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Abstrakt: 
 
Cílem diplomové práce na téma „Optimalizace financování Žďáru nad Sázavou“ je 

zjistit potřeby obyvatel města Žďáru nad Sázavou a na základě výsledků navrhnout 

nová řešení financování dle rozpočtových možností města. Dílčím cílem je analyzovat 

příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu města Žďár nad Sázavou a jeho plnění. Práce 

je rozdělena na tři části, teoretickou, analytickou a praktickou. První kapitola vymezuje 

stěžejní pojmy a principy související se studovanou problematikou. V analytické části je 

analyzováno hospodaření města za posledních pět let. V poslední části práce jsou 

navržena řešení v jednotlivých činnostech města Žďár nad Sázavou dle výsledků 

z dotazníkového šetření. Závěr obsahuje syntézu a závěrečná shrnutí zjištěných 

poznatků a nedostatků v hospodaření města Žďár nad Sázavou. 

 

Abstract: 

The goal of my dissertation, on the theme financing optimization, is to find out the 

needs of dwellers in town Žďár nad Sázavou.  On the basis of my results I will suggest 

new financing solutions according to town budget expenditure. Partial target is to 

analyse income and expenditure budget of   Žďár nad Sázavou and its fulfilment. My 

dissertation is divided into three parts theoretical, analytical and practical. The first part 

specifies crucial terms and principles related to studied points at issue. In the second 

part is analysed financial management for the past five years. In the last part are 

suggested solutions for separated activities in Žďár nad Sázavou according to 

questionnaire survey. Conclusion consists of synthesis and final summaries of detected 

information and deficits in financial management in Žďár nad Sázavou. 

 

 

Klíčová slova:  

Financování, rozpočet, obec, Žďár nad Sázavou, hospodaření obce, příjmy, výdaje, 

obyvatel. 

 

Key words:  

Financing, budget, municipality, Žďár nad Sázavou, municipal management, income, 

expenses, inhabitant. 
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Úvod 

Každá obec České republiky je součástí soustavy územně samosprávných celků, jejichž 

existence je zakotvena v české legislativě. Obec má svou právní subjektivitu a svůj 

majetek, se kterým hospodaří. Pro aktivity města je každoročně sestavován obecní 

rozpočet, který představuje nemalé finanční prostředky, které by měly vytvářet 

podmínky pro sociálně ekonomický rozvoj daného území. Tyto finanční prostředky jsou 

svou povahou veřejné finanční zdroje, které mají uspokojovat potřeby a přání 

obyvatelstva. Proto je na obce vyvíjen velký tlak, aby se tyto prostředky používaly co 

možná nejefektivněji a nejhospodárněji a aby celé jejich hospodaření vedlo 

k uspokojování požadavků občanů dané obce. 

 

Aktuální otázkou je analýza hospodaření obcí a jejich finanční řízení. Je na místě 

zhodnotit, do jaké míry zkoumaná obec přispívá ke zdravým veřejným financím. V této 

diplomové práci je zkoumáno výhradně město Žďár nad Sázavou, které leží na 

Českomoravské vrchovině a spadá do kraje Vysočina. 

 

Město Žďár nad Sázavou každoročně hospodaří na základě rozpočtu schváleného 

zastupitelstvem města. Především u výdajů investičního charakteru je otázkou, zda 

město rozděluje své finanční zdroje správně a především na základě přání a potřeb 

občanů města. Je důležité, aby každé město chápalo své obyvatele jako klienty a 

neustále se zabývalo jejich názory. 

 

Práce „Optimalizace financování Žďáru nad Sázavou“ je koncipována do tří částí. První 

teoretická východiska je částí nejobecnější a představuje stěžejní pojmy a principy, se 

kterými se v dalších částech čtenář setkává. V této části jsou definovány pojmy jako 

územně samosprávný celek, rozpočtový proces, tvorba rozpočtu obce, rozpočtová 

skladba a charakteristika hospodaření obce. Informační zdroje teoretické části jsou 

především odborná literatura, odborné články a v neposlední řadě platné zákony České 

republiky, které úzce souvisí se studovanou problematikou. V druhé části „Analýza 

problému“ je veškerá pozornost věnována zkoumání samotného hospodaření města 
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Žďár nad Sázavou za posledních pět let, tedy od roku 2007 do roku 2011. Pro analýzu 

jsem využívala související strategické dokumenty města Žďár nad Sázavou, které se 

zabývají finančním hospodařením města. Tato část slouží jako podklad pro část třetí 

tedy poslední. V návrzích řešení jsou uvedeny návrhy v jednotlivých činnostech města 

Žďár nad Sázavou dle výsledků z dotazníkového šetření. Závěr práce obsahuje syntézu 

a závěrečná shrnutí zjištěných poznatků a nedostatků týkajících se hospodaření města 

Žďár nad Sázavou. 

 

1 Vymezení problému a cíle práce 

Cílem diplomové práce na téma „Optimalizace financování Žďáru nad Sázavou“ je 

zjistit potřeby obyvatel města Žďár nad Sázavou a na základě výsledků navrhnout nová 

řešení financování v jednotlivých činnostech dle rozpočtových možností města. Dílčím 

cílem je analyzovat příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu města Žďár nad Sázavou a 

jeho plnění.  
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2 Teoretická východiska práce 

Ve své diplomové práci se zabývám optimalizací financování města Žďár nad Sázavou, 

analyzuji jeho finanční situaci. Dříve než se ale dostaneme k praktické části je důležité 

pro srozumitelnost a přehlednost uvést základní pojmy a postupy související 

s hospodařením měst. Z tohoto důvodu předchází samotné analýze teoretická část a s ní 

spojené pojmy, se kterými se budeme setkávat v průběhu celé práce, a jejichž správné 

pochopení je pro další kapitoly klíčové. První dílčí kapitola nejdříve objasní 

problematiku územní samosprávy, tedy statutárních měst a obcí České republiky a 

jejich financování. Druhá dílčí kapitole Finanční řízení obcí informuje čtenáře o 

finančním řízení územních samosprávných celků a jejich finančních nástrojích 

hospodaření. Základním pramenem pro teoretickou část je zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Neméně 

důležitá je i vyhláška Ministerstva financí č.323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. 

2.1 Struktura územní samosprávy 

Veřejná správa je systém, který je tvořen dvěma hlavními podsystémy a to:  

• státní správa 

• veřejná samospráva 

Státní správu vykonává stát prostřednictvím systému institucí a to přímo, nebo 

zprostředkovaně. Zatímco veřejná samospráva je výsledkem delegování správy na jiné, 

nestátní subjekty. Dochází tedy při ní k decentralizaci. Může mít podobu územní nebo 

zájmové samosprávy.1 

Územní veřejnou správou označujeme tu část veřejné správy, která je vykonávána 

v rámci příslušných místně administrativních jednotek – území menších než je stát. 

Územní samospráva je forma veřejné vlády a veřejné správy. Každý stupeň územního 

samosprávného celku je tedy vymezen geograficky, ve kterém žije společenství občanů 

                                                 
1 V ČR je to územní samospráva. 
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a realizuje samosprávu veřejných záležitostí, které se týkají daného společenství.  

Reprezentuje tedy samotné společenství, jejich zájmy a preference. Rozhodování je 

založeno na veřejné volbě a to: 

• přímá volba – referendum 

• nepřímá volba – prostřednictvím volených zástupců 

Územní samospráva by měla vytvářet podmínky pro sociálně ekonomický rozvoj 

daného území. Prvořadou úlohou územní samosprávy je zabezpečit pro své občany 

celou řadu veřejných statků a služeb, ať již prostřednictvím svých neziskových 

organizací nebo i jinými způsoby, při respektování požadavku maximální hospodárnosti 

a efektivnosti.2 

Vlastnosti veřejných statků a služeb vedou k tomu, že jejich zajišťování prostřednictvím 

trhu nefunguje a proto musí být zajišťovány veřejně. Pod tímto si představíme způsob 

rozhodování o produkci či spotřebě statku veřejnou volbou prostřednictvím hlasování. 

Na úrovni obcí a krajů se jedná zejména o poskytování místních nebo regionálních 

statků a služeb, které využívá a spotřebovává obyvatelstvo dané obce nebo regionu. 

V České republice existuje v současné době dvoustupňový systém územní samosprávy. 

Základní jednotkou dle Ústavy ČR je obec, vyšším stupněm jsou kraje, které reálně 

vznikly 1. 1. 2001.  

Struktura veřejné správy v ČR od roku 2003 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Provazníková R., 2009, s. 17 

orgány 

státní správy 

pracoviště 

ministerstev 

Vláda ČR 

Krajský úřad - VÚSC 

Města, 

větší obce 

Obce 
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Graf č. 1.: Struktura veřejné správy v ČR od roku 2003. Zdroj: Provazníková R. 2009. s. 29. 

2.1.1 Statutární města České republiky 

V České republice je statutárním městem město, které má právo si svoji správu 

organizovat podle základní městské vyhlášky, která se označuje jako statut města. 

Statutární města v České republice se na rozdíl od ostatních měst, obcí a městysů 

mohou členit na dílčí samosprávné části, jež jsou vymezeny právě ve statutu dotčeného 

statutárního města. Podle zvláštního zákona statutárním městem je i Praha, avšak 

formálně se namísto toho označuje jako hlavní město, což je status zahrnující v případě 

české metropole i znaky statutárního města.3 

V současné době pod pojmem statutární město rozumíme město, které se podle zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích může členit na městské obvody nebo městské části, nicméně 

toto chápaní pojmu statutární město vychází z reformy územní správy z r. 1990. Do 

tohoto roku pojem vyjadřoval zvláštní postavení některých měst spojených 

s nadstandardním výkonem místní správy, aniž by měl jakoukoli souvislost s územním 

členěním na městské obvody a městské části.  

Za předchůdce dnešního členění na městské obvody a městské části můžeme považovat 

osady, které v českých zemích existovaly až do 2. světové války. Jednalo se o územně 

oddělené části obce, které samostatně hospodařily a spravovaly svůj majetek. 

Nejvyššího postavení se dostalo osadám v Čechách, které byly spravovány vlastními 

místními orgány.4 Vznik měst v českých zemích je tedy spojován s 12. a 13. stoletím. Z 

právního hlediska vznikla nejstarší města ve 13. století. 

 

Právní institut statutárních měst u nás vznikl v r. 1848 v souvislosti se zaváděním 

ústavnosti. První skupina statutárních měst byla definována provizorním obecním 

zákonem, který předpokládal, že o vlastní statut mohou žádat i další města. 

                                                 
3 Wikipedie. Statutární město. [online] 2011 [cit. 2011-09-27]. Dostupné z WWW: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3% AD_m%C4%9Bsto. 
4 Exner J., 2004, s. 66 
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V souvislosti se vznikem statutů také vzniká institut magistrátu jako úředního aparátu 

pro výkon obecních působností.5 

Po roce 1989 docházelo v České republice k významným změnám a to i v oblasti 

veřejné správy a územní samosprávy. První zákonná úprava (zák. č. 32/1990) po r. 1989 

vyjmenovávala pouze 13 statutárních měst. Kromě této úpravy existovaly určité snahy 

řešit problematiku statutárních měst systematičtěji. Nicméně nakonec k realizaci 

žádného záměru nedošlo a rozhodování, které město se stane statutárním, je tedy 

ponecháno na vůli zákonodárce.  

 

V současné době je v České republice 23 statutárních měst, z nichž se územně člení 

Liberec, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Brno. Praha (jak již bylo 

řečeno) není statutárním městem podle zákona o obcích, ale vztahuje se na ni 

samostatný zákon č. 131/200 Sb. o hlavním městě Praze a podle tohoto zákona se 

vnitřně musí členit na městské obvody nebo městské části. Postavení statutárních měst 

je upraveno zákonem č.128/2000 Sb. o obcích, nicméně neexistuje žádný přesný postup 

pro stanovení, která města mohou být prohlášena za statutární a která naopak ne, zákon 

pouze uvádí, že územně členěná statutární města své vnitřní poměry upraví statutem.  

 

Orgán, který samostatně spravuje kraj, je zastupitelstvo. Členové zastupitelstva zvolí 

hejtmana, který zastupuje kraj navenek, a náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana 

v době jeho nepřítomnosti. Výkonným orgánem je rada. Orgánem kraje je i krajský 

úřad, který plní úkoly uložené v samostatné působnosti zastupitelstvem nebo radou a 

napomáhá činnosti výborů a komisí a dále plní úkoly v přenesené působnosti, které 

nejsou svěřeny zastupitelstvu, radě nebo zvláštnímu orgánu. V čele krajského úřadu 

stojí ředitel, který je odpovědný hejtmanovi.6 

 

V rámci samostatné a přenesené působnosti může kraj rozhodovat o hospodaření kraje, 

o peněžních fondech, o programu rozvoje kraje, dopravní obslužnosti, vydává vyhlášky, 

zřizuje zdravotnická, školská a poradenská zařízení, rozhoduje o problematice životního 

prostředí, myslivosti, rybářství atd.  
                                                 
5 Exner J., 2004, s. 64 
6 Provazníková R., 2009, s. 32 
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Statutární města ČR  

 

  Počet obyvatel k 1.1.2011 
Praha* 1 289 108 

Brno 404 291 

Ostrava  311 026 

Plzeň 171 127 

Liberec 104 964 

Olomouc 101 785 

Ústí nad Labem 98 504 

České Budějovice 95 543 

Hradec Králové 95 485 

Pardubice   90 725 

Havířov 82 083 

Zlín 77 066 

Kladno 70 721 

Most 68 967 

Karviná 61 614 

Opava 59 525 

Frýdek Místek 59 264 

Karlovy Vary 53 219 

Teplice 52 976 

Děčín 51 878 

Jihlava 51 160 

Chomutov   51 119 

Přerov 46 245 

Mladá Boleslav 44 619 
* uvedena pro porovnání 

Tabulka č. 1. Statutární města ČR. Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR. Počty obyvatel v obcích. [online]. 2011 

[cit. 2011-09-27].  Dostupné z WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-

obcich.aspx. 

2.1.2  Obce České republiky 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, 

který je vymezen hranicí území obce. Má vlastní majetek, vlastní finanční prostředky, 

vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při 



16 

 

plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Orgánem, který samostatně spravuje obec, 

je zastupitelstvo. To volí ze svých členů starostu města, který zastupuje obec navenek a 

je odpovědný za výkon své funkce právě zastupitelstvu a místostarostovi. Ten zastupuje 

starostu v době jeho nepřítomnosti. Výkonným orgánem obce je rada obce tvořená 

starostou a členy zvolenými z řad zastupitelů. V čele obecního úřadu stojí starosta, dále 

místostarosta, tajemník a zaměstnanci. Každá obec musí zřídit i finanční a kontrolní 

výbor.  

Obec spravuje své záležitosti samostatně, tzn. má samostatnou působnost, své 

záležitosti si obec spravuje samostatně v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s 

potřebami obce. Obec se tedy může samostatně rozhodovat a svá rozhodnutí vykonávat 

tak, aby odpovídaly charakteru, potřebám a specifikům jejího území. V rámci 

samostatné působnosti je zastupitelstvu obce, mimo jiné, vyhrazeno vydávat městské 

vyhlášky, zřizovat neziskové a obchodní společnosti, dávat pokuty za správní delikty, 

vybírat poplatky, vydávat osobní doklady, schvalovat rozpočet, závěrečný účet obce a 

mnoho dalšího. Hospodaření obce podle schváleného rozpočtu je vyhrazeno radě obce. 

Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako 

svou přenesenou působnost.7 

Přenesená působnost jsou veškeré činnosti, které plní obec místo státu. Stát na obec 

tímto delegoval část svých pravomocí, aby mohl výkon státní správy lépe přiblížit 

občanům. 

 

Obecně obce s rozšířenou působností jsou nazývány jako města III. stupně a jde 

převážně o okresní města. Města II. stupně jsou města s pověřeným obecným úřadem. 

Titul město uděluje předseda Poslanecké sněmovny za stanovených podmínek, např. 

splnění podmínky 3000 obyvatel. V dnešní době máme v Česku 592 měst. 

 

Základním úkolem obcí je zabezpečit v řádném rozsahu veřejné statky a služby pro své 

občany. Jedná se například o ekonomické, sociální a environmentální aspekty. Základní 

funkcí obecních financí je proto zejména zajištění dostatečných finančních zdrojů, tak 

aby bylo možné občanům tyto statky a služby poskytnout.  

                                                 
7 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích §1 - 7 
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2.2 Finanční řízení obcí 

Při finančním řízení a zpracovávání finančních nástrojů jsou obce povinny vycházet 

z platných zákonů a vládních vyhlášek. Mezi ně například patří zákon č.250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech nebo zákon č.243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. 

Důležitá je také vyhláška Ministerstva financí č.323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. 

Nejvýznamnějším nástrojem finančního řízení pro územně samosprávní celky (ÚSC) je 

rozpočet obce. Činnosti realizované od návrhu rozpočtu až po jeho vyhodnocení 

v závěrečném účtu se nazývají rozpočtovým procesem.  

 

V této podkapitole popíšu výše zmíněný rozpočtový proces, dále se budu zajímat příjmy 

a výdeji územních rozpočtů, rozpočtovou skladbou, samotným rozpočtem, rozpočtovým 

výhledem a mimorozpočtovými fondy. Na konci podkapitoly se nezapomenu zmínit o 

zadluženosti obcí a jejích příčinách. 

 

2.2.1 Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces je souhrn činností orgánů obce směřujících k sestavení, projednání, 

schválení, plnění a kontroly realizace rozpočtu. Rozpočtový proces je mnohem delší než 

samotné sestavení rozpočtu, které trvá „pouhý“ jeden rok. Průměrná délka trvání 

rozpočtového procesu je zpravidla jeden až jeden a půl roku. Řídí se zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a představuje postupy 

prací, jimiž se má řídit celoroční činnost související s rozpočtovým hospodařením. 

Rozpočtový proces na úrovni územních rozpočtů je finančním a správním řízením. Je to 

právem stanovený pracovní postup orgánů platný pro sestavování, schvalování, plnění a 

kontrolu rozpočtů. Ve všech těchto fázích rozpočtového procesu je nutné dodržovat 

pravidla a zásady:8 

• Zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu; 

                                                 
8 Obecné zásady upravující rozpočtový proces Města Žďár nad Sázavou 
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• Zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu; 

• Zásada účelovosti; 

• Zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu; 

• Zásada dlouhodobé vyrovnanosti; 

• Zásada publicity. 

 

Rozpočtový proces obce je ovlivňován jednak postoji a programy zvolených politických 

stan, které mohou mít různé priority a tedy i různou voličskou základnu a na straně 

druhé je determinován procedurami a schématy, které se historicky vyvíjejí na základě 

empirických zkušeností a vědeckém poznání.9 

 

Rozpočtový proces můžeme rozdělit na následující etapy zobrazená v grafu. 

Rozpočtový proces 

 
Graf č. 2.: Rozpočtový proces. Zdroj: Provazníková, R. 2009. s. 72. 

