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1. ÚVOD 

       Hospoda�ení obcí je souvislý, nep�etržitý proces, který se neustále vyvíjí a má velký vliv 

na ekonomické, politické i spole�enské zm�ny. Nejd�ležit�jším kritériem úsp�šného rozvoje 

každé obce je p�itom efektivní hospoda�ení s finan�ními prost�edky a s  majetkem obce. 

V každé obci existují ur�itá specifika, která mají vliv na hospoda�ení obce - t�mi mohou být 

poloha obce v rámci �R, její rozloha, ob�anská vybavenost, aktivita a snaha místního 

zastupitelstva a další. Každá obec je originál a od toho se také odvíjí zp�sob jejího 

hospoda�ení.  

       V �eské republice existuje dvoustup�ová územní samospráva a je tvo�ena kraji a obcemi. 

�len�ní územní samosprávy  �eské republice je specifické tím, že zde existuje velké 

množství malých obcí. Z celkového po�tu obcí p�edstavují tém�� t�i �tvrtiny (4515 obcí) obce 

s mén� než 800 obyvateli, v nichž ovšem žije pouze 16 % obyvatel celé republiky. Svým 

podílem malých obcí na celkovém po�tu obcí tak �R zaujímá v evropských zemích prvenství. 

Velký nár�st po�tu malých obcí byl na našem území p�itom zaznamenán pom�rn� nedávno, 

na po�átku 90. let, kdy u nás na rozdíl od trendu západoevropských zemí, docházelo 

k dezintegra�ním proces�m díky osamostat�ování malých obcí. Po�et obcí se tak b�hem pár 

let zvýšil p�ibližn� o 2000. 1

       Celá práce je zam��ena na téma hospoda�ení malé obce. Obec, jejímž hospoda�ením se 

budu na stránkách této práce podrobn� zabývat, je obcí mého sou�asného bydlišt�, Staré 

Hamry.  

       Cílem práce je zhodnocení finan�ního hospoda�ení této obce v pr�b�hu let 2006 až 2009 

a ur�ení okolností, které zásadním zp�sobem ovlivnily p�íjmovou a výdajovou �ást rozpo�tu 

této obce.  

       K dosažení stanoveného cíle jsem zvolila metodu analýzy a komparace. 

       Strukturu práce tvo�í t�i st�žejní kapitoly, a to Finan�ní hospoda�ení obcí, Analýza 

hospoda�ení malé obce a Zhodnocení hospoda�ení, návrhy a doporu�ení.  

                                                
1 Deník ve�ejné správy [online]. Problematika malých obcí, leden 2004 [cit. 18. 2. 2011]. Dostupné na Internetu: 
<http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=5783262>. 
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       Kapitola Finan�ní hospoda�ení obcí se bude zabývat základními p�edpisy týkající se obcí, 

jejich rozpo�t� a orgán�, p�íjm� a výdaj�. Budou zde popsány nejd�ležit�jší informace 

týkající se obcí a jejich hospoda�ení, které je vzhledem k p�edm�tu práce nezbytné zmínit.  

       Kapitola Analýza hospoda�ení malé obce bude zam��ena již na konkrétní rozpo�ty obce 

a na jeho p�íjmové a výdajové položky v jednotlivých letech. V této kapitole se budu 

podrobn�ji zabývat také ur�ením okolností, které zásadním zp�sobem ovlivnily p�íjmovou 

a výdajovou stránku rozpo�t� v jednotlivých letech a tím bude z�ásti spln�n cíl práce.  

       V poslední st�žejní kapitole práce bude provedeno samotné zhodnocení hospoda�ení obce 

Staré Hamry a tím dojde k úplnému spln�ní stanoveného cíle. Pro napln�ní cíle práce bude 

zhodnocení hospoda�ení obce provedeno metodou komparace. Samotné zjišt�ní p�íjm�

a výdaj� obce a ur�ení okolností, které je zásadním zp�sobem ovlivnily, totiž neposkytují 

dostatek informací pro provedení kvalitního zhodnocení hospoda�ení. Údaje o hospoda�ení 

obce Staré Hamry proto budou porovnány s hospoda�ením jiné obce ze stejného okresu 

s p�ibližn� stejným po�tem obyvatel. Pro ú�ely komparace jsem vybrala obec Smilovice, která 

spl�uje ob� kritéria a navíc je to obec, která je mi dob�e známá, protože z ní pocházím 

a strávila jsem tam v�tšinu svého života.  

       Jelikož metoda komparace hospoda�ení jedné obce s druhou nemusí vždy zaru�it 

objektivní výsledky nezbytné pro zhodnocení, v záv�ru kapitoly bude ješt� v krátkosti 

provedeno porovnání údaj� hospoda�ení s ostatními obcemi okresu Frýdek-Místek s p�ibližn�

stejným po�tem obyvatel. Tímto posledním krokem bude spolehliv� dosaženo cíle práce. 
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2. FINAN�NÍ HOSPODA�ENÍ OBCÍ 

2.1 VYMEZENÍ OBCÍ

       Obec je definována jako základní územní samosprávné spole�enství ob�an�; tvo�í územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je ve�ejnoprávní korporací a má vlastní 

majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpov�dnost z t�chto 

vztah� vyplývající, pe�uje o všestranný rozvoj svého území a o pot�eby svých ob�an�; p�i 

pln�ní svých úkol� chrání též ve�ejný zájem.2 Ob�ané obce mají právo na samosprávu a �ízení 

obce. Každá obec p�edstavuje spole�enství fyzických osob, které mohou vystupovat jednat jak 

v pozici tv�rc�, tak i adresát� místní ve�ejné správy a je vybavena pravomocí k výkonu svých 

povinností jak v samostatné, tak v p�enesené p�sobnosti. Také je vybavena jistou mírou 

ekonomické autonomie – tedy samostatn� hospoda�í, disponuje vlastním majetkem 

a finan�ními zdroji. 

       Základy právního postavení obcí najdeme již v Ústav� �R (hlava první, �lánek osmý 

a hlava sedmá, �lánek 99-105). Bližší vymezení územní samosprávy na ústavní úrovni pak 

p�edstavuje hlava sedmá Ústavy �R ozna�ená pojmem Územní samospráva. Postavení obcí 

upravuje zákon �.128/2000 Sb., o obcích. Na základ� zákona �.172/1991 Sb., o p�echodu 

n�kterých v�cí z majetku �eské republiky do vlastnictví obcí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

byl obcím p�eveden majetek bývalých národních výbor�. Hospoda�ení územních 

samosprávných celk� je vymezeno zákonem �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech 

územních rozpo�t�. Zákon definuje finan�ní hospoda�ení obcí, kraj�, dobrovolných svazk�

obcí a regionálních rad region� soudržnosti. 

       V sou�asné dob� existuje v �eské republice okolo 6 250 obcí, které, na základ� rozsahu 

sv��eného výkonu státní správy v p�enesené p�sobnosti, m�žeme rozd�lit do t�í skupin:  

� obce se základním rozsahem p�enesené p�sobnosti (všechny obce),  

� obce s pov��eným obecním ú�adem (393 obcí), jedná se o obce s matri�ním 

a stavebním ú�adem, ozna�ují se i jako obce 2. stupn� p�enesené p�sobnosti, 

� obce s rozší�enou p�sobností (205 obcí), jež bývají ozna�ovány jako obce 3. stupn�

p�enesené p�sobnosti. Obec s rozší�enou p�sobností je zárove� i obcí s pov��eným 

obecním ú�adem.  

                                                
2 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
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       Dále obce m�žeme roz�lenit na m�styse a m�sta. Zvláštní skupinu m�st pak tvo�í 

statutární m�sta a hlavní m�sto Praha.  

� M�stys nebo také m�ste�ko je v�tšinou historický typ obce. V minulosti se m�styse 

lišily od obcí tím, že m�ly právo po�ádat výro�ní a dobyt�í trhy. M�styse musely mít 

m�stský charakter a plnit roli spádového m�ste�ka pro okolní obce. V dnešní dob� se 

m�že obec stát m�stysem, pokud tak na návrh obce stanoví p�edseda Poslanecké 

sn�movny po vyjád�ení vlády. 

� M�sto je obec, která má nejmén� 3000 obyvatel a pokud tak stanoví p�edseda 

Poslanecké sn�movny Parlamentu �R po p�edchozím vyjád�ení vlády. Ale naopak 

zákon neupravuje možnost zbavení postavení m�sta �i m�styse a jeho zm�nu na 

oby�ejnou obec, pokud poklesne po�et obyvatel pod 3 000 �i z jiných p�í�in. 

� Statutární m�sta tvo�í zvláštní skupinu m�st. Jsou konkrétn� vyjmenovaná v zákon�

o obcích a jsou specifická tím, že se mohou se �lenit na �ásti nebo jednotlivé obvody. 

Tyto obvody nebo �ásti mají potom vlastní orgány samosprávy. Statutární m�sta však 

možnosti roz�lenit své území nemusejí využít. Nyní je v �R ustanoveno zákonem 

23 statutárních m�st. 3

� Hlavní m�sto Praha, má mezi obcemi zvláštní postavení.

2.2 D�JINY ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY �R 

       Abychom se mohli úsp�šn� v�novat tématu Hospoda�ení obce, je d�ležité uv�domit si, 

jak vlastn� obce vznikaly. V�tšina dnes existujících sídel pochází z období raného až 

vrcholného st�edov�ku. Zhruba do konce 16. století bylo osídlení území dnešního �eska až na 

výjimky dokon�eno a p�estože i v dalších staletích docházelo ke vzniku a zániku jednotlivých 

sídel, sídelní sí	 �eska se do dnešních dn� zachovala v podstat� v podob�, jakou m�la 

v období po t�icetileté válce.  

       Ovšem p�esná data vzniku jednotlivých obcí v�tšinou nejsou známy, jelikož sídla, která 

se zm�nila postupem �asu ve vsi, existovala dávno p�edtím, než byly o nich zaznamenány 

první písemné údaje. Mezi první územní jednotky pat�ila sídla, která vznikala u obchodních 

cest a m�la právo vybírat mýtné, které pak odevzdávala státu nebo sídla, která vznikala 
                                                
3 HORZINKOVÁ, E; NOVOTNÝ, V. Základy organizace ve�ejné správy �R. Plze�: Aleš �en�k, 2008. 234 s. 
ISBN 80-7380-096-3.  
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v úrodných oblastech. Správa na úrovni jednotlivých vsí se za�ala rozvíjet od 12. století. 

P�edstavitelem správy ran� st�edov�ké vsi byl rychtá� neboli fojt, šoltys, vybraný a dosazený 

vrchností z �ad poddaných. Krom� n�j vrchnost jmenovala konšely, kte�í m�li právo vytvá�et 

vesnický soud pro �ešení p�ípadných mén� významných p�í. Funkce ve vesnické správ� se 

pak za�aly d�dit v jednotlivých poddanských rodinách. Obyvatelé n�kterých p�íhrani�ních 

oblastí, nap�. Chodové, získali zvláštní postavení – podléhali p�ímo králi, který jim za službu 

k ochran� zemských hranic poskytl zvláštní privilegia a také osvobození od n�kterých 

feudálních povinností. Již ve st�edov�ku existovaly ur�ité náznaky ve�ejných statk�. Na jedné 

stran� bylo zcela b�žné, že obyvatelé vsí (poddaní) museli odvád�t dávky, na druhé stran�

v p�ípad� nebezpe�í mohli poddaní utéct do pevných hrad�, hrádk� nebo tvrzí nebo p�i �ešení 

spor� se mohli obrátit na vesnický soud atd. P�esto však v této dob� byl objem všech 

poddanských povinností mnohokrát vyšší než pozitiva plynoucí z užívání ve�ejných statk�

a trvalo ješt� n�kolik staletí, než se životní podmínky obyvatel zlepšily. 

       Postupem �asu, zejména díky reformám v 18. a 19. století, se životní úrove� obyvatel 

venkova a m�st za�ala zvyšovat. V období pr�myslové revoluce pak docházelo 

k prohlubování rozdíl� mezi venkovem a m�sty, p�edevším díky tomu, že lidé za�ali odcházet 

z menších obcí do m�st za prací a lepšími životními podmínkami.  

       O vzniku moderní samosprávy m�žeme hovo�it až od 19. století. V této dob� za�alo být 

právo na územní samosprávu prezentováno jako právní nárok rovný jiným základním práv�m. 

V �eských zemích je vznik samosprávy spojen p�edevším s vydáním Stadionova prozatímního 

obecního z�ízení z roku 1849. 4 V �ele  provizorního �íšského obecního zákona, ve kterém se 

Stadionova ústava provád�la, byla vepsána zásada, že základem svobodného státu je 

svobodná obec. Tento zákon rozlišoval t�i druhy obcí: místní, okresní a krajskou. Dále je 

velmi d�ležité, že toto z�ízení rozeznávalo dvojí p�sobnost obcí, a to p�irozenou 

a p�enesenou. P�irozená p�sobnost, kterou my dnes ozna�ujeme jako samostatnou p�sobnost, 

obsahovala vše, co se týkalo zájm� konkrétní obce, p�enesená p�sobnost pak spo�ívala 

v zajiš	ování ur�itých ve�ejných v�cí, které byly obci od státu delega�ní cestou p�ikázány. 

Tento prozatímní obecní �ád podrobn� upravoval pouze místní obce. Místní obce byly tvo�eny 

zpravidla katastrálními obcemi, které z�ídil již Josef II. pro berní ú�ely. P�edm�stí se m�la 

spojit s m�stem v jednu místní obec a také menší katastrální obce mohly být spojeny v jednu 

obec a naopak velké obce bylo možno rozd�lit na �ásti, které mohly mít ur�itou p�sobnost. 

                                                
4 E-Právo [online]. Marie Janšová: Historie územní samosprávy, listopad 2001 [cit. 14. prosince 2010]. Dostupné 
na Internetu: <http://www.epravo.cz/top/clanky/historie-uzemni-samospravy-15359.html>. 
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Všechny místní obce v jednom politickém okrese tvo�ily okresní obec a krajské obce byly 

zase souhrnem všech okresních obcí na jejich politickém území.5

       V pr�b�hu celého 20. století prošla územní samospráva �R nejv�tšími zm�nami ve své 

historii v�bec. Vyst�ídalo se n�kolik politických režim�, které vždy m�ly velký vliv na 

územní samosprávu a její strukturu. K nejv�tším zm�nám, které zm�nily podobu územní 

samosprávy do podoby, jak ji známe dnes, za�alo docházet po roce 1989. Spole�enské 

a politické zm�ny za posledních 20 let v�etn� vzniku samostatné �eské republiky a vstupu 

�eské republiky do Evropské unie zcela zásadn� zasáhly oblast ve�ejné správy a územní 

samosprávy a zasadily jí zcela novou podobu. 

2.3 ORGÁNY OBCE

       Orgány obce a jejich p�sobnost je p�esn� vymezena zákonem o obcích a tvo�í je 

zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní ú�ad a zvláštní orgány obce. 

Zastupitelstvo obce 

Každá obec je spravována zastupitelstvem (dále jen ZO). ZO rozhoduje ve v�cech pat�ící 

do samostatné p�sobnosti obce. V n�kterých záležitostech pat�ící do p�enesené p�sobnosti 

obce ZO rozhoduje, stanoví-li tak obecní z�ízení nebo zvláštní zákon. Zastupitelé jsou voleni 

prost�ednictvím všeobecných, rovných a p�ímých voleb tajným hlasováním. Mezi d�ležité 

pravomoci ZO zejména pat�í: 

� schvalovat rozpo�et obce a záv�re�ný ú�et obce, 

� schvalovat program rozvoje územního obvodu obce a územní plán obce, 

� volit starostu, místostarosty a další �leny rady obce a odvolávat je z funkce, 

� vydávat obecn� závazné vyhlášky obce, 

� rozhodovat o vyhlášení místního referenda, 

� z�izovat a zrušovat obecní policii, 

� rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o form� této spolupráce, 

� rozhodování o významných majetkoprávních úkonech, 

� z�izování svých iniciativních a kontrolních orgán� – výbor�, 

� a další �innosti. 

                                                
�
�SCHELLE, K. a kol. D�jiny �eské ve�ejné správy. Plze�: Aleš �en�k, 2009. 320 s. ISBN 978-80-7380-203-5.�
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       Zastupitelstvo se schází k zasedání podle pot�eby, nejmén� však jednou za 3 m�síce 

a toto zasedání je ve�ejné. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla �ídí starosta obce. 

Zastupitelstvo je usnášení schopné, sejde-li se nadpolovi�ní v�tšina všech jeho �len�. 

Rada obce 

       Rada obce je výkonným orgánem v samostatné p�sobnosti obce a za sv�j výkon se 

zodpovídá zastupitelstvu obce. Rada obce se schází podle pot�eby, ale na rozdíl od zasedání 

zastupitelstva jsou její sch�ze neve�ejné. Radu obce tvo�í starosta, místostarosta a další 

�lenové rady. Po�et �len� rady je vždy lichý a �iní 5 až 11 �len�. Rada se nevolí v obcích, kde 

má zastupitelstvo mén� než 15 �len�, v t�chto p�ípadech funkci rady plní starosta obce. Mezi 

pravomoci vyhrazené rad� zejména pat�í: 

� zabezpe�ovat hospoda�ení obce podle schváleného rozpo�tu, 

� vydávat na�ízení obce, 

� stanovit rozd�lení pravomocí v obecním ú�adu, z�izovat a zrušovat odbory 

a odd�lení obecního ú�adu, jmenovat a odvolávat vedoucí odbor�, 

� z�izovat a zrušovat podle pot�eby komise rady obce, 

� schvalovat organiza�ní �ád obecního ú�adu, 

� a mnohé další pravomoci. 

