nedaňové příjmy 66 619,3 59 406,9 61 633,1 64 666,1 

Kapitálové příjmy 7 854,3 2 645,8 6 113,6 40 167,5 

Přijaté dotace 157 451,9 169 230,5 88 251,5 105 977,6 

Příjmy celkem 331 525,2 344 405,8 266 805,6 323 700,3 

Běžné výdaje 251 937,8 250 047,1 217 263,5 234 822,4 

Kapitálové výdaje 85 196,5 100 430,7 61 734,0 83 042,3 

Výdaje celkem 337 134,3 350 477,8 278 998,4 317 864,7 

Financování 5 609,0 6 072,0 12 192,8 -5 835,7 
Zdroj: Internetové stránky Ministerstva financí ČR, http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/chara 

kteristika.pl?ico=276944 , vlastní zpracování, 31. března 2008. 
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Graf číslo 2: Podrobné členění příjmů v letech 2003 - 2006. 

 
Zdroj: Odvětvové členění rozpočtů Litomyšle v letech 2003 – 2006 v tis. Kč, vlastní zpracování  

31. března 2008. 

Z grafu číslo 2 je vidět, že největší dotace město čerpalo v roce 2003 a 2004. V těchto 

letech také tvoří největší část příjmů. Nejmenší část příjmů tvoří kapitálové příjmy, které mají 

stoupající charakter. 

Graf číslo 3: Podrobné členění výdajů v letech 2003 - 2006 

 
Zdroj: Odvětvové členění rozpočtů Litomyšle v letech 2003 – 2006 v tis. Kč, vlastní zpracování  

31. března 2008. 
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Graf číslo 3 ukazuje, že běžné výdaje jsou vyšší než kapitálové. Běžné výdaje mají 

klesající charakter. Kapitálové jsou nejvyšší v roce 2004. 

2.6 Dluhová sluţba a zadluţenost 

Dluhová služba vypovídá o tom, kolik Litomyšl v daném roce vydá na splácení svých 

závazků a placení úroků ve vztahu k určité skupině svých příjmů. Podle metodiky, kterou 

schválila vláda ČR, jde o součet daňových příjmů, nedaňových příjmů (například příjmy 

z pronájmu, poplatky za služby apod.) a dotací, které jsou obcím poskytovány na základě 

zákona o státním rozpočtu (obce se o ně nemusí ucházet). Překročení 30 % podílu dluhové 

služby musí obce zdůvodňovat a vysvětlovat Ministerstvu financí. 

Litomyšl má v roce 2007 dluhovou službu ve výši 15,7 %, což skutečně vybočuje 

z dlouhodobého trendu. Hlavní a jedinou příčinou je splátka překlenovacího úvěru ve výši 

23 milionů korun, který si Město vzalo na financování rekonstrukce Zámeckého pivovaru. 

Na tuto rekonstrukci však získala Litomyšl dotaci z Evropských fondů ve výši 28 milionů 

korun. Finanční mechanismus uplynulého programovacího období totiž neumožňoval průběžné 

financování, a proto bylo pro město v podstatě jedinou možností vzít si překlenovací úvěr. 

Finanční prostředky od EU Město Litomyšl již obdrželo, ale jde o nenárokovou dotaci, která 

se nezapočítává do příjmů ve vzorci dluhové služby. 

Zadluženost je definována jako součet všech cizích zdrojů obce. Zadluženost na jednoho 

obyvatele k 31. 12. 2006 v Litomyšli je asi 17,3 tisíc korun. Kromě již zmiňovaného 

překlenovacího úvěru na rekonstrukci Zámeckého pivovaru zvyšují tuto částku dvě důležité 

skupiny závazků, které by se s trochou nadsázky daly označit za pozitivní dluhy.  

První skupinou jsou přijaté zálohy na budoucí kupní cenu bytů v lokalitě U Nemocnice. 

Ze závazků budou tyto zálohy umazány až převodem bytových jednotek do soukromého 

vlastnictví současným nájemcům, což je dle podmínek dotace období dvaceti let.  