Nejdůležitější etapou rozpočtového procesu je samotný návrh rozpočtu. Úkolem této 

etapy je co nejpřesněji naplánovat a odhadnout příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu 

a to tak, že se nejdříve přihlédne na příjmy a výdaje minulých let, začátku období 

                                                 
9 Šelešovský,J. a kol., 2006 
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daného roku a jejich trend. Poté se odhadne zbylé plnění příjmů a výdajů v roce. Je 

nutné, aby finanční výbor města při návrhu rozpočtu nepozapomněl na žádné změny a 

dopady, na inflaci nebo změny v legislativě. 

 

Pro kvalitní rozpočet, který se má co nejméně odchýlit od skutečného hospodaření, je 

tedy důležité správně odhadnout:10  

• příjmy rozpočtu, zejména daňové výnosy ze svěřených a sdílených daní, 

místních daní, uživatelských poplatků, správních poplatků za úkony veřejné 

správy, dotací z jednotlivých stupňů rozpočtů – tedy v případě městské části 

z rozpočtu státního, krajského a statutárního města, nedaňových příjmů atd. 

• výdaje rozpočtu na budoucí potřeby související se zajišťováním veřejných 

statků  

• výdaje na financování nových potřeb, zejména s ohledem na plánovaný 

ekonomický a sociální rozvoj daného území, který může vyplývat například 

z volebních programů  

• předpokládaný vývoj inflace a jejího vlivu na příjmy a výdaje 

• potřebné rezervy, které se vytvářejí z důvodu nenadálých změn v rozpočtu 

během roku ovlivněných mimořádnými okolnostmi (např. povodně). 

 

Další fáze je projednání návrhu rozpočtu radou města a jeho finančním výborem. Poté 

je samotný návrh předložen zastupitelstvu obce k jeho schválení. Před samotným 

schválením rozpočtu je ale nutné, aby dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích byl návrh 

dostatečně zveřejněn pro občany. Po schválení rozpočtu se třídí dle rozpočtové skladby, 

která je v práci vysvětlena v samostatné podkapitole. 

V průběhu roku obec podle schváleného rozpočtu hospodaří a průběžně kontroluje jeho 

plnění. Kontrola čerpání rozpočtu je předpokladem pro včasné rozpoznání potřeby 

rozpočtových změn. Jde o změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem, 

o změny právních předpisů nebo o změny objektivně působících skutečností 

ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů. V případě, že rozpočet není plněn, musí 

být analyzovány příčiny a hledány opatření vedoucí k jejich odstranění. 

                                                 
10 Peková,J., 2004. 
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Po skončení rozpočtového období je Finančním odborem úřadu připraven a následně 

zastupitelstvem schválen závěrečný účet, ve kterém jsou obsaženy údaje o plnění příjmů 

a výdajů rozpočtu. Kromě toho zde nalezneme i údaje o dalších finančních operacích 

obce, které nejsou v rozpočtu zachyceny, včetně tvorby a použití peněžních fondů. 

Závěrečný účet je tedy komplexním přehledem nejen finančního hospodaření obce, ale i 

jí zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. 

Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 

rozpočtu kraje, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.11  

 

Nakonec se provede analýza hospodaření, kde se musí odůvodnit případné odchylky. 

2.2.2 Příjmy územních rozpočtů 

V poslední době roste význam příjmů územních rozpočtů, mají vzrůstající tendenci. O 

příjmech územních rozpočtů se můžeme bavit tehdy, pokud o jejich objemu a struktuře 

může samostatně rozhodovat územní samospráva. 

 

Příjmy jsou nenávratně inkasované prostředky, opětované i neopětované, z domácí 

ekonomiky i ze zahraničí, včetně přijatých darů a dotací a přijaté splátky půček, 

poskytnutých za účelem rozpočtové politiky.12 

 

Nejčastějším příjmem územních rozpočtů, převážně obcí jsou majetkové daně a to 

z nemovitého (půda, budovy) nebo hmotného majetku. 

 

Pro přehlednost si tyto příjmy rozdělíme na: 

 

1. vlastní příjmy:  

• Kapitálové – příjmy z prodeje dlouhodobého majetku nebo finančních 

aktiv 

                                                 
11 § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
12 Češková M, Kinšt J, 2011, s. 18 
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• Běžné – a) daňové – příjmy plynoucí z daní, sociálního a zdravotního 

pojištění, poplatků a sankcí 

   b) nedaňové – příjmy z prodeje neinvestičního majetku, příjmy 

z prodeje zboží a služeb nebo přijaté splátky půjček 

2. přijaté transfery: neopětované a nenávratně inkasované dotace a dary od 

jiných organizací nebo úrovní vlády. 

 

Struktura příjmů obcí v ČR 

 

Příjmy 20 000 a více Průměr 

Daňové příjmy 

Celkem 12 730 9 997 

DPFO 3 442 2 683 

DPPO 3 466 2 580 

DPH 4 238 3 186 

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1 216 1 047 

Daň z nemovitosti 368 499 

Nedaňové příjmy 

Celkem 2 478 2 289 

Příjmy z vlastní činnosti 311 563 

Odvody PO 158 88 

Příjmy z pronájmu 1 083 933 

Příjmy z úroků 237 151 

Kapitálové příjmy 

Celkem 1 611 1 417 

Z prodeje nefinančního majetku 1 428 1 284 

Z prodeje finančního majetku 183 123 

Přijaté dotace 

Celkem 7 673 6 609 

Neinvestiční dotace 6 214 4 662 

Investiční dotace 1 459 1 947 

Příjmy celkem 24 493 20 312 

Tabulka č. 2. Struktura příjmů obcí v ČR. Zdroj: Deník veřejné správy. Porovnání příjmů obcí podle 

velikostních skupin. [online]. 2011 [cit. 2011-11-16].  Dostupné z WWW: 

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6370456. Vlastní zpracování. 

2.2.3 Výdaje obcí v ČR 

Objem výdajů územních rozpočtů rok co rok roste. Je to způsobeno zvýšenou autonomií 

a odpovědností územní samosprávy na zabezpečování a financování veřejného sektoru 

ČR. Dalším faktorem ovlivňující objem výdajů je samozřejmě i objem příjmů. 
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Stejně jako příjmy jsou i výdaje zahrnuty do rozpočtu. Z ekonomického hlediska jsou 

výdaje děleny na běžné a kapitálové. 

 

• Běžné výdaje 

Běžné výdaje jsou označovány jako výdaje neinvestiční, protože se jedná o 

výdaje spojené s každoročním zajišťováním služeb a potřeb obce. Tyto výdaje 

představují největší skupinu výdajů hrazených z obecních rozpočtů. Mezi 

nejvýznamnější položky, které zatěžují výdajovou část rozpočtů obcí, a přitom 

nejsou zahrnuty v dotačním vztahu, tvoří bezesporu náklady na vodu, palivo, 

energii, služby a ostatní nákupy.  

 

• Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje jsou výdaje investiční, sloužící k financování investic, které 

mají za cíl financovat dlouhodobé potřeby obce a přesahují jedno rozpočtové 

období. Téměř 85 % z kapitálových výdajů tvoří investiční nákupy a související 

výdaje. Do této kategorie spadají výdaje na pořízení hmotného majetku, jako 

jsou budovy, haly, stroje, zařízení, pozemky, výpočetní technika. Ale i výdaje na 

pořízení majetku nehmotného, např. nákup programového vybavení13. 

 

Školství – provoz a údržba mateřských a základních škol, školních jídelen. Tato 

odpovědnost je společná s ústřední vládou, která odpovídá za platy učitelů, příspěvky na 

učebnice a další školní potřeby. Obce můžou otevírat a i rušit školy na základě 

schválení krajem. Obce získávají účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu, kdy 

určitá pevná částka je dána na žáka. Tyto finanční prostředky jsou ale nedostačující a 

obce musí vyčleňovat na jejich financování další prostředky ze svých rozpočtů. 

Zdravotnictví – malé nemocnice, polikliniky a jesle. Náklady ve zdravotnictví se velmi 

často hradí ze státního nebo municipálního rozpočtu. Nemocnice nebo polikliniky 

hospodaří zpravidla jako příspěvkové organizace pokud nejsou soukromé. Pokud 

                                                 
13 KAMENÍČKOVÁ V. Hospodaření obcí a krajů v roce 2008. 2009 [cit. 2011-11-23]. Dostupný z 
WWW:<http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6388940&hledej=v%FDdaje+obc%ED>. 
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poskytuje služby pro určitý region je financován z rozpočtu zdravotních pojišťoven 

nebo z okresního rozpočtu. 

Sociální zabezpečení – provoz kojeneckých ústavů, ústavů pro mládež nebo pro tělesně 

a mentálně postižené a domovy důchodů. Tyto organizace jsou svými rozpočty přímo 

napojeny na rozpočty okresních úřadů, které jsou jejich zřizovateli. Jen některé mají 

vlastní právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvkové organizace. Přibližně 1/3 

celkových nákladů hradí obce. 

Kultura a sport – knihovny, muzea, divadla, sportovní areály, zoologické zahrady, 

zimní stadiony, plavecké bazény. O velikosti spotřeby kulturních a sportovních statků se 

rozhoduje v podstatě na trhu, tzn. každý občan. Činnosti v kultuře a sportu jsou většinou 

ztrátové. Největším problémem je rozdílnost mezi finančními zdroji a výdaji na kulturu 

a sport. 

Veřejná bezpečnost a obecní policie – obecné samosprávy provozují např. hasičské 

sbory nebo městskou policii. Některé úkoly při zajišťování veřejného pořádku 

vykonávají příslušné referáty okresních úřadů nebo oddělení odborů městských úřadů. 

Sanitární služby – úklid komunikace a svoz komunálního odpadu 

Pouliční osvětlení, hřbitovy a parky – patří sem jak výstavba, tak i provoz a opravy 

Vodovody a kanalizace – poskytovány privatizovanými společnostmi, kde často mají 

podíl i obce. 

Místní komunikace a městská doprava – prostřednictvím dotování městských 

dopravních podniků. 

Obecní byty – obce mohou realizovat výstavbu nebo pronájem. Nájemné je regulováno 

ústřední vládou. Výstavba je dotována z ústřední vlády prostřednictvím grantových 

programů. Na těchto činnostech se podílejí specializovaná pracoviště místních či 

městských úřadů. Jde zpravidla o bytový odbor a odbory příbuzné jako odbor životního 

prostředí. 

 

Zahrnuté výdaje v účetnictví obce představují veškeré náklady na příslušnou činnost a 

jejich financování se dá označit jako brutto financování - z rozpočtu obce jsou 
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poskytnuty veškeré finanční potřeby organizace a případné příjmy z této činnosti jsou 

pak i příjmy příslušného obecního rozpočtu.14 

Struktura výdajů obcí v ČR 

 

Výdajová oblast rozpočtů obcí 
Podíl na celkových 

výdajích*) 

Pozemní komunikace 12,1 % 

Silniční doprava 12,2 % 

Pitná voda, odvádění a čistění odpadních vod, vodní toky a díla 8,0 % 

Předškolní zařízení, základní školy, školní stravování 12,0 % 

Tělovýchova, zájmová činnost a rekreace 2,9 % 

Bytové hospodářství 7,4 % 

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3,9 % 

Dávky sociální pomoci zdravotně postiženým a ostatní dávky 8,2 % 

Domovy a penziony pro důchodce, pečovatelská služba, sociální péče, 
pomoc starým a zdravotně postiženým občanům 

4,8 % 

Místní zastupitelské orgány a činnost místní správy 14,9 % 

Vybrané oblasti celkem 86,4 **) 

Poznámky: 
* Výdaje jsou sníženy o příjmy vázané v rozpočtech obcí k příslušné oblasti 
** Celkový součet podílů je menší než 100 % vlivem nezahrnutí menších výdajových oblastí do přehledu 
(nebyly zařazeny výdajové oblasti, které mají menší podíl než 2,5 % na celkových výdajích) 

Tabulka č. 3. Struktura výdajů obcí. Zdroj: Deník veřejné správy. Struktura výdajů obcí. [online]. 2011 

[cit. 2011-11-14].  Dostupné z WWW: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=222414. 

                                                 
14 Provazníková R., 2009, s. 217 
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2.2.4 Rozpočtová skladba 

Rozpočtová skladba je základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných 

rozpočtů. Rozpočtová skladba je jednotným postupem, který umožňuje srovnatelné 

sledování příjmů, výdajů, salda hospodaření a jeho financování v soustavě veřejných 

rozpočtů České republiky.15 Neboli rozpočtová skladba pojednává o jednotném třídění 

příjmů a výdajů, které se uplatňuje v rozpočtech organizačních složek státu.16 Důvodem 

takového to třídění je jednoduchost pro analytické informace. 

 

Rozpočtová skladba poukazuje pouze na operace na bankovních účtech a na operace 

úzce souvisejícími s rozpočtem dané obce. Peněžní operace jsou operace, kdy jednotka 

přijímá peněžní prostředky na bankovní účet, popřípadě vydává své peněžní prostředky 

z bankovních účtů. 

 

Rozpočtová skladba se vztahuje na operace17: 

1. státního rozpočtu 

2. územních orgánů 

3. státních fondů 

4. rezervních fondů 

 

Třídění příjmů a výdajů rozpočtu respektuje18: 

• zásadu jednotnosti a závaznosti 

• zásadu dlouhodobé stability třídění rozpočtu 

• potřebu agregace, sumarizace s využitím principu konsolidace 

• zásadu srozumitelnosti na základě jasně definovaných hledisek 

• zásadu kompatibility s mezinárodními statistickými standardy 

Příjmy a výdaje v rozpočtové skladbě se dělí na základě: 

 

                                                 
15 Češková M, Kinšt J, 2011, s. 9 
16 Zákon č. 323/2002 sb. o rozpočtové skladbě. 
17 Češková M, Kinšt J, 2011, s. 10 
18 Provazníková R., 2009, s. 111 
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• Kapitolního třídění 

Z tohoto hlediska se třídí příjmy a výdaje dle správců kapitol. Jednotkou třídění 

je tedy kapitola. 

• Druhového třídění 

Druhové třídění se týká všech příjmů a výdajů, které se třídí dle příjmových a 

výdajových druhů. Pro účely určení výdajového druhu se výdaje člení na běžné 

výdaje, kapitálové výdaje, ostatní výdaje a financování. Příjmové operace se dějí 

na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace s 

členěním na běžné a kapitálové dotace. Nejvyšší jednotkou je osm tříd 

s podrobnějším členěním uvnitř každé třídy na nejnižší položky. 

• Funkční třídění 

Jak napovídá název, dle tohoto členění jsou příjmy a výdaje třízeny na základě 

odvětí. Máme celkem šest skupin a to: zemědělství a lesní hospodářství, 

průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, služby pro obyvatelstvo, sociální 

věci a politika zaměstnanosti, bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná 

veřejná správa a služby. 

• Konsolidačního dělení 

Konsolidační způsob členění třídí výdaje, které se utvářejí uvnitř soustavy 

veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů a příjmy vznikající 

uvnitř této soustavy. A to pouze v případě, že nejsou uvedeny ve funkčním 

třídění. 

2.2.5 Rozpočet obce 

Soustava veřejných rozpočtů je tvořena jednotlivými rozpočty, které představují i 

rozpočty územně samosprávných celků.19 Tyto rozpočty jsou propojené a dochází mezi 

nimi neustále k finančním tokům. Ponechávají se ale také svoji samostatnost a 

nezávislost. 

                                                 
19 Patří sem také státní rozpočet, rozpočty vyšších územních celků a rozpočty státních fondů. 
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Rozpočet je finanční plán, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného 

celku a svazku obcí.20Je to bilance příjmů a výdajů na dané rozpočtové období, kterým 

je kalendářní rok. 

Jak již jsem uvedla, obec má právo sestavovat vlastní rozpočet, dle Ústavy České 

republiky. Rozpočet je pro něj vlastně základním článkem, podle kterého v následujícím 

roce uskutečňuje své finanční operace, u kterých provádějí pravidelnou kontrolu. 

Rozpočet by měl být schvalován a tedy i sestavován jako vyrovnaný. To znamená, že 

by se příjmy měly rovnat výdajům. Ve skutečnosti ale tuto zásadu nemusíme striktně 

dodržovat a lze rozpočet sestavit jako nevyrovnaný a to buď jako schodkový (Příjmy < 

Výdaje) či přebytkový (Příjmy > Výdaje). Pro tyto případy § 4 zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vymezuje pravidla a možnosti tvorby 

takovéhoto rozpočtu. Může být schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy 

daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-li určeny ke 

splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Rozpočet může být schválen jako schodkový 

jen v případě, že schodek bude možné uhradit: 

 

a)   finančními prostředky z minulých let, nebo 

b)   smluvně zabezpečenou půjčkou: úvěrem nebo návratnou finanční výpomocí nebo 

výnosem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku  

 

Rozpočet můžeme vyjádřit vzorcem21:   F1 + P – V = F2 

 

F1 – peněžní prostředky na začátku období 

P – příjmy 

V – výdaje 

F2 – peněžní prostředky na konci období 

 

V případě kladného výsledku nám vzniká finanční rezerva, v případě záporného 

výsledku nám vzniká saldo, které musí být financováno dle popisu výše. 

                                                 
20 Zákon č. 250/2000 Sb., § 4 
21 Peková J, 2004, s. 201 
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Samotný rozpočet vychází z rozpočtového výhledu, orgány obce ale mohou schválit 

rozpočet, který se s údaji v rozpočtovém výhledu nebude shodovat. V takovém případě 

musí být rozdíly odůvodněny např. legislativou, dotacemi atd. 

Roční rozpočet vypracovává obec nebo dobrovolný svazek obcí nejen na základě 

rozpočtového výhledu, ale především v návaznosti na rozpis platného státního rozpočtu 

nebo rozpočtového provizoria, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům 

jednotlivých obcí, a v návaznosti na rozpočet kraje, kterým kraj určuje své vztahy 

k rozpočtům obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji.22 

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

rozpočty v rozpočtové soustavě, s využitím nenávratného, neekvivalentního a 

nedobrovolného způsobu financování, který je typický pro všechny veřejné rozpočty.23 

Rozpočet obce poskytuje úplné informace o finanční situaci a o plánech obce, které 

slouží jako základ pro měření efektivnosti operací. Má tři roviny a to24: 

rozhodovací – rozhodování, čeho chce obec dosáhnout a pomocí jakých zdrojů 

řídící – rozdělení zdrojů mezi jednotlivé organizační jednotky 

kontrolní – legalizace toho, kolik finančních prostředků územní celek získá a vydá, a 

dále při stanovení toho, kdo může s penězi nakládat 

Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace obce, včetně tvorby a 

použití fondů, pokud neprobíhají mimo rozpočet. 

Obec musí svůj návrh rozpočtu zveřejnit nejméně do 15 dnů před samotným 

schvalováním a jednáním o rozpočtu. Důvodem je, aby se i veřejnost mohla vyjádřit 

k návrhu rozpočtu. Proto je nutné, aby byl návrh rozpočtu zveřejněn ve vhodné podobě 

a to jak fyzicky, tak elektronicky. 