Starosta  

       Starosta zastupuje obec navenek, je volen zastupitelstvem a za svoji funkci je 

zastupitelstvu odpov�dný. Starosta má pravomoci jako každý �len zastupitelstva, krom� nich 

pak z jeho funkce vyplývají mnohé další pravomoci, zejména: 

� odpovídá za v�asné objednání p�ezkoumání hospoda�ení obce za uplynulý rok, 

� pokud v obci není tajemník obecního ú�adu, plní jeho úkoly starosta, 

� pokud není z�ízena rada obce, plní její funkci starosta, tzn. vydává na�ízení obce, 

stanovuje celkový po�et zam�stnanc� obce v obecním ú�adu a v organiza�ních 

složkách obce a rozd�luje jejich pravomoci, 

� odpovídá za informování ve�ejnosti o �innosti obce, 

� m�že požadovat po Policii �R spolupráci p�i zabezpe�ení místních záležitostí 

ve�ejného po�ádku,  

� a další pravomoci stanovené zákonem nebo zvláštními p�episy. 
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Obecní ú�ad  

       Zvláštní postavení mezi orgány obce má obecní ú�ad. Uskute��ují se zde každodenní 

úkoly jak z oblasti samostatné p�sobnosti obce, tak z p�enesené p�sobnosti. Tvo�í jej starosta, 

místostarosta, tajemník obecního ú�adu a zam�stnanci obce za�azení do obecního ú�adu. 

Starosta obce stojí v �ele obecního ú�adu, úkoly zam�stnavatele však plní tajemník obecního 

ú�adu. Obecní ú�ad plní v samostatné p�sobnosti úkoly uložené zastupitelstvem, v p�enesené 

p�sobnosti vykonává státní správu, s výjimkou záležitostí, které pat�í do p�sobnosti 

zastupitelstva obce nebo rady obce �i zvláštních orgán�. Na obecním ú�ad� dochází 

k poskytování informací žadatel�m dle zákona o svobodném p�ístupu k informacím. 

V souvislosti s tím je nutno zmínit, že v posledních letech obecní ú�ady poskytují také velké 

množství informací v rámci služby Czech Point. Lze takto zažádat o výpisy z ve�ejných 

i neve�ejných rejst�ík�, požádat o z�ízení datové schránky, nebo konverzi dokument�. Tato 

možnost získání dokument� je snadno dostupná a ušet�í žadatel�m spoustu �asu.  

2.4 HOSPODA�ENÍ OBCÍ

       Každá obec musí mít k pln�ní svých základních úkol� vymezeno nejen správní území 

s obyvatelstvem, ale i ekonomickou základu, jejímž základem je majetek obcí. Obec jako 

právnická osoba má právo majetek získávat, užívat jej a nakládat s ním. Vzhledem k tomu, že 

obce hospoda�í s ve�ejným majetkem, vyplývají pro n� ze zákona ur�itá omezení a podmínky 

p�i hospoda�ení s tímto majetkem. Cílem hospoda�ení s majetkem obce má být p�edevším 

uspokojování pot�eb ob�an� obce, oproti tomu cílem hospoda�ení s majetkem podnikající 

právnické osoby je dosažení zisku. Obce by tedy p�i nakládání s majetkem nem�ly mít na 

prvním míst� zisk, ale v první �ad� mají zohled�ovat zájmy ob�an�. Obce musí sv�j majetek 

využívat ú�eln� a hospodárn�, a to v souladu s jejími zájmy a úkoly, které pro obec vyplývají 

ze zákonem vymezené p�sobnosti. Obec je povinna pe�ovat o zachování a rozvoj svého 

majetku a samoz�ejm� vést také jeho evidenci. 

2.4.1 Rozpo�et obce 

       Dle zákona o obcích obce hospoda�í podle schváleného rozpo�tu. Rozpo�et schvaluje 

zastupitelstvo obce na kalendá�ní rok. Rozpo�ty obcí jsou sou�ástí soustavy ve�ejných 

rozpo�t� �R a p�edstavují nejnižší územní úrove� ve�ejných rozpo�t�. P�i tvorb� rozpo�tu 
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obce obvykle vycházejí z rozpo�tového výhledu, v praxi ale mnohé obce vycházejí také 

z rozpo�tu obce z minulého roku a to hlavn� u p�íjm� a výdaj� každoro�n� se opakujících, 

jejichž výše se z roku na rok tém�� nem�ní. Rozpo�tový rok je shodný s kalendá�ním rokem, 

oproti tomu rozpo�tový proces p�edstavuje delší �asový úsek, který trvá až dva roky a skládá 

se z n�kolika etap.  

       První fází rozpo�tového procesu je sestavení návrhu rozpo�tu obce. Práce spojené se 

sestavením návrhu by m�ly být zahájeny již v polovin� roku p�edcházejícímu fiskálnímu 

roku, pro který se rozpo�et sestavuje, p�i�emž sestavení rozpo�tu menších obcí je �asov�

mnohem mén� náro�né než u velkých obcí a m�st. V této fázi se p�ihlíží k odhad�m výnosu 

sv��ených daní a z podílu na sdílených daní, z poplatk� a dotací apod. Stejn� tak je t�eba 

odhadnout výdaje. Návrh rozpo�tu sestavuje výkonný orgán obce – tj. finan�ní výbor spolu ve 

spolupráci s radou obce, u menších obcí, kde rada z�ízena není, pak se starostou obce. Sestavit 

rozpo�et tak, aby naplánované p�íjmy a výdaje byly reálné a splnitelné, je jedna 

z nejobtížn�jších etap rozpo�tového procesu.  

       Druhou etapou je projednávání a schvalování rozpo�tu. Tato etapa se skládá z projednání 

návrhu a vlastního schválení. Schvaluje se jak celková výše rozpo�tu, tak i struktura 

jednotlivých p�íjm� a výdaj�. Rozpo�et by m�l být schválen nejpozd�ji p�ed za�átkem 

p�íslušného rozpo�tového období. 

       T�etí fází rozpo�tového procesu je pln�ní rozpo�tu a jeho kontrola. Hospoda�ení v rámci 

rozpo�tu p�edstavuje shromaž
ování pen�žních prost�edk�, jejich rozd�lování, pop�. 

p�erozd�lování a kone�né využití pro ú�ely stanovené v rozpo�tu. B�hem rozpo�tového roku 

mohou nastat situace, kdy je pot�eba provést zm�ny �i úpravy ve schváleném rozpo�tu neboli 

u�init tzv. rozpo�tová opat�ení. D�vodem m�že být nap�. vznik mimo�ádných výdaj�, nebo 

organiza�ní zm�ny atd. Pr�b�žné pln�ní obecních rozpo�t� je pravideln� kontrolováno 

zvolenými orgány obce. Obce také musí o svém hospoda�ení pravideln� m�sí�n� informovat 

Ministerstvo financí prost�ednictvím zasílání výkazu Fin 2-12, ve kterém je shrnuto m�sí�ní 

hospoda�ení, závazky a pohledávky a mnoho jiných d�ležitých informací. 

       Poslední fází rozpo�tového procesu je sestavení p�ehledu o skute�ném vývoji pln�ní 

rozpo�tu obce za uplynulé rozpo�tové období a jeho následná kontrola.6

                                                
�
�PA�ÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 239 s.  

ISBN 978-80-210-4511-8. 
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       Rozpo�et se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný, ovšem v n�kterých p�ípadech za 

p�edpokladu spln�ní konkrétních zákonem taxativn� vymezených podmínek mohou obce 

využít možnosti sestavit rozpo�et p�ebytkový nebo schodkový. Pokud zastupitelstvo obce už 

p�i sestavování rozpo�tu ví, že p�íjmy obce v daném roce p�esáhnou její výdaje, pak je 

vhodn�jší sestavit p�ebytkový rozpo�et, díky n�muž pak m�že obec p�evést p�íjmy z daného 

roku do dalších let a tím si je uchovat pro budoucí zám�ry. Naopak, pokud zastupitelstvo už 

p�edem ví, že výdaje spojené s realizací zám�r� obce budou vyšší než samotné p�íjmy, m�že 

sestavit deficitní rozpo�et, ale to jen v p�ípad�, že již p�i schvalování takového rozpo�tu bude 

znát zp�sob úhrady vzniklého rozpo�tového schodku. 

2.4.2 Rozpo�tové zásady 

       P�i �ízení rozpo�tového procesu by každá obec m�la uplat�ovat tyto zásady, jak uvádí 

Pa�ízková: 7  

� zásada každoro�ního sestavování a schvalování rozpo�tu; 

� zásada reálnosti a pravdivosti rozpo�tu; 

� zásada ú�elovosti, která vyjad�uje, že rozpo�tové prost�edky mohou být použity 

jen k ú�el�m, pro které byly ur�eny; 

� zásada úplnosti a jednotnosti rozpo�tu, která je realizována prost�ednictvím 

rozpo�tové skladby; 

� zásada dlouhodobé vyrovnanosti, rozpo�et by m�l být vždy vyrovnaný, pouze 

v zákonem vymezených p�ípadech lze p�istoupit k p�ebytkovému nebo 

schodkovému rozpo�tu; 

� zásada publicity znamená, že je rozpo�et projednáván ve�ejn�.  
      

       Pokud zastupitelstvo neschválí rozpo�et p�ed za�átkem p�íslušného rozpo�tového období, 

hospoda�í obec od 1. ledna rozpo�tového roku podle tzv. rozpo�tového provizoria. Musí být 

jasn� stanoveno, jakým zp�sobem bude obec hospoda�it v rámci rozpo�tového provizoria. 

Možností je n�kolik, avšak nej�ast�ji používanou metodou je hospoda�ení podle skute�ností 

ze stejného období v p�edchozím kalendá�ním roce, p�i�emž na každý m�síc p�ipadá 1/12 

rozpo�tu minulého roku. Podle rozpo�tového provizoria obec hospoda�í tak dlouho, dokud 

není schválený rozpo�et.  

                                                
7 PA�ÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 65 -66. 
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2.4.3 Záv�re�ný ú�et  

       Po skon�ení kalendá�ního roku jsou všechny údaje o ro�ním hospoda�ení zpracovávány 

do záv�re�ného ú�tu. Jednotlivé p�íjmy a výdaje v záv�re�ném ú�tu jsou uspo�ádány v plném 

�len�ní podle rozpo�tové skladby. Záv�re�ný ú�et obsahuje také informace o dalších 

finan�ních operacích, v�etn� tvorby a použití fond�. Sou�ástí záv�re�ného ú�tu je vyú�tování 

finan�ních vztah� ke státnímu rozpo�tu, rozpo�t�m kraj�, obcí, státním fond�m a jiným 

rozpo�t�m. Záv�re�ný ú�et v�rn� vykazuje finan�ní hospoda�ení obcí a jimi z�ízených nebo 

založených právnických osob a hospoda�ení s jejich majetkem. Návrh záv�re�ného ú�tu musí 

obec zve�ejnit na ú�ední desce po dobu 15 dn� p�ed jeho projednáním v zastupitelstvu. Po 

zve�ejn�ní mohou ob�ané obce uplatnit p�ipomínky k záv�re�nému ú�tu, a to bu
 písemn� ve 

stanovené lh�t�, nebo ústn� na zasedání zastupitelstva. Projednání záv�re�ného ú�tu 

zastupitelstvo uzav�e bu
 s vyjád�ením souhlasu s celoro�ním hospoda�ením bez výhrad, 

nebo vyjád�ením souhlasu s výhradami. Na základ� t�chto výhrad musí obec p�ijmout 

opat�ení k náprav� zjišt�ných chyb a nedostatk�.8

2.4.4 P�ezkoumání hospoda�ení 

       Podle stávající právní úpravy mají územní samosprávné celky povinnost nechat si 

p�ezkoumat své hospoda�ení za uplynulý fiskální rok. P�ezkoumávání hospoda�ení obcí 

upravuje zákon �. 420/2004 Sb., o p�ezkoumávání hospoda�ení územních samosprávných 

celk� a dobrovolných svazk� obcí, dále je kontrola upravena zákonem �. 320/2001 Sb., 

o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ�. U obcí rozlišujeme dva druhy kontrol hospoda�ení, a to 

kontrola hospoda�ení provedená p�ed skon�ením roku kontrolními orgány obce, p�i�emž se 

toto ustanovení týká obcí, které mají více než 800 obyvatel a dále je obec povinna po 

skon�ení fiskálního roku nechat p�ezkoumat celé své hospoda�ení nezávislým orgánem.  

       P�ezkoumání hospoda�ení m�že obec sv��it bu
to nezávislému auditorovi anebo se m�že 

obrátit na p�íslušný krajský ú�ad. Z ekonomických d�vod� je pochopiteln� lepší obrátit se na 

krajský ú�ad, jelikož ov��ení krajským ú�adem je pro obce bezúplatné. Pokud se rozhodne 

zadat p�ezkoumání auditorovi, uzav�e s ním písemnou smlouvu o poskytnutí auditorské 

služby a o uzav�ení smlouvy informuje p�íslušný krajský ú�ad. P�edm�tem p�ezkoumání jsou 

údaje o ro�ním hospoda�ení obce, a to zejména:  

                                                
8 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace ve�ejné správy �R. Plze�: Aleš �en�k, 2008. 234 s. 
ISBN 80-7380-096-3. 
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� pln�ní p�íjm� a výdaj� rozpo�tu v�etn� pen�žních operací, týkajících se 

rozpo�tových prost�edk�; 

� finan�ní operace v souvislosti s pen�žními fondy; 

� nakládání a hospoda�ení s majetkem ve vlastnictví obce a nakládání a hospoda�ení 

s majetkem státu, s nímž obec hospoda�í; 

� zastavování movitého a nemovitého majetku ve prosp�ch t�etích osob a z�izování 

v�cných b�emen k majetku obce; 

� stav pohledávek a závazk� a nakládání s nimi; 

� zadávání ve�ejných zakázek a jejich uskute��ování; 

� pen�žní operace vynaložené na základ� smlouvy mezi dv�ma nebo více územními 

celky, nebo na základ� smlouvy s jinými ekonomickými subjekty; 

� náklady a výnosy p�ípadné podnikatelské �innosti obce; 

� finan�ní operace týkající se cizích zdroj�. 

       V p�ezkoumávání se ov��uje jednak dodržování povinností stanovených právními 

p�edpisy a soulad hospoda�ení ve srovnání se schváleným rozpo�tem, tak také dodržení ú�elu 

poskytnuté dotace nebo návratné finan�ní výpomoci a podmínek jejich použití. V rámci 

p�ezkoumávání je také provedena kontrola v�cné a formální správnosti doklad�

o p�ezkoumávaných operacích. 

       V pr�b�hu kontroly m�že být zjišt�no, že došlo k porušení rozpo�tové kázn�. Nap�íklad 

za porušení rozpo�tové kázn� se považuje p�ípad, kdy pen�žní prost�edky jsou neoprávn�n�

použity nebo zadrženy. V obou t�chto p�ípadech je na základ� celkové sumy neoprávn�n�

použitých nebo zadržených pen�žních prost�edk� obci uložena sankce v podob� sank�ního 

odvodu.  

       O výsledku p�ezkoumání hospoda�ení je zpracována zpráva,  jejíž nejd�ležit�jší �ástí je 

záv�r, kde je obsaženo vyjád�ení, zda p�i p�ezkoumání byly zjišt�ny chyby a nedostatky nebo 

byly zjišt�ny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatk� anebo v nejhorším 

p�ípad� vyjád�ení, kdy auditor uvede, že byly zjišt�ny nedostatky a specifikuje, v �em 

spo�ívají. Nedostatky mohou spo�ívat nap�. v porušení rozpo�tové kázn�, v neúplnosti, 

nesprávnosti nebo nepr�kaznosti vedení ú�etnictví, v neodstran�ní nedostatk� zjišt�ných p�i 

p�ezkoumání za p�edcházející roky, nevytvo�ení podmínek pro provedení p�ezkoumání atd. 

Kontrolor pov��ený �ízením p�ezkoumání je v záv�ru zprávy rovn�ž povinen popsat, zda 

nehrozí ur�itá rizika, která lze odvodit na základ� výsledk� hospoda�ení, která mohou mít 
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negativní dopad na hospoda�ení obce. Dále je povinen uvést, jaký podíl na rozpo�tu obce �iní 

pohledávky a závazky a jaký je podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce.9

       Zpráva o výsledcích p�ezkoumání hospoda�ení obce spolu se záv�re�ným ú�tem obce za 

uplynulý kalendá�ní rok musí být projednána zastupitelstvem obce nejpozd�ji do 30. �ervna 

následujícího roku. 

2.5 P�ÍJMY OBECNÍCH ROZPO�T�

       P�íjmy rozpo�tu obce tvo�í p�íjmy z vlastního majetku a majetkových práv, p�íjmy 

z výsledk� vlastní hospodá�ské �innosti a p�íjmy z hospodá�ské �innosti právnických osob, 

pokud jsou p�íjmem obce, která organizaci z�ídila nebo založila. Dále do rozpo�tu obce náleží 

p�íjmy z vlastní správní �innosti, výnosy z místních poplatk�, výnosy daní nebo podíly na 

nich podle rozpo�tového ur�ení daní, dotace ze státního rozpo�tu, ze státních fond�, 

z rozpo�tu kraje a z fond� Evropské unie, p�ijaté pen�žité dary a p�ísp�vky apod. 