Druhou skupinou pozitivních dluhů jsou přijaté zálohy na prodeje pozemků. S firmami, 

které mají zájem stavět například v průmyslové zóně či v lokalitě Bělidla, jsou uzavírány 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě.  
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Pokud zadluženost od těchto pozitivních dluhů očistíme a odečteme částku daně z příjmů 

obce, dostaneme se k hodnotě 10,5 tisíce korun na jednoho obyvatele. Aktuálně Město 

Litomyšl splácí úvěry na výstavbu bytových domů A2 – A5, zainvestování průmyslové zóny 

Benátská, rekonstrukci Komenského náměstí, výstavbu vodního zdroje v Nedošíně, zastřešení 

zimního stadionu a rekonstrukci stadionu Černá hora. Víc než 50 % tvoří splátky úvěru, které 

si město vzalo na výstavbu bytových domů U Nemocnice. 
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3  NÁVRH FINANCOVÁNÍ PŘESTAVBY 

MULTIFUNKČNÍHO CENTRA KOTELNA LITOMYŠL  

Při zařazování investičních projektů do realizační fáze a jeho finanční ocenění je žádoucí 

vymezit, pro jaký okruh obyvatel bude daná investice určena. Pokud tedy zastupitelstvo obce 

rozhodne o natolik finančně náročné investici, bude vycházet z předpokladu, že dané zařízení 

bude sloužit širokým vrstvám obyvatelstva. Nelze ovšem vycházet jen ze současné situace, 

ale je nutné prognózovat i budoucí potřeby, jako např. vývoj obyvatelstva. 

 3.1 Popis multifunkčního centra Kotelna 

Budova, která je předmětem rekonstrukce, stojí v centrální části města, při silnici I/35, 

na levém zvýšeném nábřeží řeky Loučné. Leží u sídliště Smutný most (Komenského náměstí), 

v sousedství Smetanova domu. Objekt a jeho bezprostřední okolí je situován na terénní plošině 

zasazené do prudkého svahu nábřeží. Na přilehlých souvisejících pozemcích v majetku 

investora je vzrostlá zeleň. Zpevněné plochy tvoří parkoviště, plochy pro pohyb chodců 

a zásobování. Chodník při parkovišti slouží zároveň jako příjezdová komunikace na parkoviště 

na parcele souseda.  

Objekt pochází z druhé poloviny 70. let minulého století, kdy byl zrealizován 

jako kotelna na tuhá paliva a v průběhu doby prošel několika adaptacemi. V současnosti 

je funkčně dělen na tři části – plynová kotelna, music club, sklad. Stavebně je tvořen čtyřmi 

halovými stavbami a dalšími objekty (bývalá násypka, komín, dostavba zázemí klubu, vestavba 

zázemí skladu).  

Z urbanistického hlediska je cílem návrhu vytvoření prostředí, které zvýší funkční 

a estetický potenciál lokality a posílí snahu o její propojení se „starým městem“.  

V současnosti je objekt tvořen nesourodou skladbou jednotlivých částí původní kotelny 

a pozdější dostavby zázemí klubu. Návrh hledal jednotící architektonickou koncepci tohoto 

shluku budov různých velikostí, tvarů a výrazů.  
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Provozně a dispozičně je navrhovaný objekt dělen na tři celky. Stávající music club, 

zredukovanou plynovou kotelnu a kino se zázemím. Koncept návrhu umožňuje z pohledu 

návštěvníka prostory klubu a kina provozně propojit či zachovat jako samostatné celky.  

Rekonstruovaná část doplňuje nedostatečné zázemí music klubu (šatny účinkujících). 