                                                 
22 Češková M, Kinšt J, 2011, s. 203 
23 Provazníková R, 2009, s. 57 
24 Provazníková R, 2009, s. 59 
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Model rozpočtové soustavy ČR 

 
Graf č. 3.: Model rozpočtové soustavy ČR. Rektořík, J., Šelešovský, J. 2003. s. 141. 

 
 

Rozpočtové provizorium 

Pokud není rozpočet obce nebo dobrovolného svazku obcí schválen do 1. ledna daného 

roku, řídí se hospodaření obce do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. 

Rozpočtové provizorium musí být stanoveno tak, aby neohrozilo plynulý chod 

hospodaření obce. Příjmy nebo výdaje v období rozpočtového provizoria se 

automaticky stávají příjmy a výdaji schváleného rozpočtu. 

Změny rozpočtu 

Jedná se o změny:25 

• organizační 

• metodické 

• věcné 

                                                 
25 Češková M, Kinšt J, 2011, s. 208 
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Organizační změny jsou nejzávažnější, mění se objem příjmů rozpočtových prostředků, 

popř. počet subjektů, kterým jsou určeny závazné ukazatele. 

Metodické změny jsou vyvolány změnou právních předpisů, kterou dochází k ovlivnění 

finančního hospodaření obce nebo dobrovolného svazku obcí a jejich organizací. 

Věcné změny jsou vyvolány různými vlivy objektivně působícími na skutečnosti, ze 

kterých byly propočteny rozpočtové ukazatele. 

Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují v časové 

posloupnosti.26 

2.2.6 Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled umožňuje zvýšit efektivnost hospodaření s veřejnými prostředky, je 

jedním z nástrojů řízení a plánování. Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů jsou obce i dobrovolné svazky obcí povinny 

vypracovávat rozpočtový výhled. Ten slouží pro střednědobé finanční plánování. 

Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Rozpočtový 

výhled je sestavován zpravidla na období 2 až 5 let. Díky výhledu obce mohou dopředu 

zvažovat své výdaje a pro ně použitelné příjmy pro delší časové období, než je daný 

kalendářní rok, na který je aktuálně schválen rozpočet obce. 

Rozpočtový výhled by měl obsahovat souhrnné údaje o předpokládaných příjmech, 

výdajích, celkové pohledávky a závazky, dále finanční zdroje a potřeby dlouhodobě 

realizovaných záměrů. 

Právě rozpočtový výhled slouží jako podklad pro rozpočet obce. Roční rozpočet ale 

není vázán údaji, které obec zveřejnila v rozpočtovém výhledu. Jejich odlišnosti by ale 

měly být zdůvodněné a podstatné. Po schválení nového rozpočtu obce se upraví výhled 

a prodlouží se nejméně o jeden další rok. 

2.2.7 Mimorozpočtové fondy 

V pravomoci zastupitelstva obce je i zřizovat i mimorozpočtové peněžní fondy. Ty se 

rozdělují na účelové a neúčelové mimorozpočtové fondy. Častěji jsou zřizovány právě 

                                                 
26 Češková M, Kinšt J, 2011, s. 208 
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účelové fondy, které jsou vázány na financování předem stanovených druhů potřeb. 

Výhodou mimorozpočtových fondů je, že finanční prostředky na nich uložených se 

mohou převést na další následující rok. 

U většiny měst najdeme fond rezerv a rozvoje. Vytvářejí se zde prostředky na 

financování investic, popřípadě se využívají na financování schodku rozpočtu obce 

nebo na neplánované potřeby. 

Obce ale mohou také své volné finanční prostředky ukládat na zvláštní vkladové účty u 

peněžního ústavu, tak se vyvarují nepřehlednosti a netransparentnosti financování. 

Z uvedených důvodů klesá význam tvorby používání mimorozpočtových fondů. 

2.2.8 Zadluženost obcí 

Díky suverenitě a samostatnosti, které obce získaly, mohou nakládat samostatně 

s finančním a nemovitým majetkem. Při rozvoji obcí a to především z důvodu řešení 

infrastruktury se obce začaly obracet ve velké míře na kapitálový trh. Mezi další důvody 

patří například kanalizace, vodovody, rekonstrukce základních škol, výstavba bytů a 

domů s pečovatelskou službou. 

Příčinou vzniku dluhu jsou vysoké nároky na kapitálové výdaje obcí v 90. letech. 

Nejčastěji jde o projekty neziskové, v tom smyslu, že realizace nepřinese žádné finanční 

prostředky na splacení dluhu. Další příčinou je daná spoluúčast u projektů čerpajících 

finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. 

 

Poslední výsledky monitoringu, které proběhl v roce 2009, zahrnují všech 6244 obcí. 

Počet zadlužených obcí v České republice mírně vzrůstá. Pokud porovnáme zadluženost 

obcí jako celku v letech 2005 a 2009, tak vzrostla o 22 %. V roce 2009 vykázalo dluh 

celkem 3250 obcí a jejich celková zadluženost dosáhla 80,6 miliard Kč, což znamená 

meziroční nárůst o 0,6 %.27 

V roce 2010 bylo zadluženo 3112 obcí. Na celkové zadluženosti obcí se více než 48 

procenty podílela Praha, Brno, Ostrava a Plzeň; jejich podíl ovšem loni mírně klesl. 

                                                 
27 Deník veřejné správy. Nadměrné zadlužení obcí a námět věcného řešení problematiky. [online]. 2011 

[cit. 2011-11-23].  Dostupné z WWW: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6488036. 
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Celkové zadlužení velkých měst se meziročně zvýšilo o 0,8 miliardy na 40,1 miliardy 

korun.  

V celkovém objemu zadluženosti obcí jsou zahrnuty bankovní úvěry od peněžních 

ústavů, vydané komunální dluhopisy, přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 

včetně půjček ze státního rozpočtu a z rozpočtů státních fondů. Nejvíce přitom stoupl 

obcím objem bankovních úvěrů. 

Zadlužení obcí v přepočtu na obyvatele 

 

Graf č. 4: Zadlužení obcí v přepočtu na obyvatele. Zdroj: Deník veřejné správy. Větší obce a jejich 

hospodaření – zadluženost více ohrožuje malé obce. [online]. 2011 [cit. 2011-11-14].  Dostupné z 

WWW: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6483619. 

Zadluženost obcí se většinou monitorovala do roku 2008 pomocí ukazatele dluhové 

služby. Každoročně byla díky tomuto ukazateli zveřejňována zpráva o zadluženosti obcí 

a krajů. Pokud obec či kraj překročila 30 % výši ukazatele dluhové služby, musel tento 

subjekt zvolit taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby 

nepřekročil. Pokud i v dalším roce nedošlo k nápravě, bylo při projednávání žádostí 

těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc přihlédnuto k 

této skutečnosti. 

 

Pro výpočet ukazatele dluhové služby je třeba znát dva pojmy a to samotná dluhová 

služba a dluhová základna. Dluhová služba obsahuje zaplacené úroky a uhrazené 
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splátky dluhopisů, jistin a leasingu. Dluhová základna obsahuje skutečně dosažené 

daňové příjmy a nedaňové příjmy za kalendářní rok a dotace souhrnného finančního 

vztahu.28 

 

Vzoreček ukazatele dluhové služby: 

 

2.3 Analýza obecného okolí 

Analýza obecného okolí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými 

aktivitami nemůže nebo jen velmi obtížně může ovlivnit. Do této analýzy jsou zařazeny 

vlivy demografické (pohlaví, věk, rodinný stav aj.), politické, legislativní, ekonomické, 

sociokulturní, geografické, technologické, ekologické aj. To znamená, že některé z 

vlivů jsou hmotné (např. technologické) a další jsou nehmotné. 

2.3.1 SLEPT analýza 

Název této analýzy je odvozen od počátečních písmen názvů faktorů, které ovlivňují 

analýzu. Mezi zkoumané faktory patří sociokulturní, legislativní, ekonomické, politické 

a technologické faktory. Někdy se používá SLEPTE, kde navíc jsou ekologické faktory. 

 

Sociokulturní faktory působí ve dvou rovinách, a to jako faktory spojené s kupním 

chováním spotřebitelů a jako faktory podmiňující chování organizací. 

Faktory spojené s kupním chováním spotřebitelů  

kulturní – spotřební zvyky, kulturní hodnoty, jazyk, řeč těla, osobní image, chování žen 

a mužů – sbližování jejich spotřebního chování, 

                                                 
28 Ministerstvo financí ČR. Regulace zadluženosti obcí a krajů [online]. 2005 [cit. 2011-04-09].  

Dostupné z WWW: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zpravy_mf_12197.html?year=2008. 
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sociální – sociální stratifikace společnosti a její uspořádání (třídy), (sociálně 

ekonomické zázemí spotřebitelů, příjmy, majetek, vývoj životní úrovně, životní styl, 

úroveň vzdělání, mobilita obyvatel aj.). 

Faktory podmiňující chování organizací: je možné sledovat kulturní i sociální 

vlivy působící na jednání organizací. 

Legislativní faktory jsou faktory související s vydávanými zákony a vyhláškami. 

K ekonomickým faktorům patří vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, úrokové 

sazby, měnové kurzy, míra nezaměstnanosti, inflace, koupěschopnost aj. 

Z ekonomického prostředí získávají podniky výrobní faktory a kapitál. 

Mezi politické faktory patří politická stabilita, stabilita vlády, členství země v různých 

politicko-hospodářských seskupeních, daňová politika, sociální politika. 

Technologické faktory (nebo také inovační faktory) představují trendy ve výzkumu 

a vývoji, rychlost technologických změn, výrobní, dopravní, skladovací, komunikační 

a informační technologie aj. Technologické prostředí a jeho změny jsou pro podniky 

zdrojem technologického pokroku, který jim umožňuje dosahovat lepších 

hospodářských výsledků, zvyšovat konkurenční schopnost a humanizovat práci.29 

 

2.4 Analýza vnitřních faktorů 

Vnitřní prostředí firmy tvoří zdroje firmy (materiálové, finanční a lidské): management 

a jeho zaměstnanci (jejich kvalita), organizační struktura, kultura firmy, mezilidské 

vztahy, etika, materiální prostředí. Vnitřní prostředí se vztahuje na faktory, které mohou 

být podnikem přímo řízeny a manažery ovlivňovány.30 

 

Analýza vnitřního prostředí sestává z hodnocení realizace strategických cílů firmy, 

finanční situace a schopností, vstupní logistiky firmy, výrobních operací, techniky a 

technologie uvnitř firmy, výstupní logistiky, marketingu, prodeje, poprodejního servisu, 

                                                 
29 BusinessInfo.cz. Marketingová situační analýza a predikce vývoje. [online]. 2011 [cit. 2011-12-27].  

Dostupné z WWW: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/marketing-situace-analyza-

predikce-vyvoj/1001663/55094/. 
30 Taktéž. 
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vědeckovýzkumných a vývojových zdrojů, lidských zdrojů, úrovně řízení a organizace 

práce, infrastruktury firmy, image a goodwillu firmy, hodnocení silných a slabých 

stránek podle nástrojů marketingového mixu a hlavních operací s nimi a podle 

schopností firmy.31 

 

Každý faktor by měl být ohodnocen z hlediska vlivu na budoucí prosperitu firmy. Cílem 

analýzy vnitřního prostředí je porozumět schopnostem firmy produkty vyvíjet, vyrábět, 

prodávat, poskytovat služby a posoudit zdroje firmy (posouzení provádí vedení firmy 

nebo externí experti). Na jejím základě jsou identifikovány silné a slabé stránky firmy.32 

2.4.1 SWOT analýza  

SWOT analýza je typ strategické analýzy o stavu firmy, podniku či z hlediska jejích 

silných stránek (strenghts), slabých stránek (weaknesses), příležitostí (opportunities) a 

hrozeb (threates). Tato analýza slouží jako podklad pro formulaci rozvojových směrů, 

aktivit, podnikových cílů a strategií.  

 

Díky ní dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové 

možnosti růstu. SWOT je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. V 

šedesátých letech vedl výzkumný projekt, při němž byla využita data od 500 

nejvýznam-nějších amerických společností.33 

 

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní okolí podniku, na 

vnitřní faktory podnikání. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příležitosti a hrozby 

pro firmu. 

 

                                                 
31 Taktéž. 
32 Taktéž. 
33 Vlastní cesta cz. SWOT analýza. [online]. 2011 [cit. 2011-12-23].  Dostupné z WWW: 

http://www.vlastnicesta.cz/metody/metody-marketing/swot-analyza/. 
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Je vhodné hledat vzájemné vazby mezi silnými a slabými stránkami, příležitostmi a 

silnými stránkami apod. Tyto vazby pak vzápětí mohou být použity pro stanovení 

strategie a rozvoje firmy. SWOT analýza je užitečná především v oblasti marketingu, 

managementu, systému kvality a v projektovém řízení. 
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3 Analýza problému a současné situace 

Tato prostřední část práce se bude věnovat analýze příjmů a výdajů studovaného města, 

tedy Žďáru nad Sázavou, v posledních pěti letech, s přihlédnutím i na stávající rozpočet 

v roce 2012. Nejdříve se seznámíme se samotným městem Žďár nad Sázavou, poté se 

podíváme na přípravu rozpočtu a samotnou analýzu hospodaření města. V té se 

zabývám příjmy, výdaji, saldem, plněním rozpočtu a finanční situací města od roku 

2007 do roku 2011. 

 

3.1 Charakteristika vybraného města Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou je okresní město, ležící na pomezí Čech a Moravy na 

Českomoravské vrchovině uprostřed chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Z 

pohledu evropské regionální a strukturální politiky přísluší město Žďár nad Sázavou k 

regionu NUTS II Jihovýchod. Rozkládá se na ploše přes 3 700 hektarů a má přes 22 000 

obyvatel. Žďár se dělí na základních 11 částí.  

 

Město Žďár nad Sázavou je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění základním 

územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Pečuje o 

všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Je samostatnou účetní 

jednotkou, která vede podvojné účetnictví dle zákona o účetnictví a vyhlášky 

Ministerstva financí ČR, kterou se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro 

územní samosprávné celky. Finanční hospodaření města se řídí rozpočtem podle zákona 

č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjmy a výdaje jsou 

sledovány odděleně v povinném členění podle platné rozpočtové skladby. Hospodaření 

s rozpočtovými prostředky města je zajišťováno v okruhu působnosti a odpovědnosti 

jednotlivých odborů Městského úřadu Žďár nad Sázavou. 
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Jeho historie je úzce spjata s rozvojem žďárského cisterciánského kláštera a sahá až do 

poloviny 13. století. Obec Žďár byla na město povýšena roku 1607.  

 

Nejvýznamnější památkou města Žďár nad Sázavou je bezesporu poutní kostel sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře, jedinečná architektonická památka, která byla v prosinci 

1994 zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. Na přelomu století procházel 

Žďár většími stavebními změnami. Je postavena železnice, vznikají četné průmyslové 

podniky. V souvislosti s výstavbou Žďárských strojíren a sléváren dochází v 50. letech 

k prudkému růstu počtu obyvatel.  

Ráz města i celé krajiny se výrazně změnil. Byla zahájena rozsáhlá přestavba města, 

vzniklo moderní, správní a obchodní centrum, na obvodu města nová sídliště.34 

 

Historie města 

Osada Žďár vznikla při cisterciáckém klášteře založeném Bočkem z Obřan roku 1252. 

O Žďáře jako městečku se poprvé zmiňuje listina z roku 1293. Podle zachovaných 

urbářů z roku 1407 čítalo městečko 93 usedlostí, roku 1462 na 97 usedlostí a roku 1483 

na 104 usedlostí. Roku 1607 kardinál povýšil městečko Žďár na město a udělil mu nová 

privilegia a nový znak. Roku 1704 potvrdil císař Leopold I. městu Žďáru jeho výsady a 

rozmnožil jeho znak. Do znaku města z roku 1607 byl přidán znak opatský a znak 

žďárského kláštera. Tohoto rozmnoženého znaku používá město dodnes.35 Znak města 

Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout v příloze č. 1. 

 

Roku 1901 byl slavnostně otevřen Národní dům (Městské divadlo). Na přelomu 19. a 

20. století vznikly první větší podniky, převážně obuvnické. Město získalo ve dvou 

etapách (1898 -1905) železniční spojení (Havlíčkův Brod - Žďár - Nové Město - 

Tišnov). 

 

                                                 
34 Žďár nad Sázavou. O městě. [online]. 2011 [cit. 2012-01-18].  Dostupné z WWW: 
http://www.zdarns.cz/o-meste/. 
35 Žďár nad Sázavou. Historie. [online]. 2011 [cit. 2012-01-19].  Dostupné z WWW: 
http://www.zdarns.cz/o-meste/historie.asp. 
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V roce desátého výročí vzniku Československé republiky, roku 1928 navštívil město 

president T.G.Masaryk. Snímek z této návštěvy se stal velmi populárním v tisku a byl 

vzorem pro československou známku vydanou roku 1938.36 

 

Na konci druhé světové války v květnu 1945 byla zničena nebo poškozena řada domů. 

Téhož roku došlo ke sloučení s obcí Zámek Žďár a místo původního úředního názvu 

Žďár byl zvolen nový název města - Žďár nad Sázavou. 

 

Obr. č 1.: T. G. Masaryk. Zdroj: Žďár nad Sázavou. Historie. [online]. 2011 [cit. 2012-01-19].  Dostupné 

z WWW: http://www.zdarns.cz/o-meste/historie.asp. 

 

Po válce došlo k několikanásobnému vzrůstu počtu obyvatel. Bylo to v souvislosti s 

výstavbou strojíren a sléváren - Žďas. Vznikly nové části města a v sedmdesátých letech 

bylo přestavěno celé historické jádro.37 

 

Památky města 

Město Žďár nad Sázavou je především jedinečný svými historickými památkami, 

kterých je nepřeberné množství. Jedna je však pro město naprosto zásadní. Je jím poutní 

kostel na Zelené hoře sv. Jana Nepomuckého, památka UNESCO. 

 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

Stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého nedaleko Žďárského kláštera se 

realizovala díky úzké spolupráci dvou výjimečných lidí. Podnět vyšel od opata 

                                                 
36 Taktéž. 
37 Taktéž. 
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žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy, který byl ctitelem Jana 

Nepomuckého ještě před blahoslavením této osobnosti. 

Příprava projektu je datována do období od konce měsíce dubna do počátku měsíce 

srpna roku 1719 a je považována za bezprostřední reakci opata na nález zachované 

tkáně v hrobě Jana Nepomuckého ve Svatovítské katedrále.38 

Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Tento symbol se pak 

objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu 

se nachází pět kaplí s pěti oltáři. Dominantou kopule kostela je velký červený jazyk, 

atribut sv. Jana Nepomuckého, obklopený kruhem plamenů, z něhož prosvítají paprsky. 

Legenda totiž praví, že světec zaplatil svým životem za svou mlčenlivost, kdy odmítl 

prozradit tajemství královny Žofie. 