       P�ehledn�jší �len�ní p�íjm� obecních rozpo�t� vymezuje t�íd�ní podle rozpo�tové 

skladby neboli druhové hledisko t�íd�ní, které rozd�luje p�íjmy do �ty� t�íd na da�ové p�íjmy, 

neda�ové p�íjmy, kapitálové p�íjmy a dotace. 

2.5.1 Da�ové p�íjmy obcí 

       Da�ové p�íjmy tvo�í nejvýznamn�jší a objemov� nejv�tší skupinu p�íjm� obcí, proto se 

jimi v této �ásti budeme zabývat podrobn�ji. Do t�chto p�íjm� zahrnujeme výnosy z daní 

sv��ených a sdílených a p�íjmy z poplatk�. Dan� sv��ené jsou dan�, které jsou vybírány podle 

celostátn� platných da�ových zákon�, jejichž výnos však plyne p�ímo do rozpo�t� obcí. 

U sdílených daní rozpo�tové ur�ení daní stanoví podíl na celostátn� vybíraných daních, který 

plyne do rozpo�tu obcí. Mezi sdílené dan� pat�í nap�. dan� d�chodového typu, da� z p�idané 

hodnoty a výnosy t�chto daní se d�lí mezi státní rozpo�et a územní rozpo�ty. Da�ové p�íjmy 

obcí dosahují pr�m�rný podíl p�ibližn� 57 % na celkových p�íjmech obcí, což dokazuje, že 

tyto p�íjmy jsou pro rozpo�ty obcí st�žejní. 

                                                
�
�PA�ÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 239 s.  

ISBN 978-80-210-4511-8. 
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P�íjmy obcí z daní 

       Rozpo�tové ur�ení daní upravuje zákon �. 243/2000 Sb., o rozpo�tovém ur�ení daní, 

který prošel již �adou zm�n. Tento zákon upravuje rozpo�tové ur�ení dan� z p�idané hodnoty, 

daní spot�ebních, daní z p�íjm�, dan� z nemovitostí a dan� silni�ní. Paragraf 4 vymezuje 

výnosy daní nebo jejich podíly, které plynou do rozpo�t� obcí jako da�ové p�íjmy. Dle 

uvedeného zákona da�ové p�íjmy obcí jsou tvo�eny výnosy z t�chto daní: 

� Da� z nemovitostí  

Do rozpo�tu obcí plyne celý výnos této dan�; p�íjemcem je ta obec, na jejímž území se 

nemovitost nachází. Od roku 2009 mohou obce uplatit koeficienty ve výši 2, 3, 4 

nebo 5. 

� Da� z p�idané hodnoty 

Obcím náleží podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu této dan�. 

� Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a funk�ních požitk�  

Obce mají nárok na podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu této dan� a dále 

podíl na 1,5 % celostátního výnosu dan�, který je rozd�lován na základ� po�tu 

zam�stnanc� s místem výkonu práce v obci. 

� Da� z p�íjm� fyzických osob vybíraná srážkou

Do obecních rozpo�t� plyne podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu dan�. 

� Da� z p�íjm� fyzických osob ze samostatn� výd�le�né �innosti

Obcím náleží podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu dan� a dále 30 % 

z  výnosu dan� z p�íjmu fyzických osob, které mají na území obce trvalé bydlišt� ke 

dni splatnosti záloh na da� nebo k poslednímu dni zda�ovacího období. 

� Da� z p�íjm� právnických osob

P�íjem obce tvo�í podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu dan�. Pokud je 

poplatníkem dan� z p�íjm� obec, pak celý výnos této dan� plyne do rozpo�tu dané 

obce.10

       Jak je již zmín�no výše, zákon o rozpo�tovém ur�ení daní prošel �adou zm�n. Za zcela 

zásadní považuji novelu, která byla publikována jako zákon �. 377/2007 Sb. Touto novelou 

                                                
10 Zákon �. 243/2000 Sb., o rozpo�tovém ur�ení daní, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
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byly odstran�ny skokové p�echody mezi velikostními kategoriemi obcí. Do roku 2008 byly 

p�íjmy z daní mezi obce rozd�lovány dle velikostních kategorií obcí a s vazbou na skute�ný 

po�et obyvatel. Jednotlivým velikostním kategoriím byly p�id�leny koeficienty p�edstavující 

podíly obcí p�íslušné velikosti na sdílení daní. Tento zp�sob ale v mnohých p�ípadech vedl 

k nežádoucí migraci obyvatel mezi obcemi, protože nár�st obce o jednoho obyvatele mohl 

znamenat p�echod z jedné velikostní kategorie do druhé a obec tak mohla dosáhnout 

výrazného nár�stu da�ových p�íjm� ze sdílených daní. To p�irozen� n�které obce vedlo 

k p�etahování obyvatel za ú�elem získání vyšších p�íjm�. Tyto skokové p�echody mezi 

velikostními kategoriemi byly však od roku 2008 zrušeny, kdy obce byly rozd�leny do šesti 

kategorií podle po�tu obyvatel, jimž byly p�id�leny koeficienty postupných p�echod�. 

Tab. �. 2.1: Koeficienty postupných p�echod�

Obce s po�tem obyvatel  
Koeficienty 
postupných 
p�echod�

Násobek postupných  p�echod�  

0 – 300 1  1,0000 x po�et obyvatel obce 

301 – 5 000 1,064 
300 + 1,0640 x po�et obyvatel z po�tu 
obyvatel obce p�esahujících 300 

5001 – 30 000 1,3872 
5 300,8+1,3872 x po�et obyvatel z po�tu 
obyvatel obce p�esahujících 5 000 

30 001 – a více 1,7629 
39 980,8 +1,7629 x po�et obyvatel z po�tu 
obyvatel obce p�esahujících 30 000 

         Zdroj: P�íloha �. 2 k zákonu �. 243/2000 Sb. 

       Prakticky to znamená, že každá obec na prvních 300 obyvatel získává da�ové p�íjmy na 

základ� koeficientu 1, na další obyvatele v rozmezí od 301 do 5000 získává da�ové p�íjmy na 

základ� koeficientu 2 a takto se postupuje i v dalších kategoriích. Díky tomuto opat�ení již pro 

obce ztratilo smysl p�etahovat obyvatele jiných obcí za ú�elem výrazného zvýšení svých 

da�ových p�íjm�.11

       Zcela specifické postavení pak mají nejv�tší m�sta a hlavní m�sto Praha. Koeficienty 

t�chto m�st jsou upraveny p�ílohou �. 3 k zákonu �. 243/2000 Sb., a podrobn� je dokládá 

tabulka �. 2.2 uvedená níže. 

                                                
11 TOMÁNEK, P. Hospoda�ení kraj� a obcí. Ostrava: VŠB – TUO, 2009. 
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Tab. �. 2.2: P�epo�ítací koeficienty nejv�tších m�st 

M�sto P�epo�ítací koeficient 

Hlavní m�sto Praha 4,2098 

Plze�, Brno a Ostrava 2,5273 

      Zdroj: P�íloha �. 3 k zákonu �. 243/2000 Sb. 

       Dále novela �. 377/2007 Sb. upravuje kritéria rozd�lování výnos� sdílených daní. Výnosy 

ze sdílených daní, u kterých obcím p�ipadá podíl na 21,4 % z celorepublikového výnosu, se 

podle této novely rozd�lují mezi jednotlivé obce následujícím zp�sobem: 3 % jsou 

rozd�lovány mezi všechny obce podle podílu vým�ry území jednotlivé obce na celkové 

vým��e republiky, další 3 % se rozd�lují mezi všechny obce na základ� podílu po�tu obyvatel 

jednotlivé obce na celkovém po�tu obyvatel republiky a 94 % je rozd�lováno na základ�

koeficient� postupných p�echod�. 

P�íjmy obcí z poplatk�

       Vedle p�íjm� ze sv��ených a sdílených daní p�ispívají do rozpo�tu obce také poplatky 

vybírané obcí. Existují místní poplatky, správní poplatky a poplatky spojené s životním 

prost�edím.  

       Místní poplatky nep�edstavují velký p�íjem rozpo�tu obce a v pr�m�ru nep�esahují 2 % 

celkových p�íjm� rozpo�t� obcí. Místní poplatky jsou vymezeny zákonem a zastupitelstvo 

obce rozhoduje, které místní poplatky bude obec vybírat.  Celkem existuje dev�t druh�

poplatk�: 

� poplatek ze ps�, 

� poplatek za láze�ský nebo rekrea�ní pobyt, 

� poplatek za užívání ve�ejného prostranství, 

� poplatek ze vstupného, 

� poplatek za ubytovací kapacity, 

� poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a �ástí m�sta, 

� poplatek za provozovaný výherní hrací p�ístroj, 

� poplatek za provoz systému shromaž
ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání 

a odstra�ování komunálních odpad�, 

� poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho napojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace. 
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       Výši jednotlivých poplatk� upravuje zákon o místních poplatcích, který stanovuje výši 

poplatku bu
 pevnou �ástkou anebo stanoví maximáln� možnou výši poplatku. Záleží na 

rozhodnutí zastupitelstva obce, které poplatky a v jaké výši bude obec vybírat.  Místní 

poplatky vybírá obecní ú�ad a úkony spojené se stanovením a vybíráním místních poplatk�

pat�í do samostatné p�sobnosti obce.12

       Podle zákona �. 634/2004 Sb. o správních poplatcích obce mohou vybírat za výkon 

p�enesené p�sobnosti správní poplatky. Do této skupiny poplatk� pat�í p�edevším poplatky za 

ov��ení podpisu, listiny, po�ízení výpis� z rejst�íku trest�, živnostenského rejst�íku, poplatek 

za vydání živnostenského oprávn�ní, vydání stavebního povolení a další.  

       V n�kterých situacích mohou obce vybírat i poplatky spojené s životním prost�edím, 

jejichž nejv�tší �ást plyne do Státního fondu životního prost�edí. Ur�itá �ást t�chto poplatk�

s vazbou na území konkrétní obce plyne do rozpo�tu obce. Jedná se p�edevším o poplatky 

spojené s vypoušt�ním odpadních vod, poplatky za zne�išt�ní ovzduší, poplatky za uložení 

odpad� a za odn�tí zem�d�lské p�dy a další. 

2.5.2 Neda�ové p�íjmy obcí 

       Neda�ové p�íjmy nejsou svým objemem tak významným p�íjmem rozpo�t� obcí jako 

p�íjmy da�ové. Tvo�í p�ibližn� 10 % celkových p�íjm�. Zahrnují zejména tyto p�íjmy: p�íjmy 

z pronájm� majetku, p�íjmy z vlastního podnikání, p�íjmy od organizací z�ízených 

a založených obcí, uživatelské poplatky, dary a p�ísp�vky, p�íjmy z úrok� a realizace 

finan�ního majetku, p�ijaté sank�ní platby, p�íjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní 

neda�ové p�íjmy.  

2.5.3 Kapitálové p�íjmy obcí 

       Kapitálové p�íjmy obcí p�edstavují p�íjmy získané prodejem dlouhodobého majetku. 

V�tší podíl na rozpo�tech obcí m�ly kapitálové p�íjmy v 90. letech, kdy obce ve v�tší mí�e 

než dnes prodávaly nemovitosti nabyté p�i transformaci ve�ejné správy na po�átku 90. let. To 

byl ale krátkodobý zp�sob zvyšování p�íjm� a v posledních letech se p�íjmy z prodeje 

dlouhodobého majetku ustálily a pr�m�rn� tvo�í 5 % p�íjm� obcí.  

                                                
12 Zákon �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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2.5.4 Dotace  

       Dotace poskytované obcím lze rozd�lit na nárokové a nenárokové, obce je mohou 

získávat jednak z rozpo�t� �R - ze státního rozpo�tu, ze státních fond�, od kraj�, tak také 

z fond� Evropské unie.  

       Jak uvádí Peková13, nárokové dotace jsou dotace, které obce dostávají automaticky 

a pravideln�, aniž by o n� musely žádat, obce mají na n� nárok ze zákona o státním rozpo�tu 

a jsou poskytovány v rámci souhrnného dota�ního vztahu. Pat�í sem p�ísp�vek na školství, 

dotace na vybraná zdravotnická za�ízení, dotace na výkon státní správy a dotace na výkon 

z�izovatelských funkcí p�evedených z okresních ú�ad� obcím. Z hlediska státu jde o tzv. 

mandatorní výdaje a velká �ást t�chto výdaj� je obcím poskytována z kapitoly všeobecná 

pokladní správa, kterou spravuje ministerstvo financí. Z kapitoly všeobecná pokladní správa 

je možno vyplácet na základ� rozhodnutí vlády také mimo�ádné dotace, a to p�i vzniku 

mimo�ádných událostí nebo p�i zm�nách státního rozpo�tu. 

       Oproti nárokovým dotacím p�íjem nenárokových dotací není automatický, ale obce 

o jejich p�id�lení musí žádat na základ� stanovených pravidel, p�i�emž žádost o dotaci nemusí 

být uspokojena. Nenárokové dotace mohou být b�žné i kapitálové a p�evážná �ást t�chto 

dotací je poskytována z rozpo�tových kapitol jednotlivých ministerstev nebo státních fond�. 

Zp�sob nakládání s pen�žními prost�edky získaných formou nenárokových dotací je v�tšinou 

spojen s p�esným dodržováním stanovených pravidel. 

2.6 VÝDAJE OBECNÍCH ROZPO�T�

       Výdaje obecních rozpo�t� mohou být velmi r�znorodé, p�edevším ale musí být použity 

v souladu s tím, co obcím ukládají zákony, p�i�emž podstatným omezujícím faktorem, co se 

tý�e hospoda�ení obce, je velikost rozpo�tu. Prost�ednictvím výdaj� územních rozpo�t�

dochází také k financování ve�ejných statk�, což je klí�ovou funkcí územní samosprávy. 

       Výdaje obcí zahrnují výdaje vyplývající z pln�ní povinností uložených zákonem, výdaje 

na vlastní �innosti obce v její samostatné p�sobnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy, 

úhrada úrok� z p�ijatých p�j�ek a úv�r�, výdaje vyplývající ze spolupráce s jinými obcemi, 

                                                
13 PEKOVÁ, J. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. 1.vyd.Praha: MANAGEMENT PRESS, 2004. 
s. 236. 
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placené p�ísp�vky p�i sdružování obcí a další. Výdaje územních rozpo�t� se �lení podle 

rozpo�tové skladby na výdaje b�žné a kapitálové. Toto �len�ní je pro obce závazné. 

       B�žné výdaje zahrnují financování b�žných, pravideln� opakujících se pot�eb 

v p�íslušném fiskálním roce, jedná se o neinvesti�ní neboli provozní výdaje a p�edstavují 

nejv�tší skupinu výdaj� obcí. Souvisejí se zabezpe�ováním ve�ejných statk�, výše t�chto 

výdaj� je závislá na struktu�e, rozsahu a kvalit� poskytovaných ve�ejných statk�. M�lo by být 

pravidlem, že �ist� ve�ejné statky jsou financovány pouze z da�ových p�íjm�. 

       Kapitálové výdaje zahrnují financování dlouhodobých, b�žn� se neopakujících pot�eb, 

zejména investi�ních, které zpravidla p�esahují jedno rozpo�tové období. V�tšina investic se 

ovšem neobejde bez financování pomocí úv�ru, který pak obec splácí obvykle n�kolik let po 

dokon�ení investice. Úroky z úv�r� jsou pak již placeny z b�žného rozpo�tu. 14

     

2.7 FINANCOVÁNÍ

       T�ída 8 – Financování je d�ležitou sou�ástí financování obce. Financující operace mohou 

být aktivní povahy a ty vznikají p�i kladném saldu záv�re�ného ú�tu obce, mezi n�ž pat�í 

nap�íklad: 

� poskytnutí prost�edk� r�zným organizacím za ú�elem dosažení zisku (úrok�), 

� nákup majetkových cenných papír�, 

� dlouhodobé nebo krátkodobé úložky pen�žních prost�edk� s cílem jejich zhodnocení, 

nebo financující operace mohou být povahy pasivní a ty vznikají p�i záporném saldu 

záv�re�ného ú�tu obce, kdy obec m�že pokrýt záporné saldo prost�edky získanými nap�íklad 

z: 

� prodeje emitovaných dlužných cenných papír�, 

� p�ijatých krátkodobých nebo dlouhodobých úv�r�, 

� p�ijatých krátkodobých nebo dlouhodobých p�j�ek od jiných organizací, 

� nebo výb�rem vlastních prost�edk� z pen�žních institucí. 

                                                
14 PEKOVÁ, J. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. 1.vyd.Praha: MANAGEMENT PRESS, 2004. 376 s. 
ISBN 80-7261-086-4. 
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3. ANALÝZA  HOSPODA�ENÍ  MALÉ  OBCE

       Tato �ást práce se bude zabývat konkrétními p�íjmovými a výdajovými položkami 

rozpo�tu obce Staré Hamry v letech 2006 až 2009. Údaje o hospoda�ení byly získány 

z internetové aplikace ARISweb, kde jsou prezentovány údaje o hospoda�ení územních 

samosprávných celk�. Dopl�ující informace ohledn� n�kterých p�íjmových a výdajových 

položek byly poskytnuty obecním ú�adem ve Starých Hamrech. Celkové p�íjmy i výdaje, 

které jsou v této práci prezentovány, jsou po konsolidaci, aby byly vylou�eny dvojnásobn�

provád�né operace s jedn�mi prost�edky. 