Venkovní nástupní prostor kina je vytvořen přirozeně, plochou vymezenou stávající vzrostlou 

zelení a komunikací s chodníkem. Vstupní hala je situována v přístavbě music clubu, 

je společná pro klub i kino a navazuje na ni foyer se šatnou, pokladnou a barem. Tyto 

předprostory jsou doplněny nezbytným zázemím (příruční sklad baru, WC personálu, diváků, 

vč. imobilních, úklidová místnost). V centru dispozice je kinosál s kapacitou hlediště 80 diváků 

(78+2 invalidé). Předpokládá se také využití pro konferenční či koncertní účely. Navržená 

dispozice sálu umožňuje realizaci pozorovacích podmínek s ohledem na maximální komfort 

diváka. Hlediště je stupňovitě uspořádáno s ohledem na spíše klubový charakter kina 

a umožňuje osazení vícemístných sofa s odkládacími stolky tak, aby byla zachována 

průchodnost. Hlediště je tvořeno pěti řadami.  Všechna uvažovaná sedadla včetně míst 

pro tělesně postižené diváky, se nacházejí v prostoru doporučeného pozorovacího lichoběžníku 

pro filmová představení.  

Provozně je kinosál koncipován jako zpětný provoz, kdy diváci odcházejí stejnou cestou 

jako při příchodu. Druhý východ ze sálu je určen pro personál a nouzový únik. Chodba v této 

části je páteřní komunikací pro pohyb personálu a účinkujících. Od vstupu je na ni vázáno 

schodiště do 2. NP, kancelář vedení, šatny personálu i účinkujících, sklad nápojů a obalů, sklad 

mobiliáře. Chodba navazuje na mezijevištní technologický prostor, ze kterého je přístupné 

jeviště music klubu. Součástí stavební části rekonstrukce je také místnost měření a regulace 

plynu pro zásobování plynové kotelny. Ve 2NP je promítárna, kde je umístěno promítací 

zařízení včetně příslušenství pro servis a přípravu filmové kopie. Promítárna je propojena 

se sálem promítacími a pozorovacími zasklenými otvory a je průchozí do stanoviště zvukaře. 

Tato místnost bude se sálem propojena uzavíratelným otvorem. Na podlaží je dále situováno 

nahrávací studio s režijní místností, audiovizuální dílna a denní místnost vč. sociálního 

zařízení.  

Město si nechalo vypracovat architektonickou studii od brněnské architektonické 

kanceláře ATX Architekti, s. r. o. 
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3.2 Záměr přestavby 

Obyvatelé Litomyšle mohou doposud navštěvovat kino Sokol. V tomto kině jsou špatné 

technické a hygienické parametry. Budova i interiéry Litomyšlského kina Sokol si říkají 

o zásadní rekonstrukci. Tyto prostory má však město v pronájmu a proto město Litomyšl hledá 

další jiné řešení. 

 Jednou z možností bylo postavit kino nad supermarket, který je na autobusovém nádraží. 

Po poměrně složitých jednáních s obchodním řetězcem se od této varianty ustoupilo.  

Další možností, kterou město považuje za nejlepší, je přeměnit nevyužívanou část bývalé 

kotelny na tuhá paliva v „multifunkční centrum Kotelna“. Současně dojede k rozšíření nabídky 

využití volného času směrem ke všem věkovým skupinám. Nezanedbatelná není ani orientace 

na rozvoj občanské společnosti. V rámci projektu je připravován multifunkční sál, jehož 

nedílnou součástí bude: již zmiňovaný biograf, nahrávací studio a prostory pro spolkovou 

činnost (např. patchwork
4
). Stávající polovina objektu zůstane k dispozici Music clubu Kotelna 

a zrekonstruované plynové kotelně.  

Tabulka číslo 3: Statistika návštěvnosti kina Sokol 

 

Roky 

Počet 

představení 
Počet diváků  

Tržby 

 

Výdaje 

2004 313 15.267 840.000 Kč 320.000 Kč 

2005 297 9.715 474.000 Kč 618.000 Kč 

2006 318 13.975 798.000 Kč 440.000 Kč 

2007 299 13.526 699.000 Kč 400.000 Kč 

Zdroj: materiály z MěÚ Litomyšl, vlastní zpracování. 