Roku 1994 Výbor pro světové dědictví UNESCO schválil zařazení poutního kostela na 

prestižní seznam.  

 

Mezi další neméně významné památky města Žďár nad Sázavou patří areál zámku 

s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, kaple sv. Markéty, radnice, tvrz, 

farní kostel sv. Prokopa, kaple sv. Barbory a bývalý cisterciácký klášter. 

 

Zastupitelstvo 

Jádrem obecní samosprávy je stejně jako ve všech ostatních městech ČR zastupitelstvo, 

je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného 

zastoupení na čtyřleté funkční období. Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se skládá 

z 27 členů - zástupců politických stran. Povinně ze zákona musí zastupitelstvo zřídit dva 

výbory, a to finanční a kontrolní. Zastoupení politických stran v zastupitelstvu města je 

na následujícím grafu. 

                                                 
38

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. [online]. 2012 [cit. 2012-01-22].  Dostupné z 

WWW: http://www.zelena-hora.eu/historie/kostel-sv-jana-nepomuckeho/. 
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Graf č. 5.: Zastoupení politických stran v ZR. Zdroj: Volby.cz. [online]. 2012 [cit. 2012-01-19].  

Dostupné z WWW: 

http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=2&xnumnuts=6105&xobec=595

209&xobecnaz=%AE%EF%E1r+nad+S%E1zavou&xstat=0&xvyber=0. 

 

Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Záležitosti města jsou spravovány prostřednictvím základního organizačního útvaru 

města – Městským úřadem (MěÚ). V čele MěÚ stojí starosta, úřad vede vedoucí úřadu 

– tajemník. Úřad se člení na odbory a oddělení. Úřad vykonává v rámci přenesené 

působnosti jako obec s rozšířenou působností správní činnosti v určeném správním 

obvodě. Dále zajišťuje samosprávné činnosti pro občany města Žďár nad Sázavou a 

místních částí Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko.39 

 

Jak již jsem zmínila, v čele MěÚ je tajemník, dále se MěÚ člení na odbory a oddělení a 

to na: 

odbor dopravy      odbor sociální 

odbor finanční      odbor stavební 

odbor komunálních služeb    odbor školství, kultury a sportu 

                                                 
39 Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou, 2007, s. 8. 
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odbor majetkoprávní     odbor životního prostředí 

odbor obecný živnostenský úřad   oddělení finanční kontroly 

odbor rozvoje a územního plánování   oddělení informatiky 

odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí  krizové řízení 

projektový koordinátor    technická správa budov 

 

3.2 Příprava rozpočtu 

Rozpočet města Žďár nad Sázavou vychází z předpokladu, že návrh rozpočtu bude vždy 

předložen k projednání a schválení zastupitelstvu města Žďár nad Sázavou nejpozději 

15. prosince, to znamená, že město bude mít pro následující rok schválený rozpočet již 

od 1. 1. a nemusí se tak přistoupit k hospodaření dle rozpočtového provizorie. 

Zveřejnění návrhu rozpočtu je nejpozději do 30. listopadu tedy 15 dnů před 

projednáním v zastupitelstvu města. Rozpočet města bude sestavován jako vyrovnaný. 

 

Návrh rozpočtu je zpracováván postupně, v několika etapách: 

1. Příjmy rozpočtu města. 

2. Výdaje jednotlivých odborů MěÚ Žďár nad Sázavou, organizačních složek 

města a příspěvkových organizací, jichž je město Žďár nad Sázavou 

zřizovatelem. 

3. Výdaje na investiční akce, zejména s možností spolufinancování dotačním 

titulem. 

 

Rozpočet města je navrhován na úrovni předpokládaných skutečností předešlého roku, 

provozní výdaje jsou odvozovány dle skutečnosti z roku ještě předešlého.  

Daňové příjmy jsou rozpočtovány dle dostupných informací, obdobná situace je i u 

kapitálových příjmů, kdy při realizaci schválených záměrů často dochází z nejrůznějších 

důvodů k časovému prodlení. Návrh vlastních příjmů města Žďár nad Sázavou zpracuje 

finanční odbor ve spolupráci s dalšími odbory, které jsou napojeny na příjmovou část 

rozpočtu města. 
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Ve výdajích je nutné zabezpečit prostředky pro realizaci akcí financovaných z dotačních 

titulů, kde je povinnost spolufinancování městem. Realizace těchto akcí jsou 

samozřejmě upřednostňovány. U převážné většiny odborů je zachována úroveň 

skutečnosti výdajů z předešlého roku. Odbory předkládají podklady pro zpracování 

návrhu rozpočtu s vyznačením mandatorních výdajů, nových činností, zákonných 

výdajů či přecházejících úkolů v termínu stanoveném harmonogramem. Pro řešení 

mimořádných situací a odstraňování následků havárií je tvořena rezerva, která je 

operativně rozpouštěna na dokrytí odůvodněných nákladů nad stanovený limit. Město 

Žďár nad Sázavou upřednostňuje rozpočet stabilizovaný v oblasti investic. 

 

Návrh rozpočtu, před samotným schválením, projde systémem předběžné 

veřejnosprávní a řídící finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.3 Analýza rozpočtového hospodaření města 

 

Pro analýzu hospodaření města Žďár nad Sázavou jsem zvolila převážně období 2006 – 

2010, protože v době zpracování práce nebyly zveřejněny veškeré potřebné dokumenty 

pro rok 2011 (pouze schválený rozpočet na rok 2011 a jeho hospodaření). Proto u 

analýz, kde je to možné, pracuji i s rokem 2011.  Podkladem pro zpracování této části 

práce byly interní informace úřadu Žďár nad Sázavou, převážně informace obsažené 

v závěrečných účtech. 

 

Ve zkoumaném období byly rozpočty schvalovány ve všech letech jako přebytkové, 

přičemž ve skutečnosti zpravidla docházelo k vyšším příjmům a nižším výdajům. 

Procento plnění skutečného rozpočtu oproti schválenému je zobrazeno následující 

tabulkou. 
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Plnění příjmů a výdajů v % 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy 95 97 92 98 86 

Výdaje 87 86 90 90 81 

Tabulka č. 4.: Plnění příjmů a výdajů v %. Zdroj: Vlastní zpracování na základě závěrečných účtů. 

 

Můžeme tedy říci, že hospodaření města skončilo každý sledovaný rok kladným saldem. 

A proto město nemělo žádné větší problémy s pokrytím svých výdajů za sledované 

období. Na vývoj salda se můžeme podívat v následujícím grafu. 

 

Výsledky hospodaření 2007 – 2011 v tis. Kč 

 
Graf č. 6.: Výsledky hospodaření 2007 – 2011. Zdroj: Vlastní zpracování na základě závěrečných 

účtů. 

 

Město Žďár nad Sázavou hospodařilo v letech 2007 – 2011 s objemem finančních 

prostředků, který se pohyboval v rozmezí 564 638 000 – 659 900 000 Kč. 

 

Jak již jsem v teoretické části uvedla, příjmy a výdaje jsou schvalovány jako vyrovnané, 

to ale neznamená, že se vždy ve skutečnosti příjmy do rozpočtu rovnají výdajům z 

rozpočtu města. Spíše naopak rovnost je velmi vzácnou anomálií. Jak si můžeme 

všimnout na grafu číslo pět, i ve Žďáru nad Sázavou dochází ve sledovaném období k 

přebytkům, tzn. že příjmy jsou vždy větší než skutečné náklady. Proto město používá 
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tzv. financující operace, které slouží k vyrovnání deficitů nebo naopak přebytků. Proto 

žďárský rozpočet uvádí také kromě příjmů a výdajů ještě financování, které se 

vyskytuje v rozpočtech ve všech studovaných let.  

Důvodem financování bylo, že ve všech uvedených letech docházelo ke splátkám 

dlouhodobých úvěrů, které má město poskytnuty především na obnovu infrastruktury, 

památek a nemovitostí ve vlastnictví města. Žďár je v důsledku nutnosti splácet přijaté 

úvěry k přebytkovému hospodaření nucen, aby byl schopen tyto půjčené prostředky 

splácet. Nejaktuálnějšími úvěry, kterými je město zatíženo, je modernizace městského 

kina a rekonstrukce relaxačního centra. 

Město ve sledovaném období tedy v letech 2007 – 2011 pracuje s přebytkovým 

rozpočtem. Největšího přebytku bylo dosaženo v roce 2008, kdy částka se rovnala 

70 158 000 Kč. Naopak nejmenší přebytek zaznamenalo město v roce následujícím, kdy 

přebytek byl 9 220 000 Kč, kdy poklesly i celkové příjmy a naopak protichůdně stouply 

výdaje rozpočtu. 

Nejvýznamnější výdaje nastaly v roce minulém tedy v roce 2011. Příčinou takto 

vysokých výdajů byly zvýšené požadavky na dopravu a rozvoj bydlení a bytového 

hospodářství města. V ten samý rok město zaznamenalo dosud nejvyšší příjmy ve své 

historii, a díky tomu nedošlo k finanční ztrátě. 

Celkové saldo rozpočtu města Žďár nad Sázavou bylo vždy kladné a díky těmto 

přebytkům je město schopno své půjčky a úvěry splácet, aniž by své rozpočty zatížilo 

způsobem, se kterým se není schopno vyrovnat. 

 

3.3.1 Příjmy 

V této podkapitole se nejdříve zabývám příjmovou stranou rozpočtu dle druhového 

členění. 

Příjmová strana zahrnuje příjmy daňové (třída 1), nedaňové (třída 2), kapitálové (třída3) 

a přijaté transfery (třída 4).  

Rozpočet města Žďár nad Sázavou hospodaří v posledních letech s příjmem finančních 

prostředků v rozpětí 564 638 – 659 900 tis. Kč, při čemž měly příjmy žďárského 

rozpočtu překvapivě sestupnou tendenci s výjimkou posledního roku 2011, kdy příjmy 

dosáhly největší částky za sledované období, což ilustruje i následující graf. 
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Vývoj příjmů 2007 – 2011 v tis. Kč 
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Graf č. 7.: Vývoj příjmů 2007 – 2011. Zdroj: vlastní zpracování na základě závěrečných účtů. 
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Graf č. 8: Druhové členění příjmů 2007 – 2011. Zdroj: vlastní zpracování na základě závěrečných 

účtů 

Příjmy města Žďár nad Sázavou můžeme rozdělit do čtyř tříd a to na příjmy daňové, 

dotace (transfery), kapitálové a nedaňové příjmy. Z grafů pro jednotlivé roky si můžeme 

všimnout, že pro město Žďár nad Sázavou jsou nejdůležitější daňové příjmy a to ve 

všech letech, naopak nejmenší příjem město dosahuje z kapitálových příjmů. 

 

Daňové příjmy 

 

Do daňových příjmů patří daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů, což jsou daně 

z příjmů fyzických a právnických osob za obce, a různé poplatky např. poplatek za 

komunální odpad. Daňové příjmy jsou nejvýznamnější položkou příjmů v obecních 

rozpočtech. 

  

Průměrná výše daňových rozpočtů z příjmů do rozpočtu města Žďár nad Sázavou se 

pohybuje okolo 45 %. Můžeme si všimnout, že veškeré druhy příjmů vykazují 

v jednotlivých letech velice stabilní zdroje. Jejich rozpětí je velice nízké, pohybuje 

se okolo 5 %. 

 

Největší část z pomyslného koláče připadá na daň z přidané hodnoty (DPH), poté ji 

následuje daň z příjmů právnických osob a poté daň z příjmů fyzických osob. 
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Následující tabulka ukazuje sazbu daně v letech a to jak v základní, tak snížené 

podobě. 

Rok 
Sazba DPH (v %) 

Základní Snížená 

2007 19 5 

2008 19 9 

2009 19 9 

2010 20 10 

2011 20 10 

Tabulka č. 5.: Sazby DPH 2007 – 2011. Zdroj: vlastní zpracování. 

Vývoj příjmů města Žďár nad Sázavou DPH (v tis. Kč) 
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Graf č. 9.: Vývoj příjmů města Žďár nad Sázavou DPH. Zdroj: vlastní zpracování na základě 

závěrečných účtů. 

 

Můžeme si všimnout porovnáním předešlého grafu s tabulkou, že příjmy města Žďár 

nad Sázavou postupně rostly se zvyšující se sazbou a to v odpovídající velikosti. 

V letech, kdy se sazba neměnila (2008-2009, 2010-2011) zůstávaly i příjmy z daně 

z přidané hodnoty na stejné úrovni. Naopak v letech, kdy se sazba daně navyšovala, 

odpovídajícím způsobem se navyšovaly i příjmy z daně plynoucí. 

 

V grafu číslo 9 je přehled daňových příjmů, které jsou s menšími odchylkami stabilní. 

DPH se podílí v průměru 40 % na celkových daňových příjmech. Zatímco daň z příjmu 
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právnických osob se v průměru pohybuje okolo 25 %. Do ostatních daňových příjmů 

jsou zařazeny DPFO ze samostatné činnosti, DPFO vybírané srážkou a v neposlední 

řadě i daň z nemovitosti, u které se v roce 2010 zvýšila sazba na dvojnásobek. 

 

Daňové příjmy města Žďár nad Sázavou (v tis. Kč) 

 
Graf č. 10: Daňové příjmy města Žďár nad Sázavou 2007-2011. Zdroj: vlastní zpracování na 

základě závěrečných účtů. 

Jak již jsem uvedla, mezi daňové příjmy patří také nejrůznější poplatky. Jmenovitě 

správní poplatky, místní poplatky, poplatky za odpadové hospodářství, poplatky za 

životní prostředí a využití přírodních zdrojů. Tyto poplatky jsou v režii a ovlivnitelné 

samotným městem. Ve Žďáru nad Sázavou představují poplatky přibližně 10 % 

z celkových daňových příjmů. Nejvyšší příjem má město z poplatku za odpadové 

hospodářství. 

 

Nedaňové příjmy 

 

Druhou uváděnou skupinou příjmů jsou příjmy nedaňové, ty, jak si můžeme všimnout 

v grafu číslo 7, plní nezanedbatelnou úlohu. Nejnižší nedaňové příjmy byly v roce 2009, 

naopak nejnižší v roce 2008. Sumy se pohybovaly od 68 675 – 94 903 tis. Kč, 

procentuální zastoupení nedaňových příjmů je 35,1 % – 23,1 % z celkových příjmů. 
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Nedaňové příjmy dělíme na příjmy z vlastní činnosti, vratky transferů, přijaté sankční 

platby, příjmy z prodeje nekapitálového majetku a přijaté splátky úvěrů.  

Nejvýznamnější položkou z nedaňových příjmů je pronájem nebytových prostor, kde 

jen za rok 2011 inkasovalo město přes 13 mil. Kč. Dalšími položkami jsou služby a 

nájemné. 

 

Kapitálové příjmy 

 

Kapitálové příjmy můžeme rozdělit na příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní 

investiční příjmy a na příjmy z prodeje akcií a ostatních majetkových podílů. Ve Žďáru 

nad Sázavou jsou kapitálové příjmy rozděleny na příjmy z prodeje majetku a pozemků, 

bytů a na prodej pozemků Klafar II, kde vznikala v minulosti výstavba rodinných 

domků. Právě kapitálové příjmy vykazují nejmenší příjmy ze čtyř zmiňovaných druhů.  

 

Příjmy z prodeje pozemků Klafar II se vyskytují po celé studované období, tedy od roku 

2007 až do roku 2011 a to v průměru 12 mil. Kč ročně. Vyšší příjmy jsou ale stále u 

prodeje majetku města. Kapitálové příjmy se pohybují okolo 3-5 % z celkových příjmů. 

 

Vývoj kapitálových příjmů 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2007 2008 2009 2010 2011

Kapitálové příjmy

 
Graf č. 11: Vývoj kapitálových příjmů 2007 – 2011. Zdroj: vlastní zpracování na základě 

závěrečných účtů. 
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V grafu číslo 10 si můžeme všimnout, že největších příjmů z kapitálu dosahovalo město 

v roce 2007 (34 900 tis. Kč). Tento rok město prodávalo své pozemky (9 mil. Kč), 

majetek (15,5 mil. Kč) a byty (10,4 mil. Kč). 

 

Přijaté dotace 

 

Poslední skupinou obecních příjmů jsou přijaté dotace z jiných veřejných rozpočtů. 

Tyto transfery slouží především ve městě Žďár nad Sázavou k investiční činnosti, k 

výkonu státní správy a k nejrůznějším aktivitám města. Přijaté dotace tvoří přibližně 

jednu třetinu z celkových příjmů. Největší položkou jsou dotace ze státního rozpočtu a 

to konkrétně prostředky na sociální dávky, které se pohybují okolo 100 mil. Kč, a 

prostředky na výkon státní správy v přenesené působnosti: 30 mil. Kč. 

 

Významnými investicemi, na které město získalo prostředky z dotací v posledních 

letech je vícegenerační park Farská humna, naučná stezka kolem Zelené hory, oprava 

bazénu a na zateplení dvou základních škol. 

 

3.3.2 Výdaje 

Město Žďár nad Sázavou hospodařilo ve sledovaném období s výdaji od 507 002 – 

621 114 tis. Kč. Přičemž největší výdaje mělo město v roce 2011, kdy dosáhlo i 

největších příjmů. Naopak nejnižších finančních prostředků se město dočkalo v roce 

2010. Můžeme si opět všimnout, že i v tomto roce byly i nejnižší příjmy města. V 

následující tabulce a grafu si můžeme ověřit velmi vyrovnané výdaje v letech 2007 – 

2011. 

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Výdaje (v tis. Kč) 612 684 553 095 580 016 507 002 621 114 

Tabulka č. 6.: Vývoj výdajů 2007 – 2011. Zdroj: vlastní zpracování na základě závěrečných účtů 

 

 

 



52 

 

Vývoj výdajů 2007 - 2011(v tis. Kč) 
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Graf č. 12: Vývoj výdajů 2007 – 2011. Zdroj: vlastní zpracování na základě závěrečných účtů. 

Porovnáme-li jednotlivé roky, můžeme konstatovat, že změny ve výdajích města Žďár 

nad Sázavou jsou poměrně mírné. K největšímu nárůstu došlo v roce 2011, a to o 19 %. 

Příčinou jsou nové investiční činnosti, především do zájmové a tělovýchovné činnosti 

v podobě rekonstrukce bazénu. K nejrapidnějšímu poklesu došlo v roce 2010, a to o 14 

%. Jak již jsem uvedla, tento trend koresponduje s příjmy města.  

 

Výdaje můžeme členit na běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční). Další důležité 

dělení výdajů je dle činností. 