3.1 OBEC  STARÉ  HAMRY

       Tato �ást práce je zam��ena na analýzu finan�ního hospoda�ení územního samosprávného 

celku - obce Staré Hamry.   

 Název obce:    Obec Staré Hamry 

 I�:    00297241 

 Po�et obyvatel k 1.1.2009: 549 

 Rozloha:   8345 ha 

       Obec Staré Hamry je horskou obcí skládající se z 55 osad rozprostírajících se na území 

o rozloze 8345 ha. První zmínky o obci se datují okolo roku 1640, kdy zde byly založeny 

první železárny – hamry. Postupem �asu se za�aly v nedalekých obcích budovat nové hut�, 

a zdejším osadám se za�alo �íkat hamry staré, �ili Staré Hamry. Odtud získala obec sv�j 

název. Obec je významným st�ediskem letní i zimní turistiky, protéká jí �eka Ostravice, na 

které byla v letech 1964-1970 vybudována vodní nádrž Šance, která zatopila p�evážnou �ást 

tehdejší obce. Vodní nádrž Šance má bezesporu d�ležitý celospole�enský význam, avšak 

samotnou obec Staré Hamry tato stavba velice krut� poznamenala. Stavb� nádrže muselo 

ustoupit celé p�vodní centrum obce �ítajících tehdy okolo 2000 obyvatel se všemi obchody 

a službami a po�et obyvatel se tak v obci snížil na polovinu. Bylo to velice krásné 

a vyhledávané údolí, pro turisty snadno dostupné vlakem i autobusovou dopravou. To vše 

bylo zatopeno a v d�sledku nov� postavené nádrže se centrum obce za�alo budovat v jiné 

�ásti Starých Hamer zvané Sam�anka.  
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       V nov� vybudovaném centru je v sou�asné dob� hustá zástavba rodinných dom�, kde je 

na tak malou obec i velice dobrá ob�anská vybavenost. Je zde obecní ú�ad, pošta, kulturní 

za�ízení, škola, penzion s restaurací, obchody potravin a smíšeného zboží, ordinace obvodního 

a d�tského léka�e, sportovní a d�tská h�išt�, sauna, bowling a další. Mnohem h�� jsou na tom 

ale vzdálen�jší osady, které jsou díky své poloze špatn� dostupné. Tyto osady sice nebyly 

výstavbou vodního díla nijak p�ímo dot�eny, ale osud se na nich podepsal jinak. Po výstavb�

p�ehrady se výrazn� zhoršila jejich dostupnost a s tím spojen nedostatek služeb. To zp�sobilo, 

že zejména mladým rodinám se v t�chto podmínkách dál žít necht�lo a starší trvale žijící 

ob�ané postupn� umírali, a tak se tyto �ásti obce pozvolna m�nily v sice krásné, le� pouze 

v�tšinou již jen chatové osady.  

       Staré Hamry si dokázaly i v sou�asnosti uchovat sv�j nezapomenutelný kouzelný p�vab, 

a stále jsou proto vyhledávaným místem rekrea�ních pobyt�. Celé území Starých Hamer se 

nachází v chrán�né krajinné oblasti a jsou zde i �ty�i p�írodní rezervace. P�evážnou �ást obce 

(92 %) tvo�í lesy a ne nadarmo je tato lokalita zvaná rájem houba��. Z kulturních památek 

stojí za zmínku d�ev�ný kostel Panny Marie na Gruni a také kostel sv. Jind�icha, který stojí 

p�ímo na b�ehu p�ehrady. Avšak nejvíce známou kulturní památkou Starých Hamer je jist�

pomník Mary�ky Magdónové, který je vybudován na místním h�bitov�. V zim� si p�ijdou na 

své milovníci zimních sport�, kterým je k dispozici lyža�ské st�edisko na Gruni a udržovaná 

sí	 b�žka�ských tras. 15  

3.2 ANALÝZA  P�ÍJM�

       Pr�m�rné ro�ní p�íjmy obce Staré Hamry jsou vzhledem k velikosti obce pom�rn�

vysoké, a p�estože v pr�b�hu let výrazn� kolísaly, tak pr�m�rn� ve sledovaném období let 

2006 až 2009 p�ipadá na jeden rok více než 16 mil. K�. Strukturu p�íjm� obce a jejich 

pr�m�rnou výši ve sledovaném období lépe dokládají níže uvedené tabulky, podrobné �len�ní 

p�íjm� pak najdeme v p�íloze �. 1. V tabulce �. 3.2 nalezneme pr�m�rné p�íjmy p�ipadající na 

obyvatele za celé období. Cht�la bych vysv�tlit, že k výpo�tu pr�m�rných p�íjm� na 

obyvatele byly informace o po�tu obyvatel v jednotlivých letech získány ze zdroj�

statistického ú�adu. Údaje o po�tech obyvatel vybraných obcí dokládá p�íloha �. 2. 

                                                
15 Oficiální stránky obce Staré Hamry [online]. 2010 [cit. 15. prosince 2010]. Dostupné na Internetu: 
<http://www.stare-hamry.cz/>. 
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Tab. �. 3.1: P�íjmy obce Staré Hamry v letech 2006 – 2009 (v tis. K�) 

Druh p�íjmu 
2006 2007 2008 2009 

K� % K� % K� % K� % 

Da�ové p�íjmy 4 751,46 16,23 5 020,35 75,59 8 700,03 72,40 9 703,29 59,18

Neda�ové p�íjmy 1 242,12 4,24 759,02 11,43 967,70 8,05 831,31 5,07

Kapitálové p�íjmy 1 000,00 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 18,30

Dotace 22 278,88 76,11 862,28 12,98 2 348,34 19,54 2 862,49 17,46

P�íjmy celkem 29 272,46 100,00 6 641,65 100,00 12 016,07 100,00 16 397,09 100,00
Zdroj: ARISweb – prezentace údaj� o ÚSC [online]. 2010 [cit. 27. prosince 2010]. Dostupné na Internetu: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. Vlastní zpracování.

Tab. �. 3.2: Pr�m�rné p�íjmy v letech 2006 – 2009 (v tis. K�) 

Druh p�íjmu 
Pr�m�rné p�íjmy v letech 2006-09  

K� % na 1 obyv. 

Da�ové p�íjmy 7 043,78 43,80 12,70

Neda�ové p�íjmy 950,04 5,91 1,71

Kapitálové p�íjmy  1 000,00 6,22 1,80

Dotace 7 088,00 44,07 12,78

P�íjmy celkem 16 081,82 100,00 28,99

                         Zdroj: ARISweb – prezentace údaj� o ÚSC [online]. 2010 [cit. 27. prosince 2010].  
                                    Dostupné na Internetu: <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. Vlastní zpracování. 

3.2.1 Da�ové p�íjmy 

       Obecn� platí, že da�ové p�íjmy tvo�í nejv�tší �ást p�íjm� obecních rozpo�t�. U obce Staré 

Hamry to ale v uvedeném období nebylo pravidlem. V roce 2006 se podílely da�ové p�íjmy 

na celkových p�íjmech obce pouze 16 %. To bylo zp�sobeno p�ijatými dotacemi ve výši více 

než 21 mil. K�, které v uvedeném roce p�ijala obec na realizaci dlouho plánovaných 

investi�ních zám�r�. Dotace tvo�ily více než t�i �tvrtiny obecního rozpo�tu. V dalších letech 

se už da�ové p�íjmy podílely na celkových rozpo�tových p�íjmech obce v  rozmezí od 

60 do 76 %. 

       Jak zobrazuje graf �. 3.1, p�íjmy v jednotlivých letech mají rostoucí tendenci a v roce 

2009 se da�ové p�íjmy oproti roku 2006 dokonce zdvojnásobily. 
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Graf �. 3.1: Da�ové p�íjmy obce Staré Hamry v letech 2006 – 2009 (v tis. K�) 

 Zdroj: ARISweb – prezentace údaj� o ÚSC [online]. 2010 [cit. 27. prosince 2010]. Dostupné na Internetu:  
            <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. Vlastní zpracování. 

       Nyní se budeme podrobn�ji zabývat p�í�inami, které vedly ke každoro�nímu zvyšování 

da�ových p�íjm� obce. Tabulka 3.3, která dokládá údaje o p�íjmech obce ze sdílených 

a sv��ených daní, nám bude v následujících odstavcích velmi užite�ná, jelikož k pravidelnému 

zvyšování da�ových p�íjm� vedly rostoucí výnosy ze sdílených a sv��ených daní.  

Tab. �. 3.3: P�íjmy obce Staré Hamry ze sdílených a sv��ených daní 

 v letech 2006 – 2009 (v tis. K�) 

Položka 
����

2006 2007 2008 2009 

1111  Da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti 869,26 870,23 1 553,94 1 355,96

1112  Da� z p�íjm� fyzických osob ze SV� 340,62 253,51 256,34 101,63

1113  Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� 49,06 60,18 134,61 126,88

1121  Da� z p�íjm� právnických osob 816,44 1 013,97 2 265,44 1 592,67

1211  Da� z p�idané hodnoty 1 467,77 1 539,60 3 204,26 3 376,19

1511  Da� z nemovitostí 799,52 788,24 821,65 2 551,31

P�íjmy ze sdílených a sv��ených daní 4 342,67 4 525,73 8 236,24 9 104,64

Zdroj: ARISweb – prezentace údaj� o ÚSC [online]. 2010 [cit. 27. prosince 2010]. Dostupné na Internetu:  
           <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. Vlastní zpracování. 

       Z uvedené tabulky vyplývá, že na da�ové p�íjmy obce Staré Hamry mají nejv�tší vliv tyto 

položky: 

� da� z p�idané hodnoty  
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� da� z p�íjm� právnických osob,  

� da� z nemovitostí a 

� da� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti. 

       P�íjmy z podíl� na dani z p�idané hodnoty (dále jen DPH) v pr�b�hu let rostly, ale r�st 

nebyl rovnom�rný. Od roku 2008 se p�íjmy z této dan� do rozpo�tu obce zdvojnásobily. Za 

tímto prudkým zvýšením výnosu z DPH jednozna�n� stojí novela zákona �. 243/2000 Sb., 

o rozpo�tovém ur�ení daní, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2008. Jak je již zmín�no 

výše, tato novela stanoví, že na rozd�lování sdílených daní, ze kterých obcím p�ipadá podíl 

21,4% z celkového výnosu, má vliv i celková rozloha obce, a to váhou 3%. Jelikož se Staré 

Hamry rozkládají na rozsáhlém území a se svými 8 345 ha pat�í k druhé nejv�tší obci 

v Beskydech, tak zm�na zp�sobu p�erozd�lování p�inesla obci tento výrazný vzr�st p�íjm�

z podílu na DPH. 

       Na velikost výnos� obce z podílu na daních z p�íjm� m�la rovn�ž stejn� jako u DPH vliv 

nová rozpo�tová pravidla, která vstoupila v platnost od roku 2008. Výnosy dan� z p�íjm� se 

díky této zm�n� prudce zvýšily, v n�kterých p�ípadech až dvojnásobn�. V�bec nejvyšších 

výnos� z t�chto daní dosahovala obec v roce 2008, v roce 2009 zaznamenaly výnosy všech 

daní z p�íjm� pokles, který byl zcela jist� zp�soben celosv�tovou finan�ní krizí, jejíž dopady 

se odrazily i ve výši odvod� daní z p�íjm� fyzických i právnických osob. Pokles výnos�

z dan� z p�íjm� v roce 2009 potvrzuje, že ekonomické subjekty p�sobící v �eské republice, 

jsou na vn�jší vlivy citlivé. 

       V roce 2009 zaznamenaly obrovský nár�st také výnosy z dan� z nemovitosti, a to oproti 

minulým lét�m o trojnásobek. V letech 2006 až 2008 �inil výnos této dan� okolo 800 tis. K�, 

v roce 2009 to však bylo více než 2,5 mil. K�. Tento prudký nár�st výnos� dan� z nemovitosti 

je spojen s vydáním zákona �. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve�ejných rozpo�t�, v jehož rámci 

byl novelizován i zákon �. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, který fakticky vstoupil 

v platnost od 1. ledna 2009. Podle ustanovení § 12 zákona o dani z nemovitostí získaly obce 

možnost stanovit pro všechny nemovitosti na území obce místní koeficient ve výši 2, 3, 4 

nebo 5. Následnou novelou �. 1/2009 Sb. jsou z místního koeficientu vy�aty zem�d�lské 

pozemky, tzn. pozemky orné p�dy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocných sad� a trvalých 

travních porost�, tak, aby u nich nedošlo ke zvýšení da�ové povinnosti. Obec Staré Hamry 

využila možnosti zvýšení dan� z nemovitosti pomocí místního koeficientu a obecn� závaznou 
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vyhláškou byl stanoven místní koeficient na území celé obce ve výši 3. To jednozna�n�

vysv�tluje trojnásobn� vyšší výnos dan� z nemovitostí za rok 2009 oproti minulým let�m.  

       Sou�ástí da�ových p�íjm� jsou také p�íjmy z poplatk�. P�íjmy z poplatk� nejsou u obcí 

p�íliš vysoké a rozhodn� se svou výší nemohou srovnávat s da�ovými výnosy. Ve Starých 

Hamrech se v jednotlivých letech podílejí na da�ových p�íjmech od 5 do 10 %, jak dokládá 

tabulka �. 3.4. Ze všech poplatk� nejv�tšími �ástkami do rozpo�tu obce bezesporu p�isp�ly 

poplatky za likvidaci komunálního odpadu, a další pom�rn� vysoké �ástky obci p�inesly 

poplatky spojené s rekreací, a to pobytové poplatky a poplatky z ubytovací kapacity. Výše 

t�chto poplatk� potvrzuje, že Staré Hamry jsou skute�n� turisty vyhledávanou lokalitou 

a obec to efektivním zp�sobem dokázala využít ve prosp�ch svého rozpo�tu. V neposlední 

�ad� stojí za to zmínit také správní poplatky, které p�isp�ly do rozpo�tu obce za zkoumané 

období bezmála �ástku 100 tis. K�. P�íjmy z ostatních poplatk� vybíraných na území obce 

Staré Hamry nedosahují významných �ástek. Podrobné informace o konkrétní výši všech 

poplatk� vybíraných na území obce v letech 2006 až 2009 dokládá p�íloha �. 1. 

Tab. � 3.4: Podíl výnos� z poplatk� na da�ových p�íjmech obce 

v letech 2006-2009 (v tis. K�) 

Druh p�íjm�
Rok 

2006 2007 2008 2009 

P�íjmy ze sdílených a sv��ených daní 4 342,67 4 525,73 8 236,24 9 104,64

P�íjmy z poplatk� 408,79 494,62 463,79 598,65

Da�ové p�íjmy celkem 4 751,46 5 020,35 8 700,03 9 703,29

Podíl výnos� z poplatk� na da�. p�íjmech v % 8,60 9,85 5,33 6,17

Zdroj: ARISweb – prezentace údaj� o ÚSC [online]. 2010 [cit. 27. prosince 2010]. Dostupné na Internetu:  
           <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. Vlastní zpracování. 

3.2.2 Neda�ové p�íjmy 

       Neda�ové p�íjmy obce Staré Hamry jsou velice r�znorodé a jejich podrobný vý�et 

m�žeme najít rovn�ž v p�íloze �. 1. Ve Starých Hamrech se pohyboval podíl neda�ových 

p�íjm� na celkových p�íjmech obce v letech 2006 až 2009 od 4 do 11%. 

       Nejv�tší položku neda�ových p�íjm� tvo�í jednozna�n� p�íjmy z poskytování služeb 

a výrobk� neboli jinak �e�eno z uživatelských poplatk�, další pom�rn� vysoké neda�ové 

p�íjmy obci plynou z pronájm� pozemk� a ostatních nemovitostí a jejich �ástí a z p�ijatých 
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nekapitálových prost�edk� a náhrad. Zanedbatelnou položkou neda�ových p�íjm� obce jist�

nejsou ani p�ijaté pojistné náhrady.  

3.2.3 Kapitálové p�íjmy 

       Kapitálové p�íjmy nejsou stabilními p�íjmy obecních rozpo�t�, jedná se p�edevším o v�tší 

jednorázové p�íjmy z prodeje dlouhodobého majetku a není pravidlem, že by tyto p�íjmy m�ly 

být sou�ástí každoro�ních p�íjm� rozpo�tu obce. Stejn� tak je tomu u obce Staré Hamry. 

Kapitálové p�íjmy obec eviduje pouze v letech 2006 a 2009. V letech 2007 a 2008 nevznikly 

obci žádné kapitálové p�íjmy. Podrobn�ji kapitálové výdaje dokládá tabulka �. 3.5. V pr�b�hu 

zkoumaných let obec získala celkem 3,84 mil. K� prodejem vlastních nemovitostí, 

významnou položkou jsou i p�ijaté dary ve výši 160 tis. K�, které obec p�ijala v roce 2006. 

       V roce 2006 obec prodala objekty bývalé fary, které p�inesly do rozpo�tu obce 

800 tis. K�, a v roce 2009 získala obec pom�rn� vysoké kapitálové p�íjmy ve výši 3 mil. K�

prodejem nevyužívané budovy staré školy. U tohoto objektu obec p�istoupila k prodeji, 

protože se nepoda�ilo najít žádné �ešení pro tuto nevyužívanou budovu v majetku obce 

a pokusy o dlouhodobý pronájem byly rovn�ž neúsp�šné. Získané finan�ní prost�edky byly 

ur�eny na rekonstrukci vodovodu. 