                                                 
4
 Patchwork (patch - záplata, vyrobeno ze záplat) je zvláštní technika sešívání látek. 



34 

 

3.3 Moţnosti financování přestavby multifunkčního centra 

Kotelna 

Při financování investičních projektů, jako je multifunkční centrum Kotelna, jejichž 

náklady jsou řádově v desítkách milionů Kč, je zřejmé, že financování nebude probíhat pouze 

z jednoho zdroje, ale město se bude snažit využít všech dostupných zdrojů v optimální 

kombinaci, aby byl na jedné straně co nejméně zatížen rozpočet obce, na druhé straně aby bylo 

zadlužení města při využití zápůjčních prostředků minimální.  

Na tento investiční projekt se přepokládají náklady v hodnotě 52 milionů Kč. V případě, 

že obec nemá dostatek vlastních finančních prostředků, může zažádat o dotaci z rozpočtových 

kapitol ministerstev, z rozpočtu kraje a z fondů EU. Poskytování těchto prostředků je ovlivněno 

hospodařením obce a také velikostí dluhové služby.  

3.3.1 Moţnost financování přestavby multifunkčního centra Kotelna 

z vlastních zdrojů 

První variantou je financování celé investiční akce z vlastních finančních prostředků. 

Při rozhodování o realizaci investičních záměrů jsou obce ovlivněny zejména výši vlastních 

daňových, nedaňových a kapitálových příjmů rozpočtu. 

K financování investiční činnosti mohou obce využít kapitálové příjmy získané prodejem 

dlouhodobého a finančního majetku, dále investiční dotace a zejména přebytek rozpočtu, který 

vychází z předpokladu, že běžný rozpočet nemůže být deficitní. 

Podíváme-li se do rozpočtů města Litomyšle (viz. odvětvové členění rozpočtů Litomyšle 

v letech 2003 - 2006), zjistíme, že průměrná výše kapitálových výdajů činí 82 600,87 tis. Kč. 

Financovat přestavbu multifunkčního centra Kotelna jen prostřednictvím vlastních zdrojů 

je možné, ale takovéto financování výrazně zatíží rozpočet města Litomyšle a mohla by ohrozit 

realizaci jiné, důležitější akce, pro kterou by pak město nemělo dostatek finančních zdrojů. 

Při rozhodování o výběru financování tímto způsobem je proto třeba určit si prioritu 

investičních akcí, které město v budoucnu zamýšlí realizovat. Využít tuto variantu financování 

by mělo město jen v případě, že má vybudovanou kvalitní infrastrukturu a má efektivně 
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zajištěny všechny nezbytné služby pro obyvatelstvo (kanalizace, čistírna odpadních vod, 

silnice, prostory mateřské a základní školy, zdravotní zařízení, atd.) a teprve potom může 

pomýšlet na druhořadé investiční akce.   

3.3.2  Moţnost financování přestavby multifunkčního centra Kotelna z cizích 

zdrojů 

Další možnou variantou financování je využití úvěru. Pro obce jsou úvěry relativně 

dostupnější než jiné druhy návratných zdrojů financování a oproti využívání příjmů z emise 

obligací i levnějším návratným příjmem.  

Obce získávají úvěr poměrně snadno, protože představují pro peněžní ústavy méně 

rizikového klienta. To má vliv na úročení a záruky. Nejčastěji obce využívají krátkodobé úvěry. 

Důvodem je překlenutí časového nesouladu mezi tokem příjmů a tokem výdajů rozpočtu 

během rozpočtového období. Proto také tento druh úvěru poskytuje obci zpravidla ten peněžní 

ústav, který vede účty rozpočtu. Střednědobý úvěr využívají obce na financování investičních 

akcí, u nichž se předpokládá v blízké budoucnosti jejich zhodnocení. Bankou jsou účelově 

poskytovány. Dlouhodobý úvěr obce získávají zpravidla na dobu deseti až patnácti let. 

Jde o investiční účelové fondy. 

Obce získávají úvěr za zvýhodněnou úrokovou sazbu. Úroková sazba však vychází 

z diskontní sazby vyhlašované ČNB. Záměr využít úvěru, a zadlužit tak obec, schvaluje 

zastupitelstvo obce. Úvěr se využívá na základě uzavřené závazné úvěrové smlouvy 

s peněžním ústavem a sváleného umořovacího plánu. V konečné fázi však rozhoduje o půjčení 

finančních prostředků banka. 