Výdaje dle činností (v tis. Kč) 

Činnost 2007 2008 2009 2010 2011 

Zemědělství 2946 4046 7659 5423 17572 

Průmysl 2483 3555 3343 2335 915 

Doprava 57859 42434 45889 47828 61871 

Vodní hospodářství 59313 9601 7206 3910 11717 

Vzdělávání 61708 67399 69872 50323 76871 

Kultura 19590 18018 18193 34001 25718 

Zájmová činnost 5816 23363 12138 30735 61749 

Zdravotnictví 29551 7207 3050 1766 4982 

Bydlení 40633 38171 35643 39196 46536 
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Komunální služby 13045 15220 21288 23157 26302 

Životní prostředí 22025 24065 31698 27151 27875 

Sociální věci 105337 114007 126698 122237 116101 

Bezpečnost 17744 13835 13720 13687 13700 

Veřejná správa 89164 87145 90750 86850 103225 

Ostatní 65113 61371 66686 18403 26000 

Tabulka č. 7.: Výdaje dle činností. Zdroj: vlastní zpracování na základě závěrečných účtů. 

 

Pokud se podrobněji podíváme na členění výdajů dle činností, můžeme si všimnout 

zvýšených výdajů v roce 2011 a to konkrétně u zemědělství a lesního hospodářství, 

v dopravě, ve veřejné správě a v zájmové a tělovýchovné činnosti, jak již jsem uvedla 

výše. 

 

V dalších letech je zajímavý nárůst v roce 2010 u kultury, kde výdaje byly použity na 

nákup budovy Domu kultury. V roce 2009 jsou zvýšené výdaje na životní prostředí, kde 

příčinou je zvýšená plocha veřejné zeleně a to o celých 93 %. V roce 2008 nedochází 

k výraznějším abnormalitám. V roce 2007 byly výrazné výdaje ve zdravotnictví, které 

byly zapříčiněny rekonstrukcí střechy a výtahů na poliklinice Žďár nad Sázavou. Další 

činností je bezpečnost, protože v roce 2007 byl ve městě instalován kamerový systém. 

 

Běžné výdaje 

Běžné nebo-li neinvestiční výdaje jsou výdaje spojené s provozem a údržbou města. 

Poměr výdajů běžných a kapitálových udává následující tabulka a graf. 

 

Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Běžné výdaje 428711 425065 435861 440718 441385 

Kapitálové výdaje 183973 128030 144155 66284 179729 

Celkem 612 684 553 095 580 016 507 002 621114 

Tabulka č. 8.: Běžné a kapitálové výdaje. Zdroj: vlastní zpracování na základě závěrečných účtů. 
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Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) 

 
Graf č. 13.: Běžné a kapitálové výdaje. Zdroj: vlastní zpracování na základě závěrečných účtů. 

Z grafu je patrné, že běžné výdaje výrazně převyšují kapitálové výdaje. Běžné výdaje 

představují 70  - 75 % z celkových výdajů. Zajímavý je rok 2010, kdy běžné výdaje 

dosahují téměř 87 % z celkových výdajů. Přičemž absolutní hodnota těchto výdajů je 

velmi podobná s ostatními lety. Důvodem jsou snížené výdaje města a z toho důvodu i 

nízká investiční činnost. Můžeme si všimnout, že běžné výdaje ve sledovaném období 

mají pomalou vzrůstající tendenci. 

 

V rámci těchto výdajů se hradí údržba a oprava místních komunikací, veřejného 

osvětlení a zeleně, odvoz komunálního a nebezpečného odpadu, městského bytového 

fondu, nebytových prostor, obnova a zachování městských lesů a rybníků, údržba 

majetku města, zajištění provozních nákladů různých akcí, které jsou pořádány nejen 

městem, příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města, dotace, granty, 

sponzorské příspěvky organizacím, subjektům či sdružením na jejich činnost, náklady 

spojené s činností městské policie a jednotky dobrovolných hasičů. 

 

Kapitálové výdaje 

Jak již jsem zmínila, kapitálové výdaje jsou výdaje investiční. K těmto výdajům patří 

především výstavba, modernizace a rekonstrukce či nákup nového majetku města. 

 



55 

 

Pokud se podíváme na tabulku a graf běžných a kapitálových výdajů v roce 2007 

představují 30 %, v roce 2008 23 %, v roce 2009 25 %, v roce 2010 je to pouhých 13 % 

a v posledním roce 2011 je to 29 %. 

 

Důvodem zvýšených kapitálových výdajů v roce 2007 je nový kamerový systém, 

rekonstrukce střechy a výtahů na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou. V roce 2011 je 

důvodem vyšších kapitálových výdajů především investice do dopravy a nová výstavba 

aquacentra. 

 

3.3.3 Plnění rozpočtu 

Je téměř jisté, že sebelepší návrh rozpočtu nikdy nebude zobrazovat skutečnost příjmů, 

výdajů či salda na konci roku. Během rozpočtového roku je možné rozpočet upravovat, 

přesto ale ani upravený rozpočet nezobrazuje skutečnost. V této podkapitole zobrazím 

plnění schváleného rozpočtu města Žďár nad Sázavou. 

 

Plnění příjmů (v tis. Kč) 

 
Graf č. 14.: Plnění příjmů. Zdroj: vlastní zpracování na základě závěrečných účtů. 

Na předešlém grafu si můžeme povšimnout, že každý rok schválené i upravené příjmy 

nejsou shodné se skutečnými příjmy města Žďár nad Sázavou.  
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Každoročně jsou schválené příjmy razantně nižší než příjmy upravované a než příjmy 

skutečné. Naopak tomu je u příjmů upravovaných, kdy vždy je optimističtější výhled, 

než je tomu na konci roku. Výjimkou je snad rok 2010, kdy upravované příjmy téměř 

souhlasí se skutečností. Největší rozdíl byl zaznamenán v roce 2011, kdy upravený 

příjem byl 763,5 mil. Kč, zatímco ve skutečnosti město získalo o 15 % nižší částku a to 

téměř 660 mil. Kč. Hlavním důvodem tohoto rozdílu je neuskutečněný převod 

finančních prostředků na relaxační centrum a dopravní hřiště. 

  

 

Plnění výdajů (v tis. Kč) 

 
Graf č. 15.: Plnění výdajů. Zdroj: vlastní zpracování na základě závěrečných účtů. 

I u výdajů je situace obdobná jako u příjmů. Trendem jsou každoročně nižší schválené 

výdaje, vyšší upravované a mezi nimi jsou skutečné výdaje města Žďár nad Sázavou.  

 

Nejzřetelnější rozdíl, jak ukazuje graf číslo 14, je opět v roce 2011. Kdy upravované 

výdaje jsou vyšší o 12 % než skutečné a schválené výdaje jsou dokonce o 23 % nižší 

než skutečné výdaje. Důvod je opět podobný jako u příjmů. Hlavním důvodem je opět 

investice do relaxačního centra, u kterého je neplánovaně prodloužena doba 

rekonstrukce. 
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Díky tomu výdaje upravované do zájmové a tělovýchovné činnosti jsou o celých 70 mil. 

Kč vyšší než skutečné výdaje. Dalším důvodem bylo oprava Havlíčkova náměstí, kde se 

původně předpokládaly výdaje 11 mil. Kč, nakonec však rekonstrukce stála v roce 2011 

6 mil. Kč.  

 

U výdajů největších rozdílů dosahujeme u kapitálových (investičních) výdajů, kde je 

velice obtížné stanovit přesný rozpočet na daný rok pro jednotlivé investiční akce. 

Naopak u běžných výdajů jsou rozdílové skoky poměrně malé, jde o výdaje, které se 

každý rok opakují, a jejich vývoj jde o dost lépe předurčit. 

 

3.3.4 Finanční pozice města 

Pro hodnocení finanční pozice města je důležité zjistit, zda je město Žďár nad Sázavou 

schopné dostát svým závazkům. Těmito závazky myslím především přijaté úvěry, 

půjčky a vydané dluhopisy, akcie apod. Zda je schopné splácet stanovené úroky a 

dividenda. V této podkapitole budu analyzovat zadluženost města Žďár nad Sázavou ve 

sledovaném období. 

 

Jak již jsem zmínila v teoretické části, podkapitole zadluženost obcí, zadluženost obcí a 

krajů lze vyjádřit dle ukazatele dluhové služby.  

 

Pro výpočet ukazatele dluhové služby je třeba znát dva pojmy a to samotná dluhová 

služba a dluhová základna. Dluhová služba obsahuje zaplacené úroky a uhrazené 

splátky dluhopisů, jistin a leasingu. Dluhová základna obsahuje skutečně dosažené 

daňové příjmy a nedaňové příjmy za kalendářní rok a dotace souhrnného finančního 

vztahu. Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za 

uplynulý kalendářní rok. 
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Ukazatel dluhové služby, výpočet 

Číslo 

řádku  
Název položky 

Odkaz na rozpočtovou 

skladbu 

1. Daňové příjmy třída 1 

2. Nedaňové příjmy třída 2 

3. Přijaté dotace položka 4112 + 4212 

4. Dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 

5. Úroky  položka 5141 

6. Splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 

7. Splátky leasingu položka 5178 

8. Dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 

9. Ukazatel dluhové služby ř. 8 děleno ř. 4 

Tabulka č. 9.: Ukazatel dluhové služby, výpočet. Zdroj: vlastní zpracování na základě závěrečných účtů. 

 

Pro rok 2010 vyšel ukazatel dluhové služby 5,2 % a pro rok 2011 to bylo 10,1 %. Jak již 

jsem uvedla v teoretické části, město by nemělo překročit 30 % hranici zadluženosti. 

Jak je vidět, město Žďár nad Sázavou nemá s touto hranicí sebemenší problémy. 

Můžeme konstatovat, že ukazatelé v obou rokách jsou velmi nízké, a proto město nemá 

problém hradit své závazky. Příčinou zvýšeného procenta v roce 2011 je nový úvěr o 

nominální hodnotě 30 mil. Kč. 

 

Na následujícím grafu číslo 15 si můžeme prohlédnout přijaté dlouhodobé půjčky a 

uhrazené úroky z nich. Město Žďár nad Sázavou nemá problémy každoročně splácet 

úroky z půjček. Jejich výše se pohybuje okolo 10 mil. Kč ročně. Nejnižší úroky jsou 

zaznamenány v roce minulém, tedy v roce 2011. Důvodem bylo splacení úvěru na 

komunikaci na Vysočanech. V následujícím roce 2012 je plánovaný termín splacení 

hned dvou úvěrů a to úvěr ze SFRB a úvěr Žďár III, v tomtéž roce se ale začnou také 

platit úroky z vysokého úvěru na relaxační centrum a městské kino. 

 

V jediném roce 2009 si město Žďár nad Sázavou neuzavřelo smlouvu o dlouhodobé 

půjčce. V roce 2007 jím byl již zmiňovaný úvěr na Žďár III o celkové výši 15 mil. Kč.  
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V roce 2008 jím byl úvěr za téměř 9 mil. Kč na výstavbu a rekonstrukci ulice Veselská. 

V roce 2010 si město půjčilo na Dům kultury za 15, 5 mil. Kč a v roce 2011 si půjčilo 

rekordní částku 34 mil. Kč na relaxační centrum a digitalizaci městského kina 

Vysočina. 

 

Srovnání dlouhodobě přijatých půjček a uhrazených splátek (v tis. Kč) 

 
Graf č. 16.: Srovnání dlouhodobě přijatých půjček a uhrazených splátek. Zdroj: vlastní zpracování 

na základě závěrečných účtů.  

 

3.3.5 Schválený rozpočet na rok 2012 

Rozpočet města musí být schválen zastupitelstvem vždy do 15. prosince, aby nedošlo 

k rozpočtovému provizoriu. Pro tento rok má již od 1. 1. 2012 město Žďár nad Sázavou 

schválený rozpočet, podle kterého se řídí. Tento rozpočet navazuje na rok předešlý, 

proto na následující tabulce je srovnání let 2011 a 2012. 

 

Rozpočet města 2011 – 2012 (v tis. Kč) 

 2011 2012 

Daňové příjmy 255 722 242 700 

Nedaňové příjmy 76 038 54 241 
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Kapitálové příjmy 17 655 7 000 

Přijaté dotace  194 518 44 848 

Příjmy celkem 659 900 406 627 

Výdaje celkem 621 114 406 627 

Saldo 38 786 0 

Tabulka č. 10.: Rozpočet města 2011 – 2012. Zdroj: vlastní zpracování na základě závěrečných účtů. 

 

Podle již dřívějších zkušeností vždy rozpočet schválený je nižší než skutečný viz. graf č. 

13 a 14. Daňové příjmy jsou schváleny ve výši 242,7 mil. Kč. Nedaňové příjmy jsou o 

24 mil. Kč nižší, kapitálové o 10 mil nižší a dokonce dotace jsou o neuvěřitelných 150 

mil. Kč nižší. Proto celkové výdaje jsou jen 406 mil. Kč, ve stejné výši jsou i výdaje, 

proto není schválené žádné saldo. 

 

V letošním rozpočtu bude vytvořena provozní rezerva ve výši 8 mil. Kč pro případ, že 

se opět nebudou naplňovat daňové příjmy jako v roce 2011. Té se dosáhne kombinací 

úspor navrženým krácením všech položek napříč celým rozpočtem. Výjimkou jsou 

pouze akce pod smlouvami. 

V roce 2012 budou i velmi omezené investiční výdaje a město bude muset velmi 

pečlivě vybírat projekty, na které bude poskytovat finanční prostředky. V praktické části 

se proto budu zabývat přerozdělením finančních prostředků dle požadavků občanů 

města Žďár nad Sázavou. 

3.4 Analýza obecného okolí 

Analýza obecného okolí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými 

aktivitami nemůže nebo jen velmi obtížně může ovlivnit. Pro  analýzu obecného okolí 

města Žďár nad Sázavou jsem zvolila SLEPT analýzu. 

 

Sociální faktory 

 

Na následujících tabulkách, které jsem získala z Českého statistického úřadu, jsou 

zobrazeny základní sociální ukazatele okresu Žďár nad Sázavou. Celkový počet 
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obyvatelstva je přes 119 000 lidí. Dle celorepublikového trendu dochází i ve žďárském 

okrese ke stárnutí obyvatelstva. Největší procento občanů zde má trvalý pobyt. 

Ekonomicky aktivního obyvatelstva je 49 %, nezaměstnaných jsou 4,4 % obyvatel 

okresu Žďár nad Sázavou. Nejvíce je osob vyučených, popřípadě mají středoškolské 

vzdělání bez maturity. Na druhém místě jsou osoby se středoškolským vzděláním 

s maturitou. Poté jsou občané se základním vzděláním a na posledním místě jsou 

vysokoškolsky vzdělaní lidé. 

 

Obyvatelstvo - pohlaví a druhu pobytu  Obyvatelstvo podle věku 

 
26.3.2011 

Obyvatelstvo celkem 119 019 

v tom 

pohlaví 

Muži 59 280 

Ženy 59 739 

v tom druh 

pobytu 

Trvalý 118 210 

dlouhodobý 809 

z celku cizinci 1 209 

Narození v obci trvalého 

bydliště 

64 803 

 

 

 

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity                         

 
26.3.2011 

Obyvatelstvo celkem 119 019 

Ekonomicky aktivní2 58 141 

v tom Zaměstnaní 52 932 

z toho Zaměstnanci 42 547 

zaměstnavatelé 1 608 

na vlastní účet 5 888 

Nezaměstnaní 5 209 

Ekonomicky neaktivní 57 127 

  

Tabulka č. 11.: Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Sociální faktory [online]. 2011 [cit. 2011-4-14].  

Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/sldb-xj. 

 
26.3.2011 

Obyvatelstvo celkem 119 019 

v tom ve věku 0 - 14 let celkem 17 996 

muži 9 290 

ženy 8 706 

15 - 64 let celkem 82 055 

muži 42 123 

ženy 39 932 

65 a více let včetně 

nezjištěno 

celkem 18 968 

muži 7 867 

ženy 11 101 

 
26.3.2011 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 101 023 

z toho nejvyšší 

ukončené vzdělání 

základní  18 399 

střední vč. vyučení (bez 

maturity) 

37 315 

úplné střední (s 

maturitou) a vyšší 

odborné  

31 334 

vysokoškolské 10 830 

bez vzdělání 415 
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Legislativní faktory 

 

Nejdůležitějšími zákony, které ovlivňují dění ve městě jsou: 

• Ústava ČR 

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

Ekonomické faktory 

 

Ve Žďáru nad Sázavou podniká celkem 139 podniků, z toho 17 zaměstnává více než 

250 zaměstnanců. 

 

Oblast podnikání: 

• Obchod, stravování, ubytování – 28 % 

• Průmysl – 16 % 

• Zemědělství, lesnictví, rybolov – 8 % 

 

Charakteristickým znakem kraje Vysočiny a tudíž i okresu Žďár nad Sázavou je 

zemědělství a to především pěstování brambor, které zabírá třetinovou plochu 

zemědělské půdu. I přesto přes 50 % plochy slouží k pěstování obilnin – pšenice a 

ječmene. Zemědělská činnost se provádí především v přilehlých vesnicích. 

 

Největším zaměstnavatelem je společnost ŽĎAS, a.s., který zaměstnává přes 2700 lidí. 

Díky němu od 50. let došlo k významnému růstu průmyslu, především slévárenství a 

metalurgie.  

Pro rozvoj průmyslu ve městě Žďár nad Sázavou byla od roku 1998 zprovozněna 

průmyslová zóna Jamská, která leží na okraji Žďáru směrem na Brno. Fyzické či 

právnické osoby si mohou od města odkoupit plochu sloužící k výrobní činnosti. 

V dnešní době je již obsazena z 90 %. 

 

Nejvýznamnějšími společnostmi ve Žďáru nad Sázavou jsou ŽĎAS, a.s., TOKOZ, a.s., 

skupina PKS, pekárna ENPEKA, a.s, Hettich ČR, k.s. a DEL, a.s. 
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Politické faktory 

 

Od 1. 1. 2003 získalo město Žďár nad Sázavou statut obce s rozšířenou působností. 

Státní správu vykonává za 48 obcí. Jádrem obecní samosprávy je zastupitelstvo, které je 

voleno ve volbách na čtyři roky. Nejvyšším orgánem je zastupitelstvo Žďáru, které má 

27 členů. Zastoupení politických stran v zastupitelstvu je na grafu číslo 4. Zastupitelstvo 

ze svého středu volí radu města, ve Žďáru to je 9- ti členná rada z toho starostka a 2 

místostarostové. 

 

Technické faktory 

 

Z charakteristiky subjektu technické faktory mají nižší váhu, než je tomu u 

podnikatelských subjektů. Mezi technické faktory mohu zařadit informační systém, 

komunální služby, technické zázemí na MěÚ a kamerový systém využívaný městem. 