Tab. �. 3.5: Kapitálové p�íjmy obce Staré Hamry v letech 2006-2009 (v tis. K�) 

Položka 2006 2007 2008 2009 

  3112  P�íjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich �ástí 840,00     3 000,00

  3121  P�ijaté dary na investice 160,00       

Kapitálové p�íjmy celkem 1 000,00 0,00 0,00 3 000,00

 Zdroj: ARISweb – prezentace údaj� o ÚSC [online]. 2010 [cit. 27. prosince 2010]. Dostupné na Internetu:  
           <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. Vlastní zpracování. 

3.2.4 Dotace 

       Výše dotací obce Staré Hamry v jednotlivých letech výrazn� kolísá, a to p�edevším díky 

nenárokovým investi�ním dotacím. Neinvesti�ní dotace ve zkoumaném období nevykazují 

zvláš	 vysoké výkyvy a pohybují v rozmezí od 600 tis. K� do 1 mil. K�. 
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Tab. �. 3.6: Nenárokové dotace obce Staré Hamry v letech 2006 – 2009 (v tis. K�) 

Položka 2006 2007 2008 2009 

  4211  Investi�ní p�ijaté dotace. z všeob. pokl. správy SR 15 000,00       

  4216  Ostatní investi�ní p�ijaté dotace ze SR 4 980,74       

  4218  Investi�ní p�evody z Národního fondu 1 476,72       

  4222  Investi�ní p�ijaté dotace od kraj� 200,00   1 300,00 600,00

  4223  Investi�ní p�ijaté dotace od regionálních rad       1 451,86

Dotace celkem 21 657,46 0,00 1 300,00 2 051,86

Zdroj: ARISweb – prezentace údaj� o ÚSC [online]. 2010 [cit. 27. prosince 2010]. Dostupné na Internetu:  
           <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. Vlastní zpracování. 

       Mezi neinvesti�ní dotace v pr�b�hu let pat�ily dotace ze státního rozpo�tu, a to dotace 

v rámci souhrnného dota�ního vztahu a dotace na volby; dále neinvesti�ní p�ijaté transfery od 

obcí, konkrétn� od obce Bílá, za neinvesti�ní náklady na žáka navšt�vujícího 1. stupe�

základní školy ve Starých Hamrech. Dalšími neinvesti�ními dotacemi jsou pak dotace 

z rozpo�tu kraje, které byly ú�elov� ur�eny jednak na výdaje za uskute�n�né zásahy jednotky 

Sdružení dobrovolných hasi�� Staré Hamry, tak také na podporu projektu „Opravy 

a rekonstrukce komunikací ve vlastnictví obce“, na n�ž obec v pr�b�hu let od kraje 

dohromady získala více než 700 tis. K�. 

       Oproti tomu výše investi�ních dotací výrazn� kolísá. V roce 2006 obec na dotacích 

získala více než 22 mil., z �ehož tém�� 90 % tvo�ily ú�elové investi�ní dotace, a to na 

rekonstrukci kulturního domu, na rekonstrukci místní komunikace Gru� h�ebenová cesta, na 

zateplení jižní strany fasády budovy obecního ú�adu a rekonstrukci nevyužitých prostor 

v budov� obecního ú�adu na byty. Pro tak nákladné investi�ní zám�ry byl v té dob� rozpo�et 

obce naprosto nedosta�ující, proto nezbylo, než se zapojit do sout�že o získání dotací 

z r�zných dota�ních program�. Díky kvalitním projekt�m a také aktivnímu p�ístupu 

tehdejšího zastupitelstva získala obec v roce 2006 na své investi�ní zám�ry dotace p�es 

21 mil. K�, což je na tak malou obec veliký úsp�ch.  

       V dalších letech se výše investi�ních dotací oproti roku 2006 rapidn� snížila. V roce 2007 

byly investi�ní dotace nulové, v roce 2008 obec p�ijala investi�ní dotace od kraje ve výši 

1,3 mil. K�, z nichž 1 mil. K� byl ur�en na rekonstrukci automobilní cisterny pro Sdružení 

dobrovolných hasi�� Staré Hamry, a zbývajících 300 tis. K� byly ú�elov� vázány na 

rekonstrukci fasády budovy obecního ú�adu. 
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       V roce 2009 p�ijaté dotace �inily p�ibližn� 2 mil. K� a z toho 1,45 mil. K� obec získala od 

regionálních rad region� soudržnosti na rekonstrukci st�edu obce a 600 tis. bylo získáno od 

kraje na rekonstrukci mostu na místní komunikaci. 

3.3 ANALÝZA  VÝDAJ�

       Výdaje obce Staré Hamry jsou velice r�znorodé a jejich výše v jednotlivých letech 

zna�n� kolísá. Výši celkových výdaj� v obci výrazn� ovliv�ují kapitálové výdaje, které za 

celé období tvo�í polovinu výdaj�. Výrazné výkyvy ve výdajích obce zap�í�i�ují kapitálové 

výdaje, které ve dvou letech vystoupily vysoko nad obvyklý pr�m�r - v roce 2006 �inily p�es 

21 mil. K� a tvo�ily více než 77 % celkových výdaj� a v roce 2009 se podílely na celkových 

výdajích 49 % �ástkou tém�� 9 mil. K�. Realizace nejr�zn�jších investi�ních zám�r� jsou 

finan�n� velmi nákladné a výrazn� ovliv�ují výdajovou stránku rozpo�tu obce, kapitálové 

výdaje p�ímo odrážejí realizované investice v obci. Oproti tomu b�žné výdaje byly 

v jednotlivých letech docela stabilní a pohybovaly se v rozmezí od 6 mil. K� do 9,3 mil. K�, 

jak m�žeme vid�t v grafu �. 3.2. 

Graf �. 3.2: Celkové výdaje obce Staré Hamry v letech 2006 – 2009 (v tis. K�) 

�

Zdroj: ARISweb – prezentace údaj� o ÚSC [online]. 2010 [cit. 27. prosince 2010]. Dostupné na Internetu:  
           <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. Vlastní zpracování. 

       V této �ásti práce se podrobn�ji podíváme na strukturu výdaj� obce. P�estože je druhové 

�len�ní na jednotlivé položky u výdaj� velmi d�ležité, p�i analýze výdaj� samotné položky 

velmi málo vypovídají o ú�elu a odv�tví, na které byly finan�ní prost�edky použity. Proto, 

abychom mohli co nejlépe zhodnotit struktur výdaj� obce, v této �ásti budeme výdaje 

zkoumat p�edevším z pohledu hlediska odv�tvového. Tabulka dokládající výši výdaj� za 

jednotlivé oddíly a paragrafy je pro svou velikost obsažena v p�íloze �. 3. 
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3.3.1 B�žné výdaje 

       B�žné výdaje obce zahrnují financování b�žných, pravideln� opakujících se pot�eb. Dle 

odv�tvového �len�ní výdaj� obec Staré Hamry v uplynulých letech vynakládala nejvíce 

prost�edk� na pot�eby územní samosprávy, ochranu životního prost�edí, vzd�lávání, dopravu 

a na pot�eby kultury, církví a ostatních záležitostí sd�lovacích prost�edk�.  

       P�i bližším pohledu na strukturu výdaj� oddílu územní samosprávy bylo zjišt�no, že 

pr�m�rné výdaje tohoto oddílu v letech 2006 až 2009 �inily necelé 3 mil. K�, p�i�emž tyto 

výdaje m�ly v daném období rostoucí tendenci, kdy v roce 2006 �inily 2,34 mil. K� a v roce 

2009 to bylo 3,7 mil. K�. R�st výdaj� na územní samosprávu ovlivnil zejména výrazný r�st 

mzdových náklad� zam�stnanc� obecního ú�ad�, který byl zp�sobený zvýšením po�tu 

zam�stnanc� v pracovním pom�ru. Na výši n�kterých výdaj� pravd�podobn� m�la vliv také 

vyšší inflace v roce 2008, dále nákup drobného hmotného a nehmotného majetku jako 

vybavení budovy obecního ú�adu po její rozsáhlé rekonstrukci a v neposlední �ad� také odvod 

dan� z p�evodu nemovitostí z výše zmín�ného prodeje Bezru�ovy školy ve výši 90 tis. K�.  

       Výdaje vynaložené v rámci oddílu Ochrana životního prost�edí se v uvedených letech 

pohybují od 860 tis. K� do 1,12 mil. K� a pr�m�rná výše t�chto výdaj� dosahuje p�ibližn�

1,1 mil. K�. Nejvyšších �ástek dosahují b�žné výdaje vzniklé v souvislosti se sb�rem 

a svozem komunálních a nebezpe�ných odpad� a v souvislosti s pé�í o vzhled obce a ve�ejnou 

zele�.  

       Další významnou skupinu b�žných výdaj� p�edstavují výdaje spojené se vzd�láváním. 

V pr�m�ru obec ro�n� vynakládala na vzd�lávání p�ibližn� 940 tis. K�, jinak se tyto výdaje 

v pr�b�hu let pohybovaly v rozmezí od 700 tis. K� do 1,2 mil. K�. Nejvýznamn�jší položkou 

výdaj� v oblasti vzd�lávání jsou neinvesti�ní p�ísp�vky z�ízeným p�ísp�vkovým organizacím. 

V obci je základní škola od 1. do 5. ro�níku, mate�skou školu místní d�ti navšt�vují 

v sousední obcí Bílá. Dalšími podstatnými výdaji obce na vzd�lávání je p�ísp�vek na žáka, 

který obec p�ispívá obci Bílé, podle po�tu d�tí, které navšt�vují tam�jší mate�skou školu 

a dále je p�ísp�vek na žáka poskytován obcím Ostravice a Frýdlant nad Ostravicí, kde místní 

d�ti navšt�vují 2. stupe� základní školy.  

       Do výdaj� obce vynaložených na dopravu v uvedeném období pat�ilo: 

� financování b�žných výdaj� spojených s pozemními komunikacemi, 
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� výdaje na provoz ve�ejné silni�ní dopravy  zahrnující p�ísp�vek na dopravní 

obslužnost obce.  

�innosti spojené s údržbou, opravami, obnovou pozemních komunikací v majetku obce a také 

�innosti spojené s údržbou chodník�, parkoviš	 a cyklistických tras stály obec v jednotlivých 

letech nemalé peníze. Pr�m�rné výdaje v letech 2006 až 2009 �inily p�ibližn� 760 tis. K�, 

p�i�emž se tyto výdaje pohybovaly v rozmezí od 260 tis. K� do 1,44 mil. K�. Na výši t�chto 

výdaj� m�lo vliv mnoho faktor�. Nejv�tší výdajovou položku v rámci silnic a pozemních 

komunikací samoz�ejm� tvo�í výdaje na opravy a udržování. Výdaje tedy v pr�b�hu let 

kolísaly hlavn� v závislosti na pot�eb� jednotlivých oprav, ur�itý podíl na výši t�chto výdaj�

p�itom jist� má také po�así v zim�, resp. množství sn�hové pokrývky a s tím spojené zvýšené 

náklady spojené se zimní údržbou komunikací. Výdaje obce na dopravní obslužnost b�hem let 

jen mírn� rostly, a to ze 130 tis. K� na 142 tis. K�.  

       Poslední velkou skupinu výdaj� obce tvo�í výdaje spojené s kulturou, zde pat�í hlavn�

výdaje spojené s provozem kulturního domu ve vlastnictví obce, výdaje na provoz místní 

knihovny, která je organiza�ní složkou obecního ú�adu a v neposlední �ad� výdaje spojené se 

zajiš	ováním n�kterých kulturních a spole�enských akcí. Celkové výdaje na kulturu se 

pohybují v rozmezí od 400 tis. K� do 610 tis. K� ro�n� a v�tšina t�chto výdaj� je spojena 

práv� s provozem a údržbou kulturního domu.  

       Samotné náklady na provoz místní knihovny jsou velmi nízké, protože obecní knihovna 

je malá a je p�ístupná obyvatel�m jen dva krát týdn�. Náklady na provoz knihovny pr�m�rn�

�iní 63 tis. K� ro�n� v �emž jsou zahrnuty výdaje na mzdy i výdaje na obnovu knižního 

fondu.  

       Další výdaje spojené s financováním b�žných pot�eb obce již nedosahují tak vysokých 

�ástek, ale p�esto jsou pro život v obci nezbytné. Zmíníme zde alespo� ty nejd�ležit�jší 

výdaje spojené s poskytováním ve�ejných a smíšených statk�.  

       Na výdaje za ve�ejné osv�tlení obec pr�m�rn� ro�n� vynaložila 120 tis. K�., výdaje za 

pitnou vodu �inily pr�m�rn� 278 tis. K�, avšak u tohoto výdaje musíme zohlednit uživatelské 

poplatky obyvatel odebírajících vodu z obecního vodovodu, které byly pr�m�rn� ve výši 104 

tis. K�. Jak je vid�t, uživatelské poplatky nepokryly všechny výdaje paragrafu pitná voda 

a rozdíl ve výdajích byl zap�i�in�n hlavn� nákupem vodom�r� ob�an�m, kte�í jsou napojeni 

na obecní vodovod a vypracováním technickoekonomické studie k vodovodnímu �ádu.  
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       Další nezbytné výdaje jsou spojeny s podporou sdružení dobrovolných hasi�� (dále jen 

SDH) Starých Hamer, kte�í v obci p�sobí. Jelikož obec Staré Hamry je horskou obcí a mnohé 

její �ásti jsou pro svou geografickou polohu t�žko p�ístupné, služby dobrovolných hasi�� zde 

hrají velmi d�ležitou úlohu, a	 už jde o zásahy p�i požárech, autonehodách nebo p�i �ešení 

nejr�zn�jších náhlých nep�íznivých okolností, likvidaci bodavého a obtížného hmyzu a další 

�innosti. Jednotka SDH vyjíždí k nejr�zn�jším událostem jak na žádost starosty obce, tak na 

zavolání opera�ního st�ediska.16 Obec SDH podporuje a v uvedených letech p�ispívala na 

provoz pr�m�rn� 220 tis. K�. O tom, že je v obci služeb SDH opravdu pot�eba, není pochyb 

a sv�d�í o tom i po�et výjezd�. Místní hasi�i provád�jí svou práci velmi dob�e a krom� toho 

také po�ádají sportovn� zam��ené výchovn� vzd�lávací akce pro místní d�ti a mládež. Na 

t�chto akcích se d�ti mohou nau�it techniku poskytování první pomoci, trénují nácvik chování 

p�i vzniku požáru, nácvik hašení požáru a další. To vše je spojeno s nejr�zn�jšími sportovními 

aktivitami. Zdejší d�ti a mládež se do t�chto akcí velmi rády zapojují a zvlášt� pak chlapci už 

od d�tství ví, že cht�jí jednou také pat�it ke zdejší jednotce SDH, takže toto �emeslo zde pro 

nedostatek dobrovolník� ur�it� nezanikne, jak se tomu v posledních desetiletích stalo 

v mnoha obcích.  

3.3.2 Kapitálové výdaje 

       Kapitálové výdaje obcí p�esn� kopírují uskute�n�né investice. V obci Staré Hamry jejich 

výše v pr�b�hu let výrazn� kolísala, jak dokládá tabulka �. 3.7. 

Tab. �. 3.7: Kapitálové výdaje obce Staré Hamry v letech 2006 – 2009 (v tis. K�) 

Oddíl 
Rok 

2006 2007 2008 2009 
  22  Doprava 5 271,39 22,96 6 438,65

  31  Vzd�lávání 59,38

  33  Kultura, církve a sd�lovací prost�edky 15 083,42 200,00

  36  Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 82,92

  55  Požární ochrana a integrovaný záchranný systém ������	
�

  61  Územní samospráva 650,00 999,64 201,14

Celkové kapitálové výdaje ������	
�� �	��� �����	��� 
�


	���

Zdroj: ARISweb – prezentace údaj� o ÚSC [online]. 2010 [cit. 27. prosince 2010]. Dostupné na Internetu:  
            <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. Vlastní zpracování. 

                                                
16 Oficiální stránky Sdružení dobrovolných hasi�� Staré Hamry [online]. 2011 [cit. 4. ledna 2011]. Dostupné na 
Internetu: <http://www.sdhstarehamry.estranky.cz/>.
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       Rok 2006 byl pro obec, co se tý�e kapitálových výdaj�, zcela výjime�ný. Kapitálové 

výdaje �inily více než 21 mil. K� a tém�� všechny tyto výdaje byly pokryty získanými 

dotacemi. Jen díky nim mohla obec zrealizovat své dlouhodob� plánované investi�ní zám�ry. 

Zbývající prost�edky obec zaplatila z vlastních zdroj�. Nejv�tší investice p�esahující 15 mil. 

K� plynula na realizaci 2. etapy rekonstrukce kulturního domu, p�i�emž 1. etapa prob�hla již 

v roce 2005 a výdaje na ni �inily 8,9 mil. K�. Další finan�n� náro�nou investicí byla 

rekonstrukce místní komunikace Gru� – h�ebenová cesta, která si vyžádala více než 

5,2 mil. K�. Krom� toho v témže roce sta�ili v obci zrealizovat také zateplení jižní strany 

budovy obecního ú�adu ve výši 650 tis. K�. 

       V letech 2007 a 2008 nastal rapidní pokles kapitálových výdaj�, kdy v roce 2007 byly 

dokonce kapitálové výdaje obce nulové a v roce 2008 �inily kapitálové výdaje 1,1 mil. K�. Na 

kapitálových výdajích se nejv�tší m�rou podílelo dokon�ení zatepletí fasády budovy obecního 

ú�adu ve výši 1 mil. K�, na n�ž obec obdržela dotace ve výši 300 tis. K� a technické 

zhodnocení provedené na ve�ejném osv�tlení obce, které stálo více než 80 tis. K�. 