Splácení střednědobých a dlouhodobých úvěrů však zpravidla přesahuje jedno volební 

období. O využití úvěru tudíž rozhodují členové jednoho zastupitelstva a jiní členové 

budoucího zastupitelstva budou muset zajistit dostatek finančních prostředků na splácení dluhu. 
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Obce mohou ručit: 

 nemovitým majetkem, který obec vlastní, 

 budoucími rozpočtovými příjmy, 

 kombinací obou předchozích, 

 třetí osobou, která vlastní nemovitý majetek a může se jím zaručit za obec, 

 ručení cennými papíry z portfolia obce. 

Městu Litomyšl nabízí Komerční banka, a. s. dva typy úvěrů a to municipální úvěr 

nad 10 let a hypoteční úvěr v Kč nebo v cizí měně. Úrokové sazby se pohybují okolo 6 %. 

Celkové náklady činí 52 milionů Kč. Při poskytnutí úvěru na dobu 20 let, by město muselo 

splatit 114,4 milionů Kč. 

3.3.3 Financování pomocí dotací 

Dalším zdrojem pro financování investiční akce by se mohly stát dotace. V tomto případě 

Litomyšl může žádat o dotaci z Fondů EU v rámci Regionálních operačních programů. Výše 

podpory ze strukturálních fondů může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých 

výdajů projektů. Míra spolufinancování ze zdrojů České republiky, v návaznosti na poskytnuté 

zdroje strukturálních fondů, musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových veřejných 

způsobilých výdajů projektů. Město musí zajistit částečné spolufinancování projektu 

z vlastních zdrojů. V řadě případů je vlastní spolufinancování hrazeno rovněž z veřejných 

zdrojů České republiky. 

Pro pokrytí zbytku nákladů může Litomyšl žádat o dotaci kraj nebo státní fond ČR 

pro podporu a rozvoj české kinematografie.  
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Dotace ze strukturálního fondu EU 

Region soudrţnosti Severovýchod 

Pardubický kraj, ve kterém leží město Litomyšl, spolu s krajem Královohradeckým 

a Libereckým tvoří oblast soudržnosti Severovýchod - tzv. NUTS II. Region soudržnosti 

se zřizuje pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, 

spočívající zejména ve využití finančních prostředků z předvstupních a strukturální fondů 

Evropského společenství.  

Obrázek číslo 1: Poloha regionu soudrţnosti Severovýchod 

 

Zdroj:www.rada-severovychod.cz, vlastní zpracování. 

Pro region soudržnosti Severovýchod ROP NUTS II předkládá Regionální rada regionu 

soudržnosti Severovýchod sídlící v Hradci Králové Regionální operační program. Regionální 

operační program pro region soudržnosti Severovýchod (dále jen ROP SV) je programový 

dokument určující prioritní osy regionu pro programovací období evropské unie na léta 2007 – 

2013. ROP SV je jedním z celé soustavy programovacích dokumentů připravovaných ČR 

a jejími regiony. Účelem programovacích dokumentů je předložit Evropské komisi nástroje, 

prostřednictvím kterých bude možné naplňovat cíle Evropské unie a její politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti prostřednictvím čerpání finančních pomocí ze strukturálních fondů 

Evropské unie. 

Orgány 

Celkovou odpovědnost za realizaci ROP SV nese řídící orgán - Regionální rada regionu 

soudržnosti Severovýchod. Orgány Regionální rady jsou: Výbor Regionální rady (dále 

jen „Výbor“), předseda Regionální rady a Úřad Regionální rady. 
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Vyhlášení výzev  

Výzva je období, po které daný orgán vyhlašuje možnost předkládat žádosti projektů 

o dotace z EU. Každá z výzev trvá jeden až několik měsíců. 

První výzva, která byla ukončena 15. listopadu 2007, se týkala pouze 1.1 - Rozvoj 

regionální silniční dopravní infrastruktury a oblasti podpory 5.1 - Podpora aktivit spojených 

s realizací a řízením ROP. 