3.5 Analýza vnitřních faktorů 

Pro analýzu vnitřních faktorů jsem zvolila SWOT analýzu, tedy analýzu silných, 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb města Žďár nad Sázavou. SWOT analýzu jsem 

rozdělila do dílčích skupin a to: 

• Obyvatelstvo a bydlení 

• Sociální a kulturní prostředí 

• Podnikatelské prostředí, trh práce 

• Dopravní infrastruktura, životní prostředí 

 

Obyvatelstvo a bydlení 

Silné stránky Slabé stránky 

• Kladný přirozený přírůstek 

• Vyšší dožití 

• Vysoký podíl úplných rodin 

• Vysoké procento obydlených 

• Nerovnoměrné osídlení města 

• Vysoká migrace 

• Migrace mladých lidí 

• Vyšší počet panelových domů 
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domů a bytů 

• Dobrá vybavenost domácností 

Příležitosti Hrozby 

• Lepší životní podmínky 

• Zvýšení porodnosti 

• Stárnutí populace 

• Stěhování do větších měst 

 

 

Sociální a kulturní prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

• Uspokojivá nabídka ZŠ a 

předškolních zařízení 

• Uspokojivá nabídka SŠ a učilišť 

• Nabídka rekvalifikačních kurzů 

• První pomoc 

• Dobrá dostupnost zdravotnických 

a sociálních služeb 

• Kamerový systém 

• Muzea a výstavy 

• Kulturní a společenské akce 

• Spolky se zaměřením na kulturu a 

sport 

• Dlouhá čekací doba na odborné 

vyšetření 

• Obtížná registrace nových pacientů 

• Potřeba rekonstrukce mnohých 

kulturních a sportovních zařízení 

• Málo míst s veřejným internetem 

• Špatná propagace kulturních akcí 

Příležitosti Hrozby 

• Zvýšení zájmu o celoživotní 

vzdělávání 

• Zvýšení zájmu a potřeby veřejného 

internetu 

• Vývoj komunikačních technologií 

• Snižující se zájem o sport a kulturu 

• Málo dobrovolníků 

 

 

Podnikatelské prostředí, trh práce 

Silné stránky Slabé stránky 

• Ekonomická stabilita u • Převaha drobných živnostníků 
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nejvýznamnějších zaměstnavatelů 

• Možnost růstu podniků 

• Průmyslová zóna Jamská 

• Levná pracovní síla 

• Nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců 

• Chybějící podpora začínajících 

podnikatelů 

Příležitosti Hrozby 

• Příchod nových podnikatelů 

• Nová legislativa 

• Trend vzdělávání a rekvalifikace 

• Nízká kupní síla obyvatelstva 

• Odchod vysokoškoláků 

• Nezájem o rekvalifikace 

• Nová legislativa 

• Dobrovolná nezaměstnanost 

 

Dopravní infrastruktura, životní prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

• Autobusová MHD 

• Strategická železniční poloha 

• Nová kanalizační síť 

• Chráněná krajinná oblast 

• Špatné napojení na D1 

• Chybějící obchvat 

• Nedostatek parkovacích míst 

• Nedostatek cyklistických stezek 

• Kolony aut v centru města 

• Špatný stav vozovek 

• Nedostatek kruhových objezdů 

Příležitosti Hrozby 

• Upřednostnění jiné než osobní 

dopravy 

• Technologické novinky v oblasti 

dopravy 

• Podpora ekologického trendu 

• Rostoucí význam automobilové 

dopravy 

• Nová legislativní opatření 

v ekologii 

• Petice na řešení dopravní situace 

města 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Tato třetí návrhová část mé diplomové práce je rozdělena na dvě hlavní podkapitoly. 

V první, která nese název ‚Žďár nad Sázavou z pohledu jeho obyvatel‘ se budu zabývat 

nejdříve dotazníkovým šetřením obyvatel Žďáru nad Sázavou a jeho výsledky. Na jejich 

základě v následující podkapitole navrhuji nová řešení financování města Žďár nad 

Sázavou v jednotlivých činnostech v návaznosti na hospodaření města a výsledků 

z provedeného dotazníkového šetření. 

 

4.1 Žďár nad Sázavou z pohledu jeho obyvatel 

Jedním z cílů, které jsem si stanovila před psaním diplomové práce, bylo zjistit, jak 

město Žďár nad Sázavou vnímají samotní obyvatelé a jaké mají potřeby a přání. Pro 

tento výzkum jsem si zvolila formu dotazníkového šetření. Oslovovala jsem na náměstí 

náhodné kolemjdoucí, dále přátele pomocí sociální sítě Facebook a zaměstnance 

největší strojírenské společnosti Žďas, a.s. Podařilo se mi sestavit dotazník od 101 

respondentů. Mou snahou bylo, aby v dotazníku byly zastoupeny rovnoměrně ženy a 

muži v různých věkových kategoriích. Pro důvěryhodnost dotazníků byl věkový limit 

15 let. Výzkum proběhl v březnu 2012 a respondenti byly pouze obyvatelé města Žďár 

nad Sázavou nebo z jeho blízkého okolí.  

 

Výzkumu se zúčastnilo 55 % mužů a 45 % žen. Dotazník obsahoval celkem 17 otázek. 

Prvních 6 otázek je osobních (pohlavní, věk, vzdělání, bydliště, délka pobytu, zda se 

dotazovaný hodlá stěhovat). Pomocí dalších 11 -ti otázek jsem zjišťovala pohled 

obyvatel a jejich názor na město Žďár nad Sázavou. Respondentům jsem pokládala 

výhradně uzavřené otázky, u nichž bylo možné odpovědět buď jen jedním způsobem, 

nebo více možnými. Důvodem takového výběru bylo jednoznačnost odpovědí a 

usnadnění respondentům vyplnění dotazníku. I proto respondenti neměli problém 

s vyplněním otázek, který jim zabral přibližně 10 minut.  
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Po ukončení dotazování jsem veškeré odpovědi započítala a vyhodnotila. Poté jsem 

uvedla výsledky v grafech a tabulkách. Vyhodnocený celkový dotazník je uveřejněn 

v příloze č. 3. 

 

4.1.1 Otázka č. 1 – 6: Struktura dotazovaných 

Na následující tabulce je zobrazena struktura dotazovaných respondentů, kterých bylo, 

jak již jsem výše zmínila 101. V dotazníku představovaly osobní otázky č. 1 – 6.  

 

Otázka Odpověď Odpovědi Podíl 

1. Pohlaví muž  55 54,46 % 

 žena 46 45,54 % 

2. Věk 15 – 20 let 4 3, 96 % 

 20 – 30 let 46 45,54 % 

 30 - 40 let 2 1, 98 % 

 40 – 50 let 26 25,74 % 

 50 a více let 23 22,77 % 

3. Vzdělání základní 5 4, 95 % 

 vyučen 10 9, 90 % 

 maturita 58 57, 43 % 

 vysokoškolské 28 27, 72 % 

4. Bydliště Žďár nad Sázavou 74 73, 27 % 

 okolí ZR 27 26, 73 % 

5. Délka pobytu méně než 5 let 0 0, 00 % 

 5 – 10 let 0 0, 00 % 

 více než 10 let 101 100, 00% 

6. Stěhování ano  17 16,83 % 

 ne 62 61,39 % 

 nevím 22 21,78 % 

Tabulka č. 12.: Struktura dotazovaných. Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 
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Otázka č. 1 se zabývala pohlavím respondenta, jak již jsem uvedla, dotazník vyplnilo 55 

mužů a 46 žen. Což je téměř stejné zastoupení obou pohlaví.  

Ve druhé otázce jsem se zaměřila na věk respondentů. Nejvíce lidí mi odpovědělo ve 

věku 20  - 30 let, což představuje přes 45 % lidí. Příčinou je velký zájem o vyplnění 

dotazníku na sociální síti Facebook, protože respondenti mohli vyplnit dotazník ve 

svém volném čase v klidu a pohodlí domova. Druhou nejpočetnější skupinou byli lidé 

ve věku 40 – 50 let a na třetím místě lidé starší 50 – ti let.  

Třetí otázka se zabývala na nejvyšší dosažené vzdělání dotazovaných. Zde nejvíce 

zastoupení měli lidé s úplným středním vzděláním s maturitou (57%) a vysokoškoláci 

(27 %). Takto odpověděli více než tři čtvrtiny z celkových dotázaných. 

Otázka č. 4 zněla „Odkud pocházíte?“. Zde byly pouze na výběr dvě odpovědi, protože 

dotazník byl záměrně určen pouze pro obyvatele Žďáru a jeho okolí, aby měl 

vypovídací schopnost. Na tuto otázku odpovědělo přes 73 %, že pochází ze Žďáru a 

zbylých přes 26 % bydlí v okolních vesnicích ve žďárském okrese. 

Otázka č. 5 se zaměřila na délku žití ve Žďáru nebo okolí. Tato otázka byla pro mě 

jedna z nepřekvapujících, protože všichni tedy celých 100 % dotazovaných zde žije více 

než 10 let. Dle mého názoru je zde vidět malá atraktivita Žďáru pro ostatní obyvatele z 

České republiky. Na druhou stranu velká většina žďárských obyvatel zde žije už od 

narození. 

Poslední otázka z osobních dotazů, které mají přiblížit charakter dotazovaných, zněla: 

„Plánujete v horizontu 5 let se odstěhovat?“ Zde odpovědělo 62 lidí, že neuvažují o 

případném stěhování, byli to především občané staršího věku, kteří zde mají rodinné 

zázemí a dlouhodobou práci. Naopak 22 lidí uvedlo, že tuto variantu zvažuje, ale není 

úplně rozhodnutá a 17 % si v době vyplnění byla jista, že Žďár opustí a odstěhují se. 

Nejčastějším důvodem stěhování byly pracovní příležitosti. Což je problém v dnešní 

době všech menších měst a obcí, které nemohou nabídnout kvalitní práci pro mladé lidi. 

 

4.1.2 Otázka č. 7 – 17: Tematické zaměření 

V této podkapitole budu postupně představovat zbylé otázky z dotazníkového šetření a 

jejich odpovědi. Samotné otázky jsou strukturovány dle jednotlivých činností města a 

aktuální problematiky. 
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Otázka č. 7: Zajímáte se o hospodaření města Žďár nad Sázavou? 

 

Tato otázka zjišťuje, zda občané města a jeho blízkého okolí vnímají hospodaření Žďáru 

a městského úřadu. Zda vědí o příjmech města a naopak o výdajích na nejrůznější 

investice. Zda sledují zadluženost obce a v návaznost na to, na jaké akce a v jaké výši si 

město půjčuje finanční zdroje.  

 

Na tuto otázku byla možná pouze jedna odpověď a to: určitě ano, spíše ano, spíše ne, 

určitě ne a nevím. Nejvíce respondenti odpovídali spíše ne a to celkem ze 47,52 %. 

Následuje odpověď spíše ano, na kterou odpovědělo celkem 39,60 %. Je zajímavostí, že 

pokud sečteme odpovědi ano a spíše ano a naproti nim postavíme odpovědi ne a spíše 

ne, potom získáme shodné tábory. Pouze jeden člověk zvolil odpověď nevím. 

 

Výsledkem této otázky je fakt, že mladší populace se spíše nezabývá hospodařením 

města a jeho investičními akcemi. Naopak starší generace řízení finančních zdrojů 

vnímá velmi intenzivně. Mnozí z nich se pravidelně účastní diskuzí města a věděli, 

které investiční záměry město do budoucna plánuje. 

 

Otázka č. 8: Informuje Žďár dostatečně o dění a záměrech ve městě? 

 

Cíl této otázky je jednoznačně zřejmý již z názvu. Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda 

občané Žďáru mají pocit, že je město dostatečně a s předstihem informuje o dění a 

záměrech. Zda nemusí zdlouhavě hledat informace, a jestli ví, kde tyto informace lze 

získat. 

 

Tato otázka byla podobně strukturovaná jako předešlá. Byla na ní opět jen jedna 

správná odpověď a možnosti odpovědi byly opět: určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě 

ne a nevím. V tomto případě byl jednoznačný „vítěz“ v podobě odpovědi spíše ano. 

Tuto možnost zvolilo 62 dotazovaných, spíše ne zvolilo 24 dotazovaných a poté 

následuje odpověď určitě ano se 14 lidmi. Možnost nevím zvolil opět jeden člověk. 

Pokud sečteme možnost určitě ano a spíše ano získáme přesně tři čtvrtiny z celého 

„koláče“. 
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Zjistila jsem, že převážná část respondentů si je vědoma, že je město dostatečně 

informuje o svých záměrech a dění ve městě. Starší lidé tyto informace získávají 

převážně ze Žďárských novin, z Novin žďárské radnice, z rozhlasu a z městského 

úřadu. Mladší generace si potřebné informace vyhledává na internetu. Další možností 

oblíbenou u všech je měsíčník Kultura, který dostávají žďárské domácnosti zadarmo do 

poštovních schránek. Tento měsíčník je výhradně zaměřen na kulturu, jak již plyne 

z názvu. 

 

Otázka č. 9: Jste spokojeni s životní úrovní v ZR? 

  

Cílem této otázky je zjistit, jak jsou obyvatelé Žďáru spokojeni a to celkově s místem 

jejich bydliště. Berou se zde v potaz faktory jako finanční zabezpečení, bydlení, životní 

prostředí, možnost nákupu, kulturní a sportovní vyžití atd.  

 

Na tuto otázku byla možnost jedné odpovědi a to velmi spokojen, spíše spokojen, spíše 

nespokojen, velmi nespokojen a nevím. Opět zde vyšla jednoznačná odpověď a to spíše 

spokojen, kterou vyplnilo 63,37 % dotázaných, spíše nespokojen vyplnilo 27,72 % a 

velmi spokojen 4,95 %. Odpověď nevím nezvolil nikdo. Pokud sečteme možnosti spíše 

spokojen a velmi spokojen získáme celkem 68,32 %. 

 

Z odpovědí plyne, že převážná část obyvatelstva Žďáru je se svou životní situací 

spokojena. Hlavními faktory, které brali v potaz, byla jejich finanční situace a jejich 

momentální bydlení. Respondenti, kteří vyplnili spíše nespokojen, jsou převážně mladí 

lidé a opět se opakující problém se zaměstnáním a možností uplatnění se po škole. 

Velmi nespokojeni jsou pouze 4 lidi ze 101. 

 

Otázka č. 10: Jak vnímáte Žďár z hlediska: 

 

Pro tuto otázku je nutné zde vložit výsledný graf z dotazníkového šetření. 
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Graf č. 17.: Otázka č. 10. Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 

 

Cílem této otázky je zjistit názor dotazovaných na určité činnosti. Tato otázka byla 

jednou z nejdůležitějších částí celého dotazníku, podle které budu utvářet v druhé 

podkapitole návrhy na zlepšení.  

 

Otázku jsem rozdělila do 10 řádků, kde každý řádek představuje určitou oblast 

(dopravní infrastruktura, nabídka služeb a obchodů, podnikatelské možnosti…). Každý 

respondent se musel k jednotlivé problematice vyjádřit, kde měl na výběr odpovědi 

velmi spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen, velmi nespokojen a nevím. Na grafu 

jsou jednotlivé odpovědi rozlišeny barevně. 

 

Výsledky jednotlivých činností jsou velmi zajímavé. Hned u prvního řádku, který 

představuje dopravní infrastrukturu, si můžeme všimnout veliké nespokojenosti 

obyvatel, která je zapříčiněná kolonami aut ve městě, chybějícím obchvatem, špatným 

stavem vozovek, malým množstvím cyklostezek atd.  
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Nabídka služeb a obchodů se rozděluje, co se týče spokojenosti, na dva téměř stejné 

tábory. Situace v této kategorii se zlepšila po otevření nákupního centra na ulici 

Brněnská a také dalšího supermarketu Kaufland poblíž nádraží.  

U otázky na podnikatelské možnosti se velká část (31,4 %) tázaných k problematice 

nevyjádřila a zvolila odpověď nevím. Důvodem je převážně jejich neznalost, protože 

sami jsou buď zaměstnaní, nebo studují. Více jak třetina nejsou spokojeni s 

podnikatelskými možnostmi ve Žďáře, příčinou je samotné malé město a také málo 

podnikatelských pobídek ze strany města.  

Další otázka směřovala k nabídce pracovních příležitostí, kde vyšel až šokující 

výsledek. Přes 86 % tázaných jsou spíše nebo velmi nespokojeni s nabídkou pracovních 

příležitostí. Mnozí jsou nespokojeni i s prací Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou, který 

jim není schopen sehnat odpovídající práci. Zaměstnanci ve Žďáru dostávají za svou 

práci nedostatečné platové ohodnocení, v některých příkladech neodpovídá předmět 

práce jejich kvalifikaci či zkušenostem. Mladí uchazeči o práci se proto raději stěhují do 

větších měst, kde mají lepší šanci na úspěch.  

Co se týče zdravotního zařízení a ošetření, dopadl tento faktor v dotazníku celkem 

dobře. U 70 % lidí byla vybrána odpověď spíše spokojen, protože zde funguje městská 

poliklinika, pohotovost a mnoho soukromých lékařů. Nejbližší nemocnice je v Novém 

městě na Moravě, které leží 12 km od Žďáru a cesta trvá přibližně 10 minut. Nemocnice 

poskytuje i městu rychlou pomoc.  

V otázce turistického ruchu jsou respondenti také celkem spokojeni i díky poutnímu 

kostelu sv. Jana Nepomůckého na Zelené hoře, který se řadí do památek UNESCO. 

Žďárští obyvatelé jsou známí svým vzrůstajícím zájmem o sport. Proto jsou spokojeni i 

se sportovním vyžitím ve městě a to jak se sportovišti, tak se sportovními akcemi, které 

město každoročně pořádá a sponzoruje.  

Město Žďár nad Sázavou leží na Českomoravské vrchovině v chráněné krajinné oblasti, 

proto u přírodních zajímavostí nebylo překvapením, že téměř všichni jsou s tímto 

faktorem spokojeni a třetina dokonce velmi spokojena. Okolo Žďáru je totiž nepřeberné 

množství možností na výlety, odpočinek, túry a relax.  

V poslední otázce jsem se zabývala úrovní školských zařízení. Většina dotazovaných 

byla spokojena. Ti, co vybrali možnost nevím, většinou do školy ve Žďáru nechodili 
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nebo nemohou dnešní situaci posoudit. U lidí, kteří byli nespokojeni, postrádali větší 

nabídku vyšších škol nebo spolupráci středních škol a učilišť se žďárskými firmami. 

 

Otázka č. 11: Čemu by podle Vás mělo zastupitelstvo Žďáru věnovat největší 

pozornost? 

 

Cílem této otázky je zjistit preference dotazovaných obyvatel Žďáru. Na výběr měli 

několik možností, z nichž museli vybrat ty, které byli dle jejich názoru nejvíce aktuální 

či nejdůležitější. Výsledkem je pak žebříček hodnot, na které má zastupitelstvo města 

nejvíce dbát nebo je urgentně řešit. 

 

V otázce jsem zvolila celkem 12 možností, které měli rozdílný charakter jako např. 

vzhled města, čistota, možnost bydlení, bezpečnost občanů, cestovní ruch atd. 

Dotazovaní pak měli možnost zaškrtnout maximálně 5 nejdůležitějších faktorů, kterým 

by mělo podle nich zastupitelstvo města věnovat největší pozornost. Na toto hodnocení 

dané otázky byl respondent upozorněn již v nadpisu. 