       V roce 2009 se kapitálové výdaje oproti p�edchozím dvou let�m výrazn� zvýšily a jejich 

celková výše dosáhla tém�� 8,9 mil. K�. Nejv�tším výdajem v tomto roce byla rozsáhlá 

investi�ní akce rekonstrukce centra obce Staré Hamry. Finan�ní prost�edky na tuto investici 

byly získány z fond� EU, konkrétn� z Regionálního opera�ního programu NUTS II 

Moravskoslezsko 2007 - 2013, z oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova, a to ve výši 92,5 % 

z celkových náklad�, p�i�emž �ást dotace obec p�ijala v roce 2009 a zbytek v roce 2010. 

Rekonstrukce centra obce zahrnovala výstavbu chodník� a nových zpevn�ných ploch v obci, 

vým�nu povrchu pozemní komunikace v centru obce, výstavbu d�tského a víceú�elového 

h�išt�, úpravu zelených ploch a vým�nu mobiliá�e. Celková cena této rozsáhlé investi�ní akce 

�inila dohromady 4,5 mil. K�. V rámci oddílu doprava realizovala obec ješt� jednu rozsáhlejší 

investici, a tou byla rekonstrukce mostu na místní komunikaci, jejíž celková cena �inila 

1,9 mil. K�, na tuto investici byly získány dotace od kraje ve výši 600 tis. K�. 

       Dalším nezbytn� d�ležitým investi�ním výdajem byla oprava automobilní hasi�ské 

cisterny jednotky SDH Staré Hamry, která již byla v havarijním stavu, tato oprava si vyžádala 

více než 1,86 mil. K�, p�i�emž 1 mil. K� obec získala od kraje již v roce 2008 a zbývající 

výdaje obec pokryla ze svého rozpo�tu. Dále obec pro SDH zakoupila nová vrata do hasi�ské 

zbrojnice ve výši 130 tis. K�. Tyto investice byly velmi d�ležité nejen pro SDH, ale i pro 

celou obec. O tom, že fungující jednotku dobrovolných hasi�� obec skute�n� pot�ebuje, není 
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pochyb a dob�e odvád�ná dobrovolná práce místních hasi�� byla i jedním z d�vod�, pro�

obec finan�n� podpo�ila nákup další moderní techniky a za�ízení. 

       V roce 2009 musela obec vy�ešit ješt� jednu neodkladnou záležitost, a tou byla oprava 

st�echy garáží u obecního ú�adu ve vlastnictví obce, na kterých se koncem zimy propadla 

st�echa, za tuto opravu vydala obec dohromady 201 tis. K�.  

       Výdaje obce Staré Hamry byly ve sledovaném období velmi r�znorodé, nejv�tší vliv na 

výši výdaj� m�ly realizované investi�ní zám�ry neboli kapitálové výdaje, které vycházely 

z dlouhodobých pot�eb obce a podílely se na celkových výdajích nejv�tší m�rou. B�žné 

výdaje se v uvedených letech odvíjely od rozsahu vykonávané p�enesené a samostatné 

p�sobnosti obce a v p�ípad� t�chto výdaj� nemohla obec jejich velikost p�íliš ovliv�ovat. 

Zajímavé je, že b�žné a kapitálové výdaje obce byly v uvedeném období v pom�ru 1:1, což 

neodpovídá pr�m�rným hodnotám b�žných a kapitálových výdaj� u obcí �R, kde se podíl 

kapitálových výdaj� na celkových výdajích obce pohyboval od 30 do 35 %. To potvrzuje, že 

kapitálové výdaje obce Staré Hamry byly v uvedených letech opravdu vysoké. Druhým 

d�ležitým faktorem, který m�l zásadní vliv na velikost b�žných i kapitálových výdaj�, byla 

bez pochyby výše finan�ních prost�edk�, které v té dob� m�la obec k dispozici.  

3.4 FINANCOVÁNÍ

       Obec Staré Hamry vykazovala kladné saldo hospoda�ení v letech 2006 - 2008, které bylo 

zp�sobeno vyššími da�ovými p�íjmy a jednorázovými p�íjmy z prodeje majetku, kdy obec 

nesta�ila v daném roce tyto nep�edpokládané p�íjmy spot�ebovat, a proto byl p�ebytek 

finan�ních prost�edk� uložen ke zhodnocení na spo�ící ú�et v  bance pro pot�eby v dalších 

letech. V roce 2009 bylo saldo hospoda�ení naopak záporné a obec tuto situaci vy�ešila 

krátkodobým úv�rem od banky.Vznik tohoto záporného výsledku hospoda�ení byl spojen 

hlavn� s financováním investi�ní akce rekonstrukce centra obce, kdy obec musela velkou �ást 

prost�edk� zaplatit z vlastních zdroj�, p�i�emž zbývající �ást dotace m�la obec obdržet až na 

po�átku roku 2010, a to byl d�vod pro� obec p�istoupila ke krátkodobému úv�ru od banky. 

Další p�í�inou vzniku záporného salda v roce 2009 byl pokles n�kterých da�ových p�íjm�

v d�sledku celosv�tové finan�ní krize, s �ímž obec nepo�ítala. Sumá� rozpo�t�

s financováním za celé období dokládá p�íloha �. 4. 
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4. ZHODNOCENÍ  HOSPODA�ENÍ,  NÁVRHY  A  DOPORU�ENÍ

       Cílem této kapitoly je zhodnotit hospoda�ení obce Staré Hamry. To znamená, zhodnotit 

zda p�íjmy a výdaje obce, jsou vysoké, nízké nebo pr�m�rné a ur�it, zda obec Staré Hamry 

v �ele se starostou a zastupiteli aktivn� usiluje o všeobecný rozvoj svého území a napl�ování 

ve�ejných pot�eb svých ob�an�. K nalezení odpov�dí na všechny tyto otázky nám jist�

pom�že srovnání hospoda�ení obce Staré Hamry s hospoda�ením jiné stejn� velké obce. 

Pokud bychom ani prost�ednictvím tohoto srovánávání nedošli k uspokojivým záv�r�m, 

provedeme srovnání p�íjm� a výdaj� obcí ješt� ve v�tším m��ítku a to tak, že zjistíme za 

sledované období pr�m�rné p�íjmy a výdaje všech p�ibližn� stejn� velkých obcí okresu 

Frýdek-Místek a na základ� tohoto zjist�ní získáme dostate�né množství informací 

pot�ebných ke zhodnocení hospoda�ení obce Staré Hamry. 

       Pro ú�ely srovnání jsem vybrala obec Smilovice, která m�la k 1.1. 2009 663 obyvatel 

a rozkládá se na území 788 ha. Obec není ani obcí s pov��eným ú�adem, ani obcí s rozší�enou 

p�sobností. V obci je mate�ská škola, 1. stupe� základní školy a sportovní areál. 17

4.1 SROVNÁNÍ  P�ÍJM�  S OBCÍ SMILOVICE

       Tabulka �. 4.1 dokládá výši jednotlivých p�íjm�, kterých obec Smilovice dosáhla v letech 

2006 – 2009. Podrobný p�ehled všech p�íjm� nalezneme v p�íloze �. 5.  

  Tab. �. 4.1: P�íjmy obce Smilovice v letech 2006 – 2009 (v tis. K�) 

Druh p�íjmu 
P�íjmy v letech Ro�ní pr�m�rné p�íjmy

2006 2007 2008 2009 v K� na 1 obyv. 

Da�ové p�íjmy 4 401,89 4399,64 5275,48 4846,43 4 730,86 7,35

Neda�ové p�íjmy 429,75 392,68 563,26 695,67 520,34 0,81

Kapitálové p�íjmy  1,68 1006,5 252,05 0,39

Dotace 619,67 1108,29 7304,61 944,28 2 494,21 3,88

P�íjmy celkem 5 451,31 5 902,29 13 143,35 7 492,88 7 997,46 12,43

   Zdroj: ARISweb – prezentace údaj� o ÚSC [online]. 2010 [cit. 27. prosince 2010]. Dostupné na Internetu:  
              <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. Vlastní zpracování. 

       Již p�i prvním pohledu na p�íjmy obce Smilovice v jednotlivých letech je z�ejmé, že 

p�íjmy této obce jsou mnohem nižší než p�íjmy obce Staré Hamry. Když se�teme p�íjmy obou 
                                                
17 Oficiální stránky obce Smilovice [online]. 2010 [cit. 14. prosince. 2010]. Dostupné na Internetu:  
<http://www.smilovice.cz/�.
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obcí a porovnáme jejich velikost, dojdeme k velice p�ekvapivému záv�ru, a to že p�íjmy obce 

Staré Hamry za sledované období více než dvojnásobn� p�esáhly p�íjmy obce Smilovice. 

Rozdíly v p�íjmech obou obcí podle jednotlivých t�íd dokládá tabulka �. 4.2. 

 Tab. �. 4.2: Srovnání celkových p�íjm� obcí Staré Hamry a Smilovice (v tis. K�) 

Druh p�íjmu 
Staré Hamry Smilovice Rozdíly v 

p�íjmech 
p�íjmy 2006-2009 na 1 obyv. p�íjmy 2006-2009 na 1 obyv. 

Da�ové p�íjmy 28 175,13 12,70 18 923,44 7,35 9 251,69 

Neda�ové p�íjmy 3 800,15 1,71 2 081,36 0,81 1 718,79 

Kapitálové p�íjmy  4 000,00 1,80 1 008,18 0,39 2 991,82 

Dotace 28 351,99 12,78 9 976,85 3,88 18 375,14 

P�íjmy celkem 64 327,27 28,99 31 989,83 12,43 32 337,44 

 Zdroj: ARISweb – prezentace údaj� o ÚSC [online]. 2010 [cit. 27. prosince 2010]. Dostupné na Internetu:  
            <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. Vlastní zpracování. 

       Celkové rozdíly v p�íjmech obou obcí ve sledovaném období dohromady �inily p�es 

32 mil. K� a to je opravdu vysoká �ástka, p�itom faktor�, které rozdíly v p�íjmech mohly 

zap�í�init m�že být mnoho. Pr�m�rné p�íjmy na obyvatele za celé období �inily ve Starých 

Hamrech 28,99 tis. K� a ve Smilovicích 12,43 tis. K�, z toho da�ové p�íjmy na obvytelele 

obce Staré Hamry �inily 12,7 tis. K�, a v obci Smilovice 7,35 tis. K�. Na následujících 

stránkách bude tedy úkolem zjistit, v �em spo�ívaly tak vysoké p�íjmy obce Staré Hamry 

oproti obci Smilovice. 

P�ijaté dotace 

       V�bec nejv�tší rozdíly v p�íjmech obou obcí byly zp�sobeny p�ijatými dotacemi, jejichž 

rozdíl je vskutku velmi vysoký. Obec Staré Hamry na dotacích za uvedená léta získala 

28,4 mil. K�, obec Smilovice pouze 10,5 mil. K�. P�i podrobn�jším zkoumání hospoda�ení 

obce Staré Hamry jsme již zjistili, že v�tšinu p�ijatých dotací obce Staré Hamry, tvo�ily 

nenárokové dotace získané z nejr�zn�jších dota�ních program� na realizaci rozsáhlejších 

investi�ních zám�r�. Z dotací, které získala obec Smilovice, �inily nenárokové dotace na 

investi�ní zám�ry také v�tšinu, a to 8,2 mil. K�. Výši nárokových dotací obce ovlivnit 

prakticky nemohou, protože ta se odvíjí od rozsahu �inností vykonávaných obcí, za které obci 

ze zákona náleží dotace a jejich výše se v jednotlivých letech p�íliš nem�ní . Ale rozhodn� je 

ovlivnitelná výše nenárokových dotací, o které se obce ucházejí v sout�žích na základ�

vypracovaných žádostí a projekt� z nejr�zn�jších dota�ních program�.  
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       O tom, co konkrétn� m�lo nejv�tší vliv na rozdílnou výši nenárokových dotací, by se dalo 

polemizovat. Dle mého názoru jsou vysoké p�íjmy obce Staré Hamry z nenárokových dotací 

hlavn� výsledkem aktivního p�ístupu a snahy zastupitelstva obce Staré Hamry usilovat 

o všeobecný rozvoj obce, velmi d�ležitou roli pak jist� sehrála také správná volba 

investi�ních zám�r� a kvalitn� vypracované projekty, díky nimž obec v p�id�lení dotací 

usp�la. Také je d�ležité, zda obec v rozpo�tovém výhledu v�bec uvažuje o realizaci 

nejr�zn�jších investi�ních zám�r�, i od toho se odvíjí celková výše p�ijatých dotací za delší 

�asový úsek a plánování rozpo�tového výhledu a investi�ních akcí je znovu hlavn� v�cí 

zastupitelstva obce a jeho snahy o rozvoj obce. 

       Z informací obecního ú�adu obce Smilovice bylo zjišt�no, že obec v uvedeném období 

m�la také velké investi�ní plány, ale jen n�kolik z nich bylo realizováno. Znamená to tedy, že 

menší velikost p�ijatých dotací v obci, nebyla zp�sobena nezájmem smilovických zastupitel�

o realizaci investi�ních zám�r�, nebo nedostatkem podaných žádostí o dotace. Obec 

Smilovice usilovala o získání dotací na n�kolik projekt�: zateplení budovy obecního ú�adu 

a zm�nu vytáp�ní, projekt rekonstrukce budovy obecního ú�adu, vým�na st�echy obecního 

ú�adu, oprava místní komunikace Rakovec, z�ízení parku v centru obce, rozší�ení 

vodovodního �ádu obce a projekt splaškové kanalizace. Z uvedených projekt� však byly 

dotace získány pouze na dva investi�ní zám�ry, a to na rozší�ení vodovodního �ádu obce 

a projekt splaškové kanalizace, zbytek žádostí se s úsp�chem nesetkal. Neúsp�chy 

v žádostech o dotace tak pravd�podobn� zp�sobily nevhodn� zpracované projekty p�iložené 

k žádostem o dotace, vlastní prezentace obce a další možné d�vody. 

Da�ové p�íjmy 

       Další pom�rn� vysoké rozdíly v p�íjmech obou obcí nastaly u da�ových p�íjm�, kdy 

jejich rozdíl za celé zkoumané období �inil více než 9,2 mil. K�. Tento rozdíl byl zp�soben 

p�edevším rozdílnými výnosy u daní z nemovitostí, tém�� u všech druh� daní z p�íjm�

a u dan� z p�idané hodnoty, v neposlední �ad� rozdílnost p�íjm� ovlivnily také výnosy 

z místních poplatk�.  

       Obec Smilovice za uvedená léta p�ijala na dani z nemovitostí výnosy ve výši 870 tis. K�, 

obec Staré Hamry z výnos� této dan� získala necelých 5 mil. K�. Výše výnosu z dan�

z nemovitostí je závislá na koeficientu dan� stanoveného obecn� závaznou vyhláškou obce 

a na množství nemovitostí nacházející se na území obce. Obec Staré Hamry je svou celkovou 



37 

rozlohou 8345 ha 2. nejv�tší obcí v Beskydech a díky tomu se pochopiteln� nachází na jejím 

území mnohem v�tší množství pozemk� podléhající dani z nemovitostí.Navíc 92 % území 

obce Staré Hamry tvo�í lesy, na n�ž lze uplatnit zvýšený místní koeficient. Ten také obec 

uplatnila v roce 2009, �ímž se její výnosy z dan� z nemovitostí zvýšily trojnásobn�. Obec 

Smilovice má rozlohu jen 788 ha a už jen tento fakt má zásadní vliv na výši p�íjm� z dan�

z nemovitostí. P�estože je v obci Smilovice p�ibližn� stejné množství staveb, tak velikost 

pozemk� je vlivem menší rozlohy obce mnohonásobn� nižší. Navíc nejv�tší �ást území obce 

72 % tvo�í zem�d�lská p�da, která je vy�ata z uplatn�ní zvýšeného místního koeficientu. 

Tudíž stanovení místního koeficientu by obci Smilovice stejn� nep�ineslo velké zvýšení 

výnos� z dan� z nemovitostí.  

       Výnosy daní z p�íjm� a DPH jsou ve v�tšin� p�ípad� dány sdílením podílu 21,4 % na 

celostátním výnosu t�chto daní, a jedním z kritérií pro p�erozd�lování podílu t�chto daní je 

také rozloha obce, která se na p�erozd�lení podílí váhou 3 %. Pomineme-li ostatní faktory, 

které rozdílnost t�chto da�ových p�íjm� mohly zp�sobit, tak jist� hlavní p�í�inou tak 

propastných rozdíl� v p�íjmech je rozloha obce. Obec Staré Hamry svou rozhlohou p�esahuje 

rozlohu obce Smilovice více než deset krát. 

       Nemalé rozdíly ve výši da�ových p�íjm� zp�sobil také rozsah a výše místních poplatk�

vybíraných na území jednotlivých obcí. Staré Hamry na rozdíl od Smilovic dosahují mnohem 

vyšších výnos� z poplatk� zejména díky poplatk�m spojených s rekreací. Tento druh poplatk�

obec Smilovice v�bec nevybírá. 

       Hlavní faktor ovliv�ující velikost da�ových p�íjm� obce Staré Hamry je tedy 

jednozna�n� rozloha obce. Díky tak rozsáhlému území obci náleží mnohem vyšší výnosy ze 

sdílených daní a také z dan� z nemovitostí, jejíž výši obec ješt� umocnila zvýšením místního 

koeficientu.  