Druhá výzva začala 20. prosince 2007 a týká se čtyř oblastí podpory Regionálního 

operačního programu Severovýchod, který byl 11. prosince spolu s dalšími osmi operačními 

programy podepsán zástupci Evropské komise v Praze. Druhá výzva se vztahuje na následující 

oblasti podpory: 

2.2 Rozvoj měst-  tato oblast se zaměřuje na ekonomický a společenský rozvoj měst. 

Celkem je na tuto oblast vyčleněno téměř 940 milionů korun. Minimální výše celkových 

způsobilých výdajů na jeden projekt byla stanovena na 5 milionů korun.  

2.3 Rozvoj venkova -  cílem této oblasti podpory je zvýšení atraktivity venkovských 

oblastí pro život obyvatel. Na realizaci projektů v rámci této oblasti je alokováno 

přes 458 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 

je 1 milion korun. 

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu – 

tato oblast podpory si klade za cíl vytvořit kvalitní infrastrukturu a široké spektrum služeb 

pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Celkem je na tuto oblast vyčleněno přes 1,364 miliard 

korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt byla stanovena 

na 5 milionů korun. 

3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu – tato oblast podpory 

se zaměřuje na získání trvalého zájmu turistů o region prostřednictvím koordinovaného rozvoje 

a propagace místních produktů cestovního ruchu. Na realizaci projektů v rámci této oblasti 

je alokováno téměř 98 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 

projekt činí 1 milion korun. 

 Město Litomyšl do této výzvy podalo nejdříve čtyři projekty a to do oblasti 2.2 Rozvoj 

měst a 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu: 

multifunkční centrum Kotelna, autocamp Černá hora, krytý plavecký bazén, Centrum Stadion 
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v Litomyšli. Z důvodů menší alokace peněz na projekty, druhou výzvou prošly jen dva projekty 

a to krytý plavecký bazén a Centrum Stadion. Projekt Multifunkční centrum Kotelna půjde 

do třetí výzvy. 

Třetí výzva se bude odvíjet od krajských voleb, které proběhnou na podzim 2008. 

Poskytnuté prostředky ze státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české 

kinematografie 

Podle § 9 zákona o Fondu je možné prostředky poskytnout na tvorbu českého 

kinematografického díla (pouze psaní scénáře), výrobu českého kinematografického díla, 

distribuci hodnotného kinematografického díla, propagaci českého kinematografického díla, 

technický rozvoj a modernizaci české kinematografie, výrobu, distribuci a propagaci 

kinematografických děl národnostních a etnických menšin, žijících na území české republiky. 

Je možné prostředky poskytnout formou účelové dotace, půjčky nebo návratné finanční 

výpomoci. V případě, že se prostředky poskytují formou účelové dotace lze z Fondu 

poskytnout max. 50 % z plánovaných nákladů na realizaci celého projektu.  

3.3.4 Moţnost financování přestavby multifunkčního centra Kotelna 

kombinací cizích i vlastních zdrojů 

Nejvhodnější variantou financování je využití kombinace zdrojů cizích a vlastních. 

Aby tato podmínka mohla nastat, je třeba použít dotace. Při získání dotace není rozpočet města 

tak zatížen, protože město investiční akci financuje z vlastního rozpočtu jen z části. Město 

může získat dotaci až do výše 85 % nákladů na danou akci z fondů EU nebo až do výše 50 % 

z plánovaných nákladů ze státního fondu ČR na podporu a rozvoj české kinematografie a další 

dotaci může poskytnout Pardubický kraj.             

3.3.5 Navrţená varianta financování 

Smyslem bakalářské práce není najít jeden zdroj financování investiční akce města 

Litomyšl, ale nabídnout vhodné možnosti nebo jejich kombinace tak, aby bylo možné použít 

je i na financování podobné investiční akce, které město může plánovat do budoucna. 
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Bakalářská práce doporučuje, aby město předložilo žádost o poskytnutí dotací 

z regionálního operačního programu pro region soudržnosti Severovýchod ROP NUTS II, která 

proběhne na podzim tohoto roku, z té by mohlo být financováno 85 % nákladů. Pokud 

by tuto dotaci město získalo, pokryla by přibližně 44,2 milionů Kč.  