 

Výsledkem je seřazení všech 12 možností od nejdůležitějšího po nejméně důležitý. Dle 

názorů respondentů by zastupitelstvo mělo brát největší zřetel na vzhled města a čistotu, 

tuto možnost vybralo celkem 80 lidí. Jde především o veřejná místa jako je náměstí 

nebo chodníky či ulice. Jedná se o úpravu zeleně ve městě, sbírání odpadků, nedopalků 

cigaret, žvýkaček, shrnování sněhu atd.  

Druhé místo obsadila dopravní infrastruktura, kterou vybralo 62 lidí. Tento problém je 

stále opakující se a již výše popsaný.  

Jako třetí nejdůležitější faktor byla vybrána bezpečnost občanů. Tento problém je velmi 

důležitý obzvlášť se vzrůstající kriminalitou v problémových čtvrtích města jako je 

například Stalingrad a v nočních hodinách v centru města.  

Na dalším místě byla možnost bydlení, kde respondenti měli na mysli především 

podporu města na možnost nové výstavby domů a bytových jednotek. Tuto možnost 

označilo 46 lidí. 

Méně aktuální problémy jsou kulturní vyžití se 42 vybráními, dále životní prostředí 

(34), školství a vzdělávací činnost (32), sportovní vyžití (25), cestovní ruch (23), 
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možnost podnikání (22), zdravotní zařízení (22) a na posledním místě nákupní možnosti 

(18). 

 

Otázka č. 12: Jakou dopravu v ZR pravidelně využíváte? 

 

Cílem této otázky je zajištění potřeb dopravní infrastruktury dle využívání jednotlivých 

dopravních prostředků a tedy i dopravních cest obyvateli města. 

 

Na tuto otázku bylo celkem 7 odpovědí a respondenti mohli vybrat více možností. Ve 

výčtu byly osobní, autobusová, železniční doprava, dále jízdní kolo, taxislužba, pěší a 

jiná doprava. 

 

Jak již bylo řečeno, tato otázka se zaměřuje výhradně na problematiku dopravní 

infrastruktury. Není žádným překvapením, že nejvíce respondentů uvedlo, že chodí 

pěšky (87,13 %) a využívá tak chodníky popřípadě cyklistické stezky určené i pro pěší 

chodce. Druhou nejčastější dopravou je doprava osobní, kterou využívá celkem 77,23 % 

dotázaných. Díky tomu má město nemalé problémy s kolonami aut v centru především 

v odpoledních hodinách. Třetí nejčastější je využívání jízdního kola, kde necelých 40 % 

občanů využívá místní cyklistické stezky, ale i běžné silnice třídy B či lesní cesty. 

Autobusovou dopravu využívá celkem 23,76 % dotázaných. U této možnosti jsem 

nerozlišovala, zda jde o městskou hromadnou dopravu nebo využívání autobusu pro 

dopravu do okolních vesnic. Na pátém místě se umístila překvapivě taxislužba, kterou 

využívá 11,88 %. Musím upozornit, že jde o pravidelné využívání. Tento druh dopravy 

využívá především mladší generace ve večerních a nočních hodinách. Běžná taxa se 

pohybuje mezi 50 – 70 korunami ve městě. Na předposledním místě je železniční 

doprava. Tuto dopravu využívá celkem 9,90 % dotazovaných. Nejčastějším důvodem je 

cesta obyvatel z blízkých vesnic do práce či do školy nebo tuto dopravu využívají 

studenti vysokých škol hlavně z Brna a Prahy. Železniční zastávka Žďár nad Sázavou 

má velmi výhodnou strategickou pozici, protože leží v polovině trasy rychlíku Praha – 

Brno. Díky železniční trati je také velmi dobrá dostupnost do Havlíčkova Brodu. Na 

posledním místě se vyskytla možnost využívání jiné dopravy, zde respondenti využívali 

kolečkové brusle. 
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Otázka č. 13: Které kulturní aktivity města navštěvujete? 

 

Cílem třinácté otázky je zjistit, které kulturní akce podporované městem, jsou oblíbené 

u obyvatel Žďáru nad Sázavou. Díky zjištění oblíbenosti jednotlivých aktivit bude 

město vědět, na které události se zaměřit, které jsou četně navštěvované a kde se naopak 

finanční zdroje dají omezit. 

 

Na tuto otázku byla možnost více odpovědí dle toho, které akce jednotliví dotazovaní 

navštěvují. Na výběr měli 9 jednotlivých aktivit, které město finančně podporuje. Mezi 

nimi byly například pouť, pašijové hry, slavnosti jeřabin, ohňostroj na Nový rok atd. 

 

Nejnavštěvovanější událostí roku je žďárská pouť, která se každoročně koná ke svatému 

Janu Nepomůckému. Pouť si nenechá ujít přes 95 % dotazovaných. Pouť je typická 

zábavnými atrakcemi a nespočetným množstvím stánků s občerstvením, cukrovinkami a 

jiným zbožím. Mezi důvody návštěvy této oblíbené akce jsou děti, zábava, setkání 

s přáteli a občerstvení. 

Další velmi oblíbenou událostí je ohňostroj na Nový rok, který se koná na náměstí 

Republiky a je doprovázen hudebním podkresem. Ohňostroj je oblíbený převážně u dětí 

a v mém dotazníku ji každoročně navštěvuje přes 71 % respondentů. 

Na třetím místě se umístil festival Modré dny. Jde o festival, který se zabývá především 

prevencí sociálně patologických jevů ve společnosti, zejména problematikami různých 

závislostí, ale také i prevencí domácího násilí, prostituce, AIDS a poruch příjmů 

potravy. Součástí festivalu jsou nejrůznější koncerty, besedy, výstavy, divadelní 

představení a dokumentární filmy. Modré dny si nenechá ujít přes 25 % lidí. 

Horácký džbánek má oblíbenost u 19,8 % respondentů. Jedná se o dvoudenní festival 

v letních dnech konající se na zámku rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Je 

typický nabídkou kvalitních interpretů převážně pro folkové a country publikum. 

Na dalším místě jsou pašijové hry s oblíbeností 15,84 %. Toto venkovní divadelní 

představení se koná každoročně v úterý na pašijový týden. Pořádá ho místní farnost 

společně s městem Žďár nad Sázavou a vypráví příběh o ukřižování a zmrtvýchvstání 

Ježíše Krista. Účastní se ho přes 5 tisíc diváků a to převážně věřící. 
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Na šestém místě je živý betlém s 13,86 %, potom slavnosti jeřabin se 7,92 % a na 

posledním místě jsou se shodnými procenty čarodějnická show a MISS Vysočina s 1,98 

%. 

  

Otázka č. 14: Která kulturní zařízení navštěvujete v ZR? 

 

Cílem položení této otázky bylo zjistit, které kulturní aktivity v kulturních zařízeních 

jsou oblíbené u obyvatel Žďáru a jaká naopak ne. Veškerá uvedená zařízení jsou ve 

vlastnictví města Žďár nad Sázavou. Na základě výsledků lze posoudit efektivitu 

vložených finančních prostředků ze strany města na provoz jednotlivých míst. 

 

Na tuto otázku bylo opět více možností, záleželo pouze na respondentovi, která kulturní 

zařízení označí. Město vlastní kulturní dům, knihovnu M. J. Sychry, městské divadlo a 

kino a regionální muzeum. 

 

Nejnavštěvovanějším kulturním zařízením je kulturní dům ve Žďáru nad Sázavou. 

Tento dům láká především maturitními a firemními plesy, nejrůznějšími koncerty, 

sportovními soutěžemi a firemními večírky. Bohužel se mu nevyhnuly ani různé 

výprodeje oblečení. Díky širokému spektru činností navštíví „kulturák“ pravidelně přes 

75 % dotázaných. 

Nedaleko od kulturního domu stojí druhé nejoblíbenější kulturní zařízení – Knihovna 

M. J. Sychry. Jde o základní veřejnou knihovnu, která se dělí na oddělení pro dospělé a 

děti a mládež. Nabízí možnost výpůjček knih, veřejný internet a možnost kopírování či 

skenování pro veřejnost. Činnosti knihovny běžně využívá přes 35 % respondentů. 

Kino Vysočina ve Žďáru nad Sázavou prošlo obnovou technologie zvuku a obrazu a 

díky tomu se umístilo v mém dotazníkovém šetření na třetím místě. Novinkou je 

možnost promítání projekce ve 3D a kino nabízí i promítání živých přenosů různých 

představení např. oper. Projekt digitalizace Kina Vysočina ve Žďáře nad Sázavou byl 

financován Státním fondem ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a rozpočtem 

města. Kino navíc nabízí široké spektrum filmů s velmi malým zpožděním od státní 

premiéry. Cena vstupenky se pohybuje u 2D filmů okolo 100,- Kč a u 3D filmů okolo 

150,- Kč a do městského kina pravidelně chodí 33,66 % respondentů. 
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Městské divadlo leží přímo v centru Žďáru nad Sázavou a pravidelně ho navštěvuje přes 

27 % lidí. Nabízí nejrůznější divadelní představení různých žánrů pro široké publikum. 

Ve městském divadle se také pořádají hudební koncerty. 

Na předposlední místo se dostalo regionální muzeum s 24,75 %. Regionální muzeum 

sídlí od roku 1993 v prostorách městské Tvrze v centru Žďáru nad Sázavou pod 

kostelem sv. Prokopa. Je otevřeno celoročně, ovšem nemá trvalou expozici. V jeho 

prostorách se během roku střídají různé výstavy převážně s regionální tématikou, dále 

výstavy umění, prezentace v rámci různých festivalů a naučné výstavy nejen pro 

školy.40 

Na posledním místě zůstala možnost jiné kulturní zařízení (20,79 %). 

 

Otázka č. 15: Jaká sportoviště navštěvujete v ZR? 

 

Cíl otázky je obdobný jako u kulturních zařízení. Zjistit, která sportoviště jsou u 

veřejnosti oblíbená, která se navštěvují a která naopak ne. Provoz veškerých uvedených 

sportovišť jsou hrazeny z rozpočtu města Žďár nad Sázavou. 

 

Možnosti, ze kterých mohli respondenti vybírat, byly Active club, sokolovna, sportovní 

hřiště, cyklistické stezky, lyžařské tratě, jiná nebo soukromá sportoviště a potom 

možnost žádná sportoviště nenavštěvuji. Dotazovaní měli možnost vybrat více 

odpovědí. 

 

Není překvapením, že nejoblíbenější jsou cyklistické stezky a trasy a to u 75 lidí ze 101 

dotázaných. Město Žďár nad Sázavou tento trend velmi podporuje ze svého rozpočtu, a 

proto se není čemu divit, že Žďársko je protkané těmito trasami. Využívají je cyklisti, 

pěší turisté a in-line bruslaři. 

Active club je centrum sportu a pohybových aktivit nacházející se na ulici Dolní. Toto 

sportovní zařízení nabízí sporty jako aerobic, spinning, posilovnu, squash, power jógu a 

další. Na internetových stránkách Active clubu je možnost rezervací jednotlivých 

sportů. V dotazníkovém šetření vyhledává sport v tomto centru 43 lidí. 
                                                 
40 Regionální muzeum Žďár nad Sázavou [online]. 2011 [cit. 2012-05-08].  Dostupné z WWW:  

http://www.muzeumzdar.cz/. 
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V zimních obdobích jsou kolem Žďáru upravovány lyžařské tratě určené pro běžecké 

lyžování. Tratě na Žďársku slouží především obyvatelům Žďáru a přilehlých obcí tak, 

aby je měli na dosah. Na pravidelných úpravách stop se podílí město Žďár nad Sázavou, 

obce Hamry nad Sázavou, Velká Losenice a Subregion Velké Dářko. Délka upravených 

tratí se pohybuje okolo 50 km. Možnost sportovního vyžití na lyžařských tratích láká 40 

respondentů. 

Čtvrté nejoblíbenější místo jsem označila obecně jako sportovní hřiště. Ve městě je jich 

hned několik a převážně jsou součástí základních škol nebo sídlišť. Návštěvník zde 

může zdarma trávit svůj volný čas a to na nepřeberné množství sportů jako např. fotbal, 

basketbal, běh, tenis, volejbal, házená atd. Některá sportovní hřiště jsou speciálně 

upraveny a vybaveny pro daný sport. Tuto volbu označilo 37 lidí. 

Celkem 36 lidí si vybralo možnost jiná nebo soukromá sportoviště. Tato sportoviště 

nefinancuje město Žďár nad Sázavou ze svého obecního rozpočtu. Jedná se o FIT club 

IDA, Fitness centrum Orlovna, Hotel FIT, možnost vyjížděk na koni u Hotelu Grunt, 

Bowling Club Laguna, Žďár a Max a tenisové kurty na Bouchalkách. 

Na předposledním místě se umístila sokolovna s pouhými 6 označeními od respondentů. 

Na posledním místě zůstala možnost, že respondent vůbec nesportuje, a proto žádná 

sportoviště nenavštěvuje. 

 

Otázka č. 16: Myslíte si, že je v ZR dostatek zeleně? 

 

Cílem této předposlední otázky v dotazníkovém šetření bylo zjistit názor spoluobčanů o 

dostatečném množství parků, stromů, keřů a květin přímo ve městě Žďár nad Sázavou. 

 

Byla nabídnuta pouze jedna odpověď, kterou musel respondent vybrat. Možnosti 

odpovědi zněly ano, spíše ano, spíše ne, ne a nevím. U této otázky byl jasný vítěz 

v podobě odpovědi spíše ano s 52,47 %, druhou nejčastější volenou možností byla opět 

váhavá odpověď spíše ne s 24,75 %, třetí místo získala odpověď ano s 20,79 % a na 

posledním místě byla odpověď ne se zanedbatelnými 1,98 %. Žádný z respondentů 

nezvolil možnost nevím. Pokud sečteme možnost spíše ano a ano získáme hodnotu 

73,26 %, což představuje názor, že Žďár má dostatek zeleně ve městě. 
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Otázka se zabývá životním prostředím a také názorem obyvatelů města Žďár na jeho 

vzhled. Zjistila jsem, že většině respondentů přijde zeleň ve městě dostačující, což je 

dobrá zpráva, protože z otázky č. 11 víme, že mají vysoké nároky na vzhled a čistotu 

města. Jak již jsem několikrát zmínila, město Žďár nad Sázavou je součástí chráněné 

krajinné oblasti, a proto je ve městě a jeho okolí zásadní důraz na životní prostředí. 

Největší plochy městské zeleně zabírají upravované plochy obytné či doplňkové zeleně. 

Nesmím opomenout ani stromové aleje a stromořadí na ulicích nebo u silnic. Nejnovější 

městský park, k jehož realizaci nemálo přispěly i dotace z Evropské unie, se nachází 

v centru města Na Farčatech. Obyvatelům je také k dispozici nesčetné množství lesů 

obklopující město. 

 

Otázka č. 17: Budete navštěvovat nové relaxační centrum? 

 

Cílem této otázky je zjistit, zda obyvatelé mají zájem o nové relaxační centrum ve 

Žďáru nad Sázavou, do něhož město investuje již druhým rokem velkou část finančních 

prostředků ze svého rozpočtu. 

 

Respondenti mohli vybrat pouze jednu odpověď a to: ano, spíše ano, spíše ne, ne a 

nevím. Nejčastější odpověď byla pozitivní ano, kterou zvolilo 28 lidí. Spíše ne vybralo 

23 lidí, spíše ano 21 lidí, odpověď ne 20 lidí a odpověď nevím celkem 9 lidí. Pokud 

sečteme odpovědi ano a spíše ano získáme 48,51 %, pokud odpovědi spíše ne a ne 

získáme 42,57 %. Mohu konstatovat, že oba tábory jsou velmi vyrovnané a jde tedy říci, 

že polovina obyvatel Žďáru relaxační centrum navštěvovat bude a polovina ne. 

 

Již minulý rok se zahájila revitalizace a rozšíření společensko-relaxačního centra ve 

Žďáru nad Sázavou. Součástí realizace je oprava stávajícího plaveckého bazénu, ke 

kterému navíc přibude tobogánové centrum, sauna, bazén pro plaveckou školu a další 

vodní atrakce. Město Žďár nad Sázavou investuje do této výstavby 140 milionů a to bez 

dotační injekce. Plánované dokončení stavby je v prosinci tohoto roku. Díky velkému 

množství vložených finančních prostředků je vhodné zjistit, názor občanů, zda toto nové 

centrum budou navštěvovat. Největší zájem měly rodiny s dětmi a mladí lidé, kteří i 

navštěvovali bazén předešlý. 
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4.2 Činnosti města Žďár nad Sázavou 

V této závěrečné podkapitole budu uplatňovat a využívat dosavadní skutečnosti a 

výsledky z předešlého textu. Nejdříve si vymezím základní činnosti, které má město na 

starosti. Poté u jednotlivých činností se zaměřím na charakteristiku a problematiku dané 

oblasti. Na základě dotazníkového šetření a vzhledem k hospodaření města navrhnu u 

jednotlivých odvětví optimální řešení. 

 

Vymezení základních činností města: 

a) Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství 

b) Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 

c) Doprava 

d) Vzdělávání a školské služby 

e) Kultura 

f) Zájmová a tělovýchovná činnost 

g) Zdravotnictví 

 

4.2.1 Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství 

Charakteristickým znakem kraje Vysočiny a tudíž i okresu Žďár nad Sázavou je 

zemědělství a to především pěstování brambor, které zabírá třetinovou plochu 

zemědělské půdy. I přesto přes 50 % plochy slouží k pěstování obilnin – pšenice a 

ječmene. Zemědělská činnost je charakteristická především pro přilehlé vesnice. 

Městské lesy u Žďáru nad Sázavou plní převážně funkci rekreační. Slouží široké 

veřejnosti např. na projížďky na jízdním kole, procházky, sport, sbírání hub a jiných 

lesních plodin. Trendem poslední doby je zhušťování sítě cyklotras a stezek. 

Město Žďár nad Sázavou spravuje celkem 14 rybníků. Cílem správy lesů a rybníků je 

zajistit ucelenou péči o lesy, myslivost a rybníky v dané lokalitě. 

Problematika: čistota a úprava lesů   

Dle zákonů České republiky za úklid lesů odpovídá majitel pozemku, který také hradí 

náklady na tuto údržbu. Jedná se především o úklid odpadků u frekventovaných 

turistických cest a stezek. Protože mnozí návštěvníci lesů nedbají hesla: Co do lesa 
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přinesu, si z něj také odnesu. Dalším problémem je likvidace černých skládek, které 

negativně ovlivňují ekosystém Žďáru nad Sázavou. Lidé se načerno zbavují svých 

odpadů a to na odlehlých místech nebo na sídlištích (především sídliště Stalingrad, 

Libušín a Nádraží). Dle provedeného dotazníkového šetření obyvatelé Žďáru nad 

Sázavou považují vzhled a čistotu města a jeho okolí za nejdůležitější faktor, kterému 

by mělo zastupitelstvo Žďáru nad Sázavou věnovat největší pozornost. Hlavním 

finančním zdrojem při hospodaření s lesy Žďáru nad Sázavou je obecní rozpočet. 