Ostatní p�íjmy 

       Rozdíly v neda�ových a kapitálových p�íjmech obou obcí nejsou tak vysoké jako 

u da�ových p�íjm� a dotací. Výrazn� p�evyšující neda�ové p�íjmy obce Staré Hamry byly 

zp�sobeny p�edevším vyšším objemem p�ijatých uživatelských poplatk� a mnohem vyššími 

p�íjmy z pronájmu majetku. Rozdíly v kapitálových p�íjmech byly zp�sobeny v�tším 

objemem prodeje nemovitostí v obci Staré Hamry. 
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4.2 SROVNÁNÍ  VÝDAJ�  S OBCÍ SMILOVICE

       Výdaje obcí Staré Hamry a Smilovice byly ve sledovaném období p�ibližn� ve stejném 

pom�ru jako p�íjmy, znamená to tedy obec Smilovice m�la o polovinu nižší výdaje než obec 

Staré Hamry. Pr�m�rné výdaje na obyvatele v obci Staré Hamry �inily za sledované období 

�inily necelých 27 tis. K�, pr�m�rné výdaje na obyvatele ve Smilovicích oproti tomu �inily 

jen 13,3 tis. K�. 

B�žné výdaje 

       P�i bližším pohledu na b�žné výdaje obce Smilovice, která dokládá p�íloha �. 6., 

shledáme, že se v pr�b�hu let pohybovaly od 3,9 do 4,3 mil. K�, což je oproti obci Staré 

Hamry mnohem mén�.  

       P�i podrobn�jším zkoumání b�žných výdaj� obou obcí bylo zjišt�no, že nejv�tší rozdíly 

v b�žných výdajích v uvedeném období byly ve výdajích oddílu územní samospráva, do 

n�hož spadají p�edevším výdaje na �innost místní správy, zaspupitelstva obcí, výdaje na 

volby a další. Ve Smilovicích výdaje na územní samosprávu za dané období �inily jen 

7,3 mil. K�, zatímco ve Starých Hamrech to bylo 11,7 mil. K�. Rozdíly jsou velké, vzhledem 

k tomu, že se jedná o obce s tém�� stejným po�tem obvyvatel a také s tém�� stejným 

rozsahem výkonu státní správy. Podíváme-li se na jednotlivé paragrafy oddílu územní 

samosprávy, zjistíme, že nejv�tší rozdíly byly ve výdajích na �innost místní správy; jejichž 

rozdíl dohromady b�hem let �inil více než 3,2 mil. K�.  

       Za možnou p�í�inu vyšších náklad� na �innost místní správy bychom mohli považovat 

existenci matri�ního ú�adu v obci Staré Hamry, který zvýšil mzdové náklady obce, ale ur�it�

tím nezd�vodníme celý tento vysoký rozdíl ve výdajích.  

       Další výrazné rozdíly v rámci výdaj� na �innost místní správy jsou ve výdajích na nákupy 

drobného investi�ního a neinvesti�ního majetku a výdajích na nákup služeb – tyto rozdílné 

výdaje lze také vysv�tlit. Budova obecního ú�adu ve Starých Hamrech je svými rozm�ry 

mnohem v�tší než budova obecního ú�adu ve Smilovicích. Z toho d�vodu jsou pak nutn�

vyšší i výdaje za drobné vybavení a za služby spojené s údržbou budovy, úklidem, údržbou 

trávník� okolo budovy a další výdaje, které v obci Smilovice vznikají v mnohem menší mí�e. 

Na druhou stranu, budova obecního ú�adu ve Starých Hamrech není používána jen pro ú�ely 
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obce, ale nabízí zna�nou �ást prostor k pronájmu. Nachází se zde pošta, ordinace obvodního 

a d�tského léka�e, obchod se smíšeným zbožím, holi�ství, kosmetické studio. Takže p�íjmy 

z pronájmu prostor v budov� obecního ú�adu ve Starých Hamrech plynoucí do rozpo�tu obce 

z velké �ásti pokryjí zvýšené náklady na vybavení a údržbu t�chto prostor. Další velké 

nevyužité prostory v budov� obec hodlá využít k p�estavb� na obecní byty, v plánu je 

rekonstrukce prostor na menší byty, které by m�ly být ur�eny p�edevším mladým rodinám 

jako startovací byty a také pro starší ob�any obce.  

       Pom�rn� vysoké rozdíly v rámci územní samosprávy byly také rozdíly ve výdajích na 

zastupitelstva obce. Ve Smilovicích bylo za uvedené období na zastupitelstva obce vydáno 

1,4 mil. K�, zatímco ve Starých Hamrech 2,6 mil. K�. Výše odm�n �len� zastupitelstva 

v�etn� starosty i místostarosty se odvíjí od toho, zda se jedná o uvoln�né �leny, nebo 

neuvoln�né. Zatímco výše odm�ny uvoln�ných �len� je p�esn� stanovena zákonem, u odm�n 

neuvoln�ných �len� je pro výši odm�n zákonem stanovená pouze maximální hranice 

a o konkrétní výši odm�ny rozhoduje zastupitelstvo obce, p�i�emž zastupitelstvo obce není 

povinno stanovit odm�ny svým neuvoln�ným �len�m.18 P�i stanovení výše odm�n 

neuvoln�ným �len�m tak mají zastupitelé velké pravomoci, díky nimž mohou ve stejn�

velkých obcích se stejným po�tem zastupitel�, vznikat zna�né rozdíly ve výdajích na 

zastupitelstva obcí. Velmi d�ležité je také rozhodnutí o tom, který zastupitel bude uvoln�ný 

a který neuvoln�ný, protože toto rozhodnutí zásadn� ovliv�uje objem odm�n, které obecní 

ú�ad zastupitel�m každý m�síc vyplácí. Jen pro p�íklad, rozdíl mezi odm�nou uvoln�ného 

a neuvoln�ného starosty obce s 500 obyvateli v roce 2009 �inil více než 18 tis. K� m�sí�n�, 

u místostarosty rozdíl �inil více než 12 tis. K�, to platí ale jen pro p�ípad, kdy by se 

zastupitelstvo obce rozhodlo neuvoln�nému starostovi a místostarostovi vyplácet odm�ny 

v maximální výši, kterou stanoví zákon. Pokud by vyplácené odm�ny neuvoln�ným 

zastupitel�m nedosahovaly maximáln� stanovené výše, pak by se rozdíly ješt� prohloubily. 

Vysoké rozdíly ve výdajích obcí Staré Hamry a Smilovic na zastupitelstva ve výši 1,2 mil. K�

mohly takto b�hem �ty� let nar�st práv� díky individálnímu p�ístupu obou obcí v oblasti 

odm��ování �len� zastupitelstva. 

       Další významné rozdíly ve výdajích za uvedené období vykazují výdaje spojené 

s dopravou. U obce Staré Hamry celková �ástka �inila 3,6 mil. K�, zatímco ve Smilovicích 

jen 790 tis. K�. P�í�ina rozdílu je s nejv�tší pravd�podobností zap�í�in�na rozlohou a polohou 

                                                
18 Deník ve�ejné správy [online]. Jan B�e�: M�sí�ní odm�ny �len� ZO, zá�í 2008 [cit. 18. ledna 2011]. Dostupné 
na Internetu: <http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6332237>. 
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obce. Obec Staré Hamry má díky svému rozsáhlému území také mnohem delší sí	 místních 

komunikací, které je t�eba udržovat a také poloha obce v horách daleko od v�tších m�st vede 

k mnohem vyšším výdaj�m na dopravní obslužnost obce, které ve Starých Hamrech ve 

sledovaném období pr�m�rn� �inily 134 tis. K�, zatímco ve Smilovicích díky lepší 

dostupnosti tyto výdaje �inily jen 51. tis. K�. 

       Ostatní rozdíly ve výdajích obou obcí jsou už menšího charakteru, p�esto však b�hem let 

daly dohromady vysokou �ástku. Pat�í sem zejména výdaje na základní školy, kulturu, církve 

a sd�lovací prost�edky, zdravotnictví, ochranu životního prost�edí a výdaje na požární 

ochranu.  

Kapitálové výdaje 

       Kapitálové výdaje obou obcí p�esn� kopírují provedené investice b�hem let. Ve Starých 

Hamrech bylo v uvedeném období provedeno mnoho investic, o nichž bylo podrobn�

pojednáno výše. Každá obec má odlišné investi�ní pot�eby a jejich výše se v pr�b�hu let m�že 

hodn� m�nit v závislosti na samotném plánování realizace investic, na výši získaných dotací 

nebo také v d�sledku vzniku náhlých nep�íznivých okolností, díky nimž je obec nucena 

investovat.  

       Obec Smilovice se v uvedeném období zam��ila p�edevším na rozší�ení vodovodního 

�ádu do odlehlých �ástí obce a na projektování splaškové kanalizace, které si vyžádaly 

v pr�b�hu sledovaného období p�es 10 mil. K�, nemalé investice 1,3 mil. K� byly dále 

vynaloženy na vým�nu oken v budov� školy, investice do místních komunikací a další, 

p�i�emž všechny tyto investice byly realizovány s pomocí získaných dotací. Provedené 

investice v pr�b�hu let jsou však jen zlomkem všech plánovaných a o�kávaných investic 

obce, mnohé z nich se neuskute�nily práv� v d�sledku nep�iznání dotací. 

4.3 ZHODNOCENÍ  HOSPODA�ENÍ  OBOU  OBCÍ

       Ze srovnání informací o hospoda�ení obou obcí vyplývá, že nadpr�m�rné p�íjmy obce 

Staré Hamry, které zna�n� ovlivnily p�ijaté nenárokové dotace, byly z velké �ásti ovlivn�ny 

práv� díky aktivnímu p�ístupu obce. O tom, že je obec Staré Hamry skute�n� obcí, kde se 

zastupitelé, ale i ob�ané snaží o všeobecný rozvoj obce potvrzuje i fakt, že v roce 2009 obec 

zú�astnila sout�že Vesnice roku a v krajském kole této celostátní sout�že získala ocen�ní Bílé 
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stuhy za �innost mládeže. V sout�ži se obec zam��ila p�edevším na spole�enský život v obci 

a byla vypracována prezentace s mottem: ,,Staré Hamry – horská obec, kde to žije“. Je 

pravdou, ve Starých Hamrech, p�estože jde o malou obec, je b�hem roku po�ádáno mnoho 

spole�enských, kulturních a sportovních akcí, které organizuje jak obecní ú�ad, tak také 

sdružení dobrovolných hasi�� a základní škola. Jsou to akce nejr�zn�jšího charakteru 

(spole�né zájezdy, plesy, r�zná vystoupení, sout�že a sportovní turnaje atd.), a	 už pro d�ti 

a mládež, pro dosp�lé nebo pro d�chodce. Ro�n� je v obci takto uspo�ádáno více než dvacet 

akcí a to je pom�rn� hodn�, protože v málo které malé obci je b�hem roku tolik p�íležitostí 

k zábav�. Po�ádané akce se zde t�ší velké oblib� a utužují vztahy místních obyvatel. Díky 

všem t�mto aktivitám si obec Staré Hamry ocen�ní v sout�ži Vesnice roku jist� právem 

zasloužila. Finan�ní ocen�ní ve výši 600 tis. K� se stalo p�íjmem rozpo�tu roku 2010 

a prost�edky byly použity na opravu budovy školy.  

       Oproti tomu obec Smilovice se do této sout�že b�hem uvedeného období nep�ihlásila ani 

jednou. Dle mého pohledu není nejd�ležit�jší v sout�ži vyhrát, ale zústastnit se, protože už 

samotná ú�ast v sout�ži, ukazuje na aktivní p�ístup zastupitel� a obyvatel obce. K získání 

ur�itého ocen�ní je pak t�eba samoz�ejm� prokázat skute�né kvality a p�esv�d�it komisi, že si 

obec ocen�ní bez pochyby zaslouží. A to obec Staré Hamry dokázala. 

       Ze srovnávání hospoda�ení obce Staré Hamry a Smilovic tedy vyplývá, že Staré Hamry 

jsou co do velikosti p�íjm� i výdaj� nadpr�m�rné. Jako p�í�inu t�chto nadpr�m�rných 

výsledk� jsme ur�ili jednak velkou rozlohu obce, díky níž plynou do rozpo�tu obce mnohem 

v�tší da�ové p�íjmy a krom� toho dalším faktorem, který výrazn� ovlivnil velikost rozpo�tu, 

byl také aktivní p�ístup a všestranná snaha místního zastupitelstva o všeobecný rozvoj obce.  

4.4 SROVNÁNÍ  HOSPODA�ENÍ  S DALŠÍMI  OBCEMI

       P�i srovnání hospoda�ení jedné obce s druhou lze jasn� vid�t rozdíly v hospoda�ení obou 

obcí a není obtížné ur�it, která obec dlouhodob� dosahuje vyšších p�íjm� a výdaj� a pro�

tomu tak je. P�estože výše uvedené hodnocení bylo provedeno velmi pe�liv�, mohou nastat 

p�ípady, které by mohly vést ke zna�nému zkreslení výsledku hodnocení. V p�ípad�, že by 

srovnávaná obec Smilovice nep�edstavovala pr�m�rnou obec co se p�íjm� a výdaj� tý�e, ale 

její p�íjmy by za uvedené období byly hluboko pod pr�m�rem celostátních ukazatel�, pak by 

naše srovnávání nebylo v�bec objektivní. 
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       Proto nyní ješt� provedeme srovnání p�íjm� a výdaj� obce Staré Hamry s n�kolika 

dalšími obcemi z okresu Frýdek-Místek. Pro porovnávání budou p�epo�ítány pr�m�rné p�íjmy 

a výdaje za obcobí let 2006 až 2009 na 1 obyvatele za celou skupinu vybraných obcí. Pro tyto 

ú�ely budou vybrány všechny obce okresu Frýdek-Místek o velikosti od 500 do 700 obyvatel. 

Výpo�et pr�m�rného ro�ního p�íjmu a výdaje obce na obyvatele za celou skupinu obcí sice 

nebude jednoduchý, ale pro kvalitní zhodnocení je nutné jej provést. Výsledky zjišt�né tímto 

zp�sobem nám umožní zhodnotit hospoda�ení obce Staré Hamry mnohem p�esn�ji.  

       Údaje o po�tu obyvatel jednotlivých obcí byly získány ze statistického ú�adu a údaje 

o p�íjmech a výdajích vybraných obcí na internetových stránkách Ministerstva financí 

z aplikace ARISweb. P�i složitém výpo�tu byla získána pr�m�rná hodnota ro�ního p�íjmu 

a výdaje na obyvatele za celou skupinu srovnávaných obcí za období let 2006 až 2009, p�i 

p�epo�tech byly samoz�ejm� zohledn�ny zm�ny v po�tech obyvatel obcí v jednotlivých 

letech, které dokládá již d�íve zmín�ná p�íloha �.2. Podrobné údaje k výpo�tu dokládá p�íloha 

�. 7, pro rychlý náhled slouží tabulka �. 4.1, která ve zjednodušeném rozsahu interpertuje 

obsah p�ílohy. 

 Tab. �. 4.3: P�íjmy a výdaje vybraných obcí okresu Frýdek-Místek v letech 

 2006 – 2009 (v tis. K�) 

Název obce I� obce 
Celkové 
p�íjmy 
v.obci.

Celkové 
výdaje 
v.obci 

Pr�m�rný 
po�et 

obyvatel  

Pr�m�rné ro�ní  

p�íjmy na 
obyvatele za 

celou skupinu 
obcí 

výdaje na 
obyvatele za 

celou skupinu 
obcí 

Horní Domaslavice 00536008 21 375,22 20 051,17 634,00
Vypo�teno:  ro�ní 
pr�m. p�íjmy za 
celou skupinu 
obcí./ pr�m. 

po�et obyvatel 
p�ipadající na 
jednu obec za 
jeden rok. Tj. 
(8.212,27 / 

586,46) 

Vypo�teno:  ro�ní 
pr�m. výdaje za 
celou skupinu 
obcí./ pr�m. 

po�et obyvatel 
p�ipadající na 
jednu obec za 
jeden rok. Tj. 
(7.716,90 / 

586,46) 

Horní Tošanovice 00576883 29 912,80 28 506,09 503,50

Krásná 00577022 39 881,16 33 713,61 663,25

Malenovice 00576964 45 951,45 39 687,36 505,75

Smilovice 00576905 31 989,83 31 391,40 643,25

Vojkovice 00577081 26 731,83 29 664,24 524,25

Žabe� 00576867 34 101,24 33 059,03 631,25

Celkem 229 943,53 216 072,90 586,46
14,00 tis. K� 13,16 tis. K�

Pr�m�rné ro�ní  p�íjmy a výdaje za 
celou skupinu obcí 

8 212,27 7 716,89 x 

 Zdroj: ARISweb – prezentace údaj� o ÚSC [online]. 2010 [cit. 27. prosince 2010]. Dostupné na Internetu:  
            <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. Vlastní zpracování. 

       Výpo�tem bylo zjišt�no, že pr�m�rné p�íjmy obce na obyvatele v rámci celé skupiny 

srovnávaných obcí za roky 2006 až 2009 �inily 14 tis. K� a pr�m�rné výdaje na obyvatele 
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13,1 tis. K�. Pro p�ehlednost zopakujeme pr�m�rné hodnoty obce Staré Hamry, které �inily za 

uvedené období 29 tis. K� na obyvatele u p�íjm� a 27,7 tis. K� na obyvatele u výdaj�. 