Podmínka k získání dotací je částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů, 

v tomto případě jde o částku 7,8 milionů korun. Pokud by to pro město Litomyšl byla velká 

zátěž, nebo by se rozhodla vlastní zdroje použít na realizaci jiné investiční akce, nabízí 

se využít možnost úvěru. Při úrokové sazbě a době splatnosti uvedené v kapitole 3.3.2 by město 

Litomyšl musela splatit 17,16 milionů Kč. 
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ZÁVĚR 

Jednou ze základních podmínek dobře fungujícího státu je vytvoření kvalitně 

strukturované hierarchie státní správy a územní samosprávy. Působení jen centrálního řízení, 

kde chybí přímá vazba na občana, je v moderní době nedostačující. Proto postavení a činnost 

územně samosprávných celků má své opodstatnění. 

Jak již bylo zmíněno, obce jsou základními územními samosprávnými celky České 

republiky a jejich právní úprava je zakotvena v několika právních předpisech. Tato legislativa 

vymezuje jak práva, tak i povinnosti obcí. Obce mají právo hospodařit podle vlastního uvážení 

s ohledem na rozpočet obce. Hospodaření se řídí určitými pravidly a zásadami.  

Rozhodnutí, kolik finančních prostředků obec věnuje na jednotlivé výdaje, záleží pouze 

na ní. Obecně by však mělo platit, že bude hospodařit tak, aby její rozpočet byl vyrovnaný 

a nepohyboval se v záporných hodnotách. Čím větší vykazuje obec zadluženost, 

tím je pro ni složitější získat finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů, o které obec 

může žádat za účelem lepšího financování plánovaných investičních akcí a projektů. 

 Na výběr optimální varianty financování investiční akce mají vliv nejrůznější okolnosti 

v konkrétních případech, jde například o velikost obce, počet obyvatel, zadluženost obce, 

objem majetku ve vlastnictví obce, výše rozpočtů apod. Lze soudit, že pro obec je nejlepší 

varianta kombinovat různé způsoby financování, protože se pak na ni podílí více subjektů. 

Bakalářská práce byla zaměřena na přiblížení problematiky obcí, jejich orgány, činnost, 

hospodaření a rozpočty. Konkrétní popis města Litomyšl a analýza hospodaření byla popsána 

ve druhé kapitole. Lze říci, že Litomyšl se ve sledovaném období příliš nezadlužila, hospodařila 

účelně a v investiční oblasti byla aktivní. 

Cílem bakalářské práce bylo nalezení vhodných způsobů financování investiční akce 

přestavby multifunkčního centra Kotelna v Litomyšli. Byly předloženy tři varianty financování 

plánované investiční akce, na základě nichž, byl stanovený cíl splněn. Bakalářská práce navrhla 

vhodnou variantu financování přestavby multifunkčního centra Kotelna, která vzhledem 

k ekonomické situaci města Litomyšl, nejméně zatíží její rozpočet a nezvýší zadluženost města, 

potažmo dluhovou službu města. 
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První varianta nabízí možnost financovat celou investiční akci z vlastních prostředků. 

Výběr této možnosti je důležité zvážit. Při výběru financování této investiční akce, může 

pozastavit výběr jiné, důležitější akce v Litomyšli.  

Druhá varianta představuje možnost financování celé investiční akce přestavby 

multifunkčního centra Kotelna v Litomyšli z cizích zdrojů. Jde o získání úvěru od některé 

bankovní instituce. 

Třetí varianta nabízí Litomyšli možnost využití kombinace cizích a vlastních finančních 

prostředků. Což by znamenalo, že by Litomyšl část prostředků uhradila ze získané dotace 

a zbývající část z vlastních zdrojů. 

Hypotéza, že lze nalézt prostředky pro financování investiční akce města, se podařilo 

potvrdit. Všechny navržené varianty financování se od sebe liší způsobem financování 

plánovaného projektu a zdroji, ze kterých bude město na tento projekt prostředky čerpat. 
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