Výsledky t�chto výpo�t� tedy jen potvrdily již výše zjišt�nou skute�nost a to, že obec Staré 

Hamry opravdu v uvedených letech dosahovala velice nadpr�m�rných p�íjm� i výdaj�. Za 

uvedené období obec Staré Hamry více než dvojnásobn� p�evyšovala pr�m�rné p�íjmy 

a výdaje p�ibližn� stejn� velkých obcí z okresu Frýdek-Místek. 

       Tímto jsme jednozna�n� došli k záv�ru, že obec Staré Hamry je svými p�íjmy i výdaji 

skute�n� velmi výjime�ná. Za své nadpr�m�rné p�íjmy vd��í obec své rozloze a geografické 

poloze, díky nimž obec dosahuje vysokých výnos� z da�ových p�íjm�, a také díky aktivnímu 

p�ístupu místního zastupitelstva, které p�ineslo obci obrovské p�íjmy na dotacích. Velikost 

výdaj� pak odráží konkrétní investi�ní a b�žné pot�eby obce a také finan�ní možnosti obce.  

       K ovlivn�ní velikosti p�íjm� obec za uvedené období využila všech možností, které byly 

k dispozici a výdaje byly použity vždy s ohledem na ve�ejný zájem a p�ínos pro ob�any. 

D�ležitým faktorem p�itom také je, že napl�ování ve�ejných pot�eb se v uvedeném období 

ned�lo na úkor dlouhodobých záp�j�ních prost�edk�. Saldo hospoda�ení bylo v uvedených 

letech p�evážn� kladné. M�žeme tedy �íct, že obec v uvedeném období hospoda�ila se všemi 

prost�edky ú�eln� a hospodárn�.  

4.5 NÁVRHY  A  DOPORU�ENÍ

       Obec Staré Hamry je z mého pohledu obcí, která maximáln� usiluje o rozvoj svého území 

a p�edevším o spokojený život místních obyvatel. O všech aktivitách podporujících 

všeobecný rozvoj obce bylo podrobn� pojednáno výše. P�es všecha pozitiva, je ovšem vždy 

kam r�st. 

       Obec Staré Hamry pat�í díky svému rozsáhlému území uprost�ed horského masívu 

Beskyd k nejkrásn�jším obcím v Beskydech, a jako jedna z mála obcí se m�že pochlubit 

nedot�enou p�írodou a ekologicky �istým prost�edím. Na jejím území se nacházejí 4 p�írodní 

rezervace a tolik p�írodních rezervací na území jediné obce v Beskydech nikde nenajdeme. 

Domnívám se, že všechny tyto p�ednosti by obec mohla mnohem více zúro�it ve sv�j 

prosp�ch a p�ilákat mnohem více turist�, což by v kone�ném d�sledku vedlo ke zvýšení 

p�íjm� obce. Doporu�ovala bych proto zam��it se ješt� více na rozvoj obce v oblasti 

turistického ruchu. Možností, jak podpo�it cestovní ruch v obci, je opravdu mnoho. Na území 
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Starých Hamer by byla jist� výbornou investicí obnova staré sá�ká�ské dráhy, jelikož je to 

jediná sá�ka�ská dráha na Morav�. Zdejší sá�ká�ská dráha byla vybudována v 50. letech 

minulého století a nyní je ve stavu, kdy pot�ebuje rekonstrukci. Její rekonstrukcí 

a modernizací by pro turisty byl zase o d�vod víc, pro� v zim� p�ijet práv� do Starých Hamer.  

       Pro zatraktivn�ní letní turistiky ve Starých Hamrech bych doporu�ovala vybudování 

bobové dráhy, k �emuž by se výborn� dal využít zdejší kopcovitý terén s nádhernými výhledy 

do údolí p�ehrady Šance. Další alternativou zvýšení turistického ruchu v obci by mohlo být 

podpora budování ,,agroturistiky“. Zdejší odlehlé a opušt�né osady se k tomuto ú�elu p�ímo 

nabízejí. Vybudování takové bio farmy s možností ubytování v nedot�ené p�írod� uprost�ed 

hor a les�, by jist� uvítalo mnoho zájemc�. 

       K realizaci t�chto zám�r� je samoz�ejm� t�eba nemalé finan�ní prost�edky. Jak už jsme 

zjistili d�íve, obec Staré Hamry každoro�n� disponuje velmi vysokými da�ovými p�íjmy, 

z nichž by se v pr�b�hu let jist� dalo našet�it zna�né finan�ní prost�edky k realizaci investic 

na podporu cestovního ruchu v obci. O další finan�ní prost�edky by se pak obec mohla 

ucházet v rámci nejr�zn�jších dota�ních program�. V této oblasti byla obec Staré Hamry vždy 

velice úsp�šná, proto se domnívám, že p�i stávajícím aktivním p�ístupu a všestranné snaze 

zastupitelstva, by obec jist� získala alespo� �ást prost�edk� práv� z dotací. Navíc investice 

obce do podpory cestovního ruchu nez�stanou bez užitku. V dlouhodob�jším �asovém 

výhledu to povede ke zvýšení p�íjm� obce, tak také ke zvýšení ur�ité prestiže obce, což je 

v dnešní dob� velmi d�ležité. Obec už pak nebude n�jakou zapomenutou vískou v Beskydech, 

ale díky novým možnostem turistického vyžití bude mnohem více známou a vyhledávanou 

lokalitou.  

       Navíc by v d�sledku t�chto investic byla v obci vytvo�ená nová pracovní místa, která by 

mohla poskytnout práci místním obyvatel�m a jako vedlejší efekt t�chto investic bychom 

mohli považovat pravd�podobné zvýšení zájmu o bydlení v obci a s tím spojené zvýšení 

po�tu obyvatel, což je pro každou obec jen p�ínosem. 
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5. ZÁV�R

       Celá bakalá�ská práce byla zam��ená na hospoda�ení malé obce. Na strákách práce jsem 

se v�novala konkrétním ukazatel�m hospoda�ení obce Staré Hamry a byla zde také možnost 

vid�t n�které p�ednosti a nedostatky života malé horské obce. 

       Obec Staré Hamry je horskou obcí, která je turisticky atraktivním a vyhledávaným cílem 

a díky nádherné p�írod� v chrán�né krajinné oblasti má jist� co nabídnout. P�estože obec 

velmi dob�e pe�uje o všestranný rozvoj svého území a pot�eby svých obyvatel, po�et obyvatel 

obce má klesající tendenci, což je pro každou obec nežádoucí jev. Ve Starých Hamrech je 

stejn� jako ve v�tšin� malých obcí nedostatek pracovních p�íležitostí a geografická vzdálenost 

od v�tších m�st vyžaduje vyšší náklady na dopravu a ztráty �asu p�i dojížd�ní.Tyto d�vody 

pak vedou ke snižování obyvatel stejn� jako v mnoha dalších malých odlehlých obcích. 

       P�es tyto t�žší výchozí podmínky, ke kterým p�isp�lo i vybudování vodního díla Šance, 

z�stává obec Staré Hamry velmi krásným místem k bydlení s  dobrou ob�anskou vybaveností. 

Obec dokázala využít rozsáhlého území ve sv�j prosp�ch, a to zvýšením koeficientu dan�

z nemovitostí. Díky rozsáhlým pozemk�m na území obce podléhající této dani, již p�ed 

zvýšením koeficientu dosahovaly zisky z dan� z nemovitostí významných hodnot a tyto již 

samo o sob� vysoké výnosy zavedením koeficientu vzrostly trojnásobn�. Výnosy z dan�

z nemovitostí tak na území obce dosahují mimo�ádn� vysokých hodnot, protože se po 

zavedení koeficientu podílely na celkových p�íjmech obce 15,5 %, p�i�emž celorepublikový 

pr�m�r výnosu této dan� �iní p�ibližn� 4 %. Díky t�mto prost�edk�m m�že obec snadn�ji 

spo�it peníze k budoucímu rozvoji obce. Jelikož si však obec váží všech trvale žijících 

obyvatel v obci, rozhodla se svým ob�an�m vlastnícím nemovitosti na území obce poskytovat 

p�ísp�vek na údržbu nemovitosti a jejího okolí a tímto zp�sobem jim vynahradit ztrátu 

zp�sobenou zvýšením této dan�.  

       Zcela zásadní roli hraje velká rozloha obce také p�i získávání p�íjm� se sdílených daní 

ur�ených podílem na 21,4 % z celostátního výnosu. I když má velikost území p�i rozd�lování 

mezi obce váhu jen 3%, p�i tak rozsáhlém území jako má obec Staré Hamry, to zp�sobilo 

n�kolika milionové rozdíly v porovnání s ostatními obcemi se stejným po�tem obyvatel. 

       Za v�bec nejd�ležit�jší faktor, který v obci Staré Hamry v uvedeném období ovlivnil výši 

p�íjm� nejvíce, však považuji úsilí a snahu obce, konkrétn� obecních zastupitel�

a zam�stnanc�, o získávání nenárokových dotací, které jsou za uvedené období vysoko nad 
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celorepublikovým pr�m�rem. Tyto mimo�ádn� vysoké p�íjmy by p�itom obec nikdy 

nezískala, kdyby o n� neusilovala. Svou roli pochopiteln� sehrálo více faktor�, avšak bez 

vlastní iniciativy a vytvalosti obce p�i žádání o dotace, by obec plánované investi�ní zám�ry 

nemohla realizovat v tak krátkém �asovém obodobí, ale musela by pravd�podobn� roky 

spo�it, než by si takovou investici mohla dovolit, anebo v horším p�ípad� se na dlouhé roky 

zadlužit využitím dlouhodobého bankovního úv�ru.  

       A	 už byly p�íjmy z nenárokových dotací jakkoli vysoké, je t�eba vzít v úvahu 

skute�nost, že tyto p�íjmy jsou jednorázové a nenárokovatelné a že takto vysoký p�íjem 

z dotací se v budoucnu již nemusí opakovat. Proto se obec na jejich p�íjem p�i dalších 

investi�ních zám�rech nem�že spoléhat. Nejstabiln�jší a zárove� nejd�ležit�jší složkou 

p�íjm� obce tedy z�stávají da�ové p�íjmy, jejichž vysoký objem za p�edpokladu ú�elného 

hospoda�ení umožní obci i v budoucnu realizovat rozsáhlé investi�ní zám�ry. 

       Velikost výdaj� obce v jednotlivých letech byla ovlivn�na jednak b�žnými každoro�n�

opakujícími se výdaji, které obec prakticky nemohla výrazným zp�sobem m�nit. A dalším 

faktorem ovliv�ující výdaje byla realizace investi�ních zám�r� a pot�eb obce. Tyto výdaje 

mají charakter jednorázových investic a jejich velikost do budoucna lze jen �áste�n�

p�epokládat na základ� strategického plánu rozvoje území obce, který obec vypracovává. Nad 

to všechno velikost všech výdaj� ovlivnilo také množství finan�ních prost�edk�, které obec 

m�la k dispozici. 

       Ze všech získaných informací o hospoda�ení obce Staré Hamry jasn� vyplynulo, že obec 

v uvedeném období využila všech dostupných prost�edk� ke zvýšení svých p�íjm�, a tyto 

prost�edky byly rovn�ž efektivn� vynaloženy, jelikož byly použity k ú�el�m, které jsou 

p�ínosné pro všechny ob�any obce. Navíc i výsledky hospoda�ení v jednotlivých letech byly 

p�evážn� kladné. M�žeme tedy �íct, že obec v uvedeném období hospoda�ila ú�eln�

a hospodárn�. 

       Cíl práce – tedy zhodnocení hospoda�ení obce a zjišt�ní okolností, které zásadním 

zp�sobem ovlivnily p�íjmovou a výdajovou stránku rozpo�tu obce – byl jednozna�n� spln�n. 

Obec Staré Hamry v uvedeném období hospoda�ila ú�eln� a hospodárn�, dosahovala 

nadpr�m�rných p�íjm� i výdaj� a byly také zjišt�ny faktory, které velikost p�íjm� a výdaj�

ovlivnily. 



POUŽITÉ PRAMENY: 

a) Knihy 

[1] HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace ve�ejné správy �R. Plze�: 
Aleš �en�k, 2008. 234 s. ISBN 80-7380-096-3. 

[2] KOUDELKA, Z. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde, a. s., 2007. 399 s. ISBN 978-80-
7201-665-5. 

[3] PA�ÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2008. 239 s. ISBN 978-80-210-4511-8. 

[4] PEKOVÁ, J. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. 1.vyd.Praha: 
MANAGEMENT PRESS, 2004. 376 s. ISBN 80-7261-086-4. 

[5] SCHELLE, K. a kol. D�jiny �eské ve�ejné správy. Plze�: Aleš �en�k, 2009. 320 s. 
ISBN 978-80-7380-203-5. 

[6] TOMÁNEK, P. Hospoda�ení kraj� a obcí. Ostrava: VŠB – TUO, 2009 

b) Legislativa. 

[7] Zákon �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

[8] Zákon �. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

[9] Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

[10] Zákon �. 243/2000 Sb., o rozpo�tovém ur�ení daní, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

[11] Zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 

[12] Zákon �. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve�ejných rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

[13] Vyhláška �. 323/2002 Sb., o rozpo�tové skladb�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

c) Internetové zdroje 

[14] ARISweb – prezentace údaj� o ÚSC [online]. 2010 [cit. 27. prosince 2010]. Dostupné 
na Internetu: <http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/>. 

[15] E-Právo [online]. Marie Janšová: Historie územní samosprávy, listopad 2001 [cit. 14. 
prosince 2010]. Dostupné na Internetu: <http://www.epravo.cz/top/clanky/historie-
uzemni-samospravy-15359.html>. 

[16] Deník ve�ejné správy [online]. Jan B�e�: M�sí�ní odm�ny �len� ZO, zá�í 2008 [cit. 18. 
ledna 2011]. Dostupné na Internetu: <http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6332237>. 

[17] Deník ve�ejné správy [online]. Problematika malých obcí, leden 2004 [cit. 18. 2. 
2011]. Dostupné na Internetu: <http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=5783262>. 



[18] Oficiální stránky obce Smilovice [online]. 2010 [cit. 14. prosince. 2010]. Dostupné na 
Internetu: <http://www.smilovice.cz/>. 

[19] Oficiální stránky obce Staré Hamry [online]. 2010 [cit. 15. prosince 2010]. Dostupné 
na Internetu: <http://www.stare-hamry.cz/>. 

[20] Oficiální stránky Sdružení dobrovolných hasi�� Staré Hamry [online]. 2011 [cit. 
4. ledna 2011]. Dostupné na Internetu: <http://www.sdhstarehamry.estranky.cz/>. 

d) Ostatní 

[21] Interní podklady poskytnuté obcí Smilovice, tj. dopl�ující informace k n�kterým 
p�íjmovým a výdajovým položkám rozpo�tu obce v jednotlivých letech. 

[22] Interní podklady poskytnuté obcí Staré Hamry, tj. dopl�ující informace k n�kterým 
p�íjmovým a výdajovým položkám rozpo�tu obce v jednotlivých letech. 



SEZNAM ZKRATEK: 

�R  �eská republika 

�SÚ   �eský statistický ú�ad 

DPH  Da� z p�idané hodnoty 

MF  Ministerstvo financí 

SDH  Sdružení dobrovolných hasi��

SR  Státní rozpo�et 

ÚSC  Územn� samosprávný celek 

ZO  Zastupitelstvo obce 



Prohlášení o využití výsledk� bakalá�ské práce

       Prohlašuji, že 

� jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalá�skou práce se pln� vztahuje zákon 
�. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci ob�anských 
a náboženských ob�ad�, v rámci školních p�edstavení a užití díla školního a § 60 – školní 
dílo; 

� beru na v�domí, že Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-
TUO) má právo nevýd�le�n�, ke své vnit�ní pot�eb� bakalá�skou práci užít (§ 35 odst.3); 

� souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalá�ské práce bude uložen v Úst�ední knihovn� VŠB-
TUO k prezen�nímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalá�ské práce. 
Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalá�ské práci budou zve�ejn�ny 
v informa�ním systému VŠB-TUO; 

� bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v p�ípad� zájmu z její strany, uzav�u licen�ní smlouvu 
s oprávn�ním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

� bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalá�skou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn�na v takovém p�ípad� ode mne 
požadovat p�im��ený p�ísp�vek na úhradu náklad�, které byly VŠB-TUO na vytvo�ení 
díla vynaloženy (až do jejich skute�né výše). 

V Ostrav� dne 10. kv�tna 2011 

                                                                                           ……………………………………….. 
                                                                                                        Patricie Stonawská 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Smilovice 126, 739 55 Smilovice u T�ince 



SEZNAM P�ÍLOH: 

P�íloha �. 1 – P�íjmy obce Staré Hamry v letech 2006 – 2009. 

P�íloha �. 2 – Po�et obyvatel vybraných obcí okresu Frýdek-Místek v letech 2006 – 2009. 

P�íloha �. 3 – Výdaje obce Staré Hamry v letech 2006 – 2009.

P�íloha �. 4 – Sumá� rozpo�t� obce Staré Hamry za období let 2006 – 2009. 

P�íloha �. 5 – P�íjmy obce Smilovice v letech 2006 – 2009. 

P�íloha �. 6 – Výdaje obce Smilovice v letech 2006 – 2009. 

P�íloha �. 7 – P�íjmy a výdaje vybraných obcí okresu Frýdek-Místek v letech 2006 – 2009. 