Doplňkovým zdrojem jsou dotace z krajského úřadu. V roce 2010 byly vynaloženy 

náklady o výši 616 tis. Kč na údržbu lesů a lesních cest a stezek v majetku Žďáru nad 

Sázavou. V roce 2011 se tyto náklady zvýšily o 2 tis. Kč tedy na částku 618 tis. Kč. 

Odstranění odpadů, černých skládek a pohozených větví je časově a finančně velmi 

náročné. Dle mého názoru tyto náklady jsou vysoké a dají se omezit. Navíc u 

neudržovaných lesů je zvýšené riziko lesních požárů. Město může podporovat 

každoročně setkání ochránců přírody, turistů, skautů a dobrovolníků, kterým záleží na 

čistotě přírody. Jednalo by se o jednodenní akci, kde by město poskytlo na daných 

stanovištích pytle a odvoz odpadků. Odměnou pro dobrovolníky by byl uklizený les a 

možnost zdarma získat sesbírané větve. Druhou možností by byla právní úprava, která 

by dala pravomoc městu uložit neukázněnému občanovi povinnost uvést na vlastní 

náklady a vlastním přičiněním les do původního stavu.  

4.2.2 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 

Město Žďár nad Sázavou zajišťuje v přenesené působnosti výkon správy 

živnostenského podnikání a to především povolováním a registrací živností. Ve Žďáru 

nad Sázavou podniká celkem 139 podniků, z toho 17 zaměstnává více než 250 

zaměstnanců. 

 

Oblast podnikání: 

• Obchod, stravování, ubytování – 28 % 

• Průmysl – 16 % 

• Zemědělství, lesnictví, rybolov – 8 % 
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Pro rozvoj průmyslu ve městě Žďár nad Sázavou byla od roku 1998 zprovozněna 

průmyslová zóna Jamská, která leží na okraji Žďáru směrem na Brno. Fyzické či 

právnické osoby si mohou od města odkoupit plochu sloužící k výrobní činnosti. 

V dnešní době je již obsazena z 90 %. 

Nejvýznamnějšími společnostmi ve Žďáru nad Sázavou jsou ŽĎAS, a.s., TOKOZ, a.s., 

skupina PKS, pekárna ENPEKA, a.s, Hettich ČR, k.s. a DEL, a.s. 

Problematika: inkubátory pro začínající podnikatele 

Od roku 2006 živnostenský úřad ve Žďáru nad Sázavou rozšířil svou činnost o tzv. 

centrální registrační místo. Tento projekt napomáhá podnikatelům odstraňovat 

administrativní překážky při vstupu do podnikání. Zároveň živnostenský úřad rozšířil 

svou pomoc o poradenskou činnost zejména v úseku sociálního a zdravotního pojištění, 

zaměstnanosti. Díky těmto inovacím město podporuje občany, aby aktivně zahájili svojí 

samostatně výdělečnou činnost. Dalším krokem, jak město podporuje rozvoj podnikání 

na svém území, bylo vybudování v roce 2002 průmyslové zóny na ulici Jamská, která se 

rozkládá na 22 ha katastru města. Město tuto zónu zbudovalo za pomoci dotačních 

prostředků od vládní agentury CzechInvest, která na ni přispěla finanční prostředky ve 

výši 20 mil Kč. V souvislosti se zbudováním průmyslové zóny město vynaložilo částku 

cca 55 mil. Kč. Nevýhodou této investice je, že je vhodná jen pro určitá odvětví 

v podnikání. Dle provedeného dotazníkového šetření většina lidí není spokojena 

s úrovní podnikatelských možností, popřípadě se k této problematice nevyjádřila. 

Důvodem nespokojenosti je podle mého názoru samotné menší město a mizivé pobídky 

ze strany města. Proto navrhuji pro nové investory, resp. pro rozšíření výroby 

stávajících podniků využít budovy ve vlastnictví města, které dosud nejsou využívány. 

Podnikatelský inkubátor je místo, kde podnikatel začíná svůj business a kde zároveň 

ušetří velkou část svých nákladů v podobě pronájmu prostor, vybavení kanceláří, 

administrativních služeb. Příkladem možnosti podnikatelského inkubátoru je využití 

bývalé základní školy na náměstí Republiky přímo v centru města. Tato budova je již 

několik let nevyužitá. Proto doporučuji, aby městský úřad zahájil kroky k přípravě 

prostředí pro nové podnikatele. Hlavním lákadlem by bylo dotované nájemné, kdy 

v prvním roce je hrazeno nájemné ve výši 50 %, v druhém roce ve výši 40 % a v třetím 

roce 30 %. Roční úspora spojená i s ostatními službami a vybavením se může přiblížit 

částce 100 tis. Kč za rok. Tato aktivita města by směrovala k podpoře a rozvoji 
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podnikatelského prostředí ve Žďáru nad Sázavou a jeho blízkém okolí. Cílem je 

překlenout riziková první léta podnikání, podporovat začínající podnikatele a vytvořit 

tak prosperující firmy a nová pracovní místa. 

4.2.3 Doprava 

Městem Žďár nad Sázavou prochází zároveň dvě železniční tratě. První má celonárodní 

význam Praha – Brno, druhá je směr Nové Město na Moravě. U silniční dopravy je 

třeba zmínit blízkost dálnice D1, která je vzdálená z centra města 28 km. Městskou 

hromadnou dopravu provozuje společnost ZDAR, a.s. Základní stanoviště autobusů se 

nachází na autobusovém nádraží a odsud celkem 14 linek jezdí pravidelně po celém 

Žďáře. Cena jedné jízdenky je 11,-Kč a měsíčně tato společnost přepraví více než 100 

tis. osob. Do dopravy je nutné zahrnout i rozvod elektřiny a plynu. Rozvodná síť 

elektrické energie ve městě je dostačující a jejím správcem a také jediným investorem je 

společnost EON Distribuce, a.s. Plynové rozvody na území města jsou ve vlastnictví 

Jihomoravské plynárenské, a.s. Vodohospodářské a kanalizační sítě pokrývají celou 

plochu města. V dnešní době město poskytuje finanční prostředky na rekonstrukci 

stávajícího vodovodu a kanalizace. 

Problematika: chybějící městský okruh, kolony aut v centru města 

Velkým problémem, který již několik let město sužuje, jsou kolony aut v centru města. 

Důvodem je chybějící obchvat nebo městský okruh a trend zvyšujícího se počtu aut 

v domácnostech. V centru Žďáru nad Sázavou (ulice Brněnská) byly v roce 2005 

naměřeny rekordní hodnoty pohybující se v rozmezí 15 000 – 20 000 vozidel/den. 

K dnešnímu dni odhaduji hodnoty v rozmezí 18 000 – 22 000 vozidel/den. Tento stav je 

alarmující, protože auta, která projíždí centrem Žďáru, jsou nejen osobní, ale i nákladní. 

Výstavbou by došlo ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti v daném regionu. Dle 

vyplněného dotazníku je většina obyvatel Žďáru nespokojena se stavem vozovek ve 

městě a s hustotou aut na silnicích. I v otázce využívání dopravních prostředků se 

osobní doprava umístila na druhém místě se 77,23 % hned za pěšími chodci. Na 

následujícím obrázku si můžete prohlédnout zmíněnou studii z roku 2005 ve Žďáru nad 

Sázavou. Červenou barvou jsou zaznamenány nejfrekventovanější silnice, čísla u nich 

je počet projetých aut za 24 hodin. 
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Obrázek č. 2.: Intenzita dopravy na komunikacích ve Žďáru nad Sázavou v roce 2005. Zdroj: 

Strategický plán rozvoje města [online]. 2007 [cit. 2012-05-09].  Dostupné z WWW:  

http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/zodboru/SP-Profil.pdf. 

Vysvobozením by byla již zmiňovaná výstavba městského okruhu, která na rozdíl od 

obchvatu řeší situaci dopravy ve městě. Jednalo by se o novou komunikaci s běžnými 

rozměry a s předepsanou rychlostí 50 km/h. Komunikace musí splňovat všechny 

zákonné normy především v oblasti hluku u obytných čtvrtí. 

Mým návrhem je propojení Jihlavské ulici s průmyslovou zónou Jamská a napojení na 

Novoměstskou silnici. Dále by okruh pokračoval přes zahrádkářskou kolonii, sídliště U 

Průmyslové školy a Pod Vodojemem. Městský okruh by se napojil na křižovatku 

vedoucí do ulice Dolní a pomocí mostu přes řeku Sázavu je konec půlkruhového 

městského okruhu na nové zástavbě Klafar. Na následujícím obrázku je můj návrt 

městského okruhu, který je označen zelenou čárou.  

Výstavba okruhu bude znamenat mimořádnou zátěž pro obecní rozpočet. Projevilo by 

se to v investicích do ostatní dopravy, ale i jiných sektorů. Město může však využít 

dotačních programů z Evropské unie, především Regionálního operačního programu a 

programu Doprava a státního fondu dopravní infrastruktury. Náklady nového městského 

okruhu budou dosahovat stovky milionů korun. 
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Obrázek č. 3.: Vlastní návrh městského okruhu. Zdroj: vlastní zpracování původního obrázku 

Strategický plán rozvoje města [online]. 2007 [cit. 2012-05-09].  Dostupné z WWW:  

http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/zodboru/SP-Profil.pdf. 

4.2.4 Vzdělávání a školské služby 

Na území Žďáru nad Sázavou se nachází 8 středních škol, u kterých je zřizovatelem 

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy popřípadě soukromé osoby. U dvou 

středních škol (Střední průmyslová škola a Střední zdravotnická škola) je zřízena vyšší 

odborná škola. Městský úřad se stará celkem o 4 základní školy. Mateřské školy byly 

sloučeny do jedné příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou, která má 

7 odloučených pracovišť rozmístěných po celém Žďáře. Celková kapacita všech 

mateřských školek je 673 dětí. Dalšími subjekty v oboru školství ve Žďáru nad Sázavou 

je základní umělecká škola, pedagogicko-psychologická poradna a pracovně výchovná 

skupina. 

Problematika: podpora jazykové olympiády 

Cizím jazykům je v dnešní době věnována čím dál větší pozornost. Není náhodou, že se 

říká rčení „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“. Při výběrových řízeních je jedním 

z největších kritérii právě cizí jazyk psanou a mluvenou formou. I město Žďár nad 

Sázavou by mělo podporovat studium cizích jazyků a to jak u studentů středních, tak i 

základních škol. Podle provedeného dotazníkového šetření obyvatelé Žďáru jsou se 

školskými zařízeními spokojeni, ale zároveň chtějí, aby i nadále zastupitelstvo města 
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věnovalo vzdělávání velkou pozornost. Výbornou příležitostí této podpory by mohla být 

jazyková olympiáda financovaná městem a dalšími sponzory. Zde si studenti mohou 

ověřit své znalosti a dovednosti v praxi. Olympiáda by byla rozdělena do čtyř kategorií 

a to na německý a anglický jazyk pro střední nebo základní školy. Přihlásit by se mohli 

pouze studenti škol z okresu Žďár nad Sázavou. Samotné hodnocení studentů by se 

skládalo z gramatického testu, schopnosti porozumění cizojazyčnému textu a jeho 

interpretace a na závěr konverzace. Pro prvního studenta z každé kategorie by byla 

připravena výhra v podobě letního 14 -ti denního jazykového tábora v zahraničí a to 

buď v Anglii, nebo v Německu. Výhod těchto táborů je hned několik, student si rychleji 

osvojí cizí jazyk, pozná nové přátele z celého světa, seznámí se s kulturou dané země, 

motivuje se pro studium cizích jazyků a prožije nové zážitky. Finanční náklady celé 

olympiády jsou přibližně 100 tis. Kč. Tyto finanční prostředky by město uvolnilo ze 

svého obecního rozpočtu. 

4.2.5 Kultura 

Nejvýznamnějšími kulturními zařízeními, která město vlastní jsou kulturní dům, 

knihovna M. J. Sychry, městské divadlo a kino a regionální muzeum ve staré Tvrzi. 

Kulturní dům ve Žďáru nad Sázavou láká především maturitními a firemními plesy, 

nejrůznějšími koncerty, sportovními soutěžemi a firemními večírky. Bohužel se mu 

nevyhnuly ani různé výprodeje oblečení. Nedaleko od kulturního domu stojí Knihovna 

M. J. Sychry. Jde o základní veřejnou knihovnu, která se dělí na oddělení pro dospělé a 

děti a mládež. Nabízí možnost výpůjček knih, veřejný internet a možnost kopírování či 

skenování pro veřejnost. Kino Vysočina ve Žďáru nad Sázavou prošlo v minulém roce 

obnovou technologie zvuku a obrazu. Novinkou je možnost promítání projekce ve 3D a 

kino nabízí i promítání živých přenosů různých představení např. oper. Projekt 

digitalizace Kina Vysočina ve Žďáře nad Sázavou byl financován Státním fondem ČR 

pro podporu a rozvoj české kinematografie a rozpočtem města. Kino navíc nabízí široké 

spektrum filmů s velmi malým zpožděním od státní premiéry. Cena vstupenky se 

pohybuje u 2D filmů okolo 100,- Kč a u 3D filmů okolo 150,- Kč. Městské divadlo leží 

přímo v centru Žďáru nad Sázavou. Nabízí nejrůznější divadelní představení různých 

žánrů pro široké publikum. Ve městském divadle se také pořádají hudební koncerty. 

Regionální muzeum sídlí od roku 1993 v prostorách městské Tvrze v centru Žďáru nad 
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Sázavou pod kostelem sv. Prokopa. Je otevřeno celoročně, ovšem nemá trvalou 

expozici. V jeho prostorách se během roku střídají různé výstavy převážně s regionální 

tématikou, dále výstavy umění, prezentace v rámci různých festivalů a naučné výstavy 

nejen pro školy. 

Nejznámějšími kulturními akcemi, které město finančně podporuje, jsou: slavnosti 

Jeřabin, Modré dny, pouť, ohňostroj na Nový rok, Horácký džbánek, Miss Vysočina, 

čarodějnická show, živý betlém a pašijové hry. 

Problematika: zastaralá kulturní zařízení 

Problémem okresních měst, nejenom Žďáru nad Sázavou, je potřeba rekonstrukce a 

oprav mnohých kulturních zařízení. Z dotazníkového šetření jsem přišla hned na 

několik výsledků. Obyvatelé Žďáru jsou spokojeni s nabídkou kulturních aktivit. 

Nejvíce navštěvované akce jsou pouť, ohňostroj na Nový rok, Modré dny nebo festival 

Horácký džbánek. Pravidelně využívají kulturní zařízení, ale na druhou stranu nejsou 

spokojeni se zastaralým zařízením, vzhledem a vybavením.  

Provozovatelem Domu kultury Žďár nad Sázavou je od roku 2010 organizace Dům 

kultury, zájmové sdružení právnických osob. Sdružení tvoří Město Žďár nad Sázavou a 

ZO OS KOVO Žďas. Prostory Domu kultury Žďár nad Sázavou se využívají k pořádání 

různých kulturních, společenských a propagačních akcí. K dispozici je hlavní sál, 

přednáškový sál, učebny, šatny a navazující zázemí domu. Maximální kapacita hlavního 

sálu je 1 000 osob. U budovy je k dispozici parkoviště pro auta a autobusy. Dům kultury 

potřebuje především modernizaci interiéru. Jde především o hlavní sál a jeho vybavení 

(stoly, židle, schodiště, výmalba, oprava podlahy). 

Jak již jsem uvedla, kino Vysočina prošlo v minulém roce obnovou technologie zvuku a 

obrazu. Novinkou je možnost promítání projekce ve 3D za pomoci speciálních brýlí. 

Tato investice města měla velký ohlas u široké veřejnosti a s tím spojenou početnou 

návštěvnost. Celkové výdaje na tuto digitalizaci byly téměř 5 mil. Kč. Právě proto již 

nebyl dostatek finančních prostředků na výměnu oken, zateplení, opravu veřejných 

záchodů a velmi nutná je výměna sedaček do sálu kina.  

Město Žďár nad Sázavou investovalo do kultury v roce 2011 přes 25 mil. Kč, v roce 

2010 dokonce 34 mil. Kč. Tento nárůst byl zapříčiněn nákupem Domu kultury za 

bezmála 15 mil. Kč. 
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4.2.6 Zájmová a tělovýchovná činnost 

Město podporuje sport nejen přidělenými granty pro sportovní oddíly, ale i hrazením 

provozních nákladů sportovišť. Také hradí možné opravy a rekonstrukce. Město Žďár 

nad Sázavou provozuje tyto sportovní zařízení: Active club, sokolovna, zimní stadion, 

fotbalové hřiště, sportovní hřiště, cyklistické stezky, lyžařské tratě. Cyklistické stezky a 

trasy město Žďár nad Sázavou velmi podporuje ze svého rozpočtu, a proto se není čemu 

divit, že Žďársko je protkané těmito trasami. Využívají je cyklisti, pěší turisté a in-line 

bruslaři. Active club je centrum sportu a pohybových aktivit nacházející se na ulici 

Dolní. Toto sportovní zařízení nabízí sporty jako aerobic, spinning, posilovnu, squash, 

power jógu a další. Na internetových stránkách Active clubu je možnost rezervací 

jednotlivých sportů. V zimních obdobích jsou kolem Žďáru upravovány lyžařské tratě 

určené pro běžecké lyžování. Tratě na Žďársku slouží především obyvatelům Žďáru a 

přilehlých obcí tak, aby je měli na dosah. Na pravidelných úpravách stop se podílí 

město Žďár nad Sázavou, obce Hamry nad Sázavou, Velká Losenice a Subregion Velké 

Dářko. Délka upravených tratí se pohybuje okolo 50 km. Sportovních hřišť je ve městě 

hned několik a převážně jsou součástí základních škol nebo sídlišť. Návštěvník zde 

může zdarma trávit svůj volný čas a to nepřeberným množstvím sportů jako např. 

fotbal, basketbal, běh, tenis, volejbal, házená atd. Některá sportovní hřiště jsou 

speciálně upraveny a vybaveny pro daný sport. Soukromá sportoviště nefinancuje město 

Žďár nad Sázavou ze svého obecního rozpočtu. Jedná se o FIT club IDA, Fitness 

centrum Orlovna, Hotel FIT, možnost vyjížděk na koni u Hotelu Grunt, Bowling Club 

Laguna, Žďár a Max a tenisové kurty na Bouchalkách. 

Problematika: cyklistické stezky, relaxační centrum 

Ve městě Žďár nad Sázavou byly vybudovány celkem tři cyklostezky, což jsou 

stavebně upravené a dopravním značením vymezené komunikace určené cyklistům a 

pěším turistům. První z nich vede okolo řeky Sázavy od Pilské nádrže k Domu Kultury. 

Tato cyklostezka byla v roce 2006 prodloužena až ke kamenolomu v obci Polnička. 

Prodloužená část stezky vede po pravém rovném břehu Pilské nádrže a je rozdělena na 

pruh pro cyklisty a pěší chodce. Cyklotrasa je určena i pro začátečníky a především u 

Pilské nádrže nabízí v letních měsících nabídku občerstvení. Druhá cyklostezka ve 

městě vede souběžně s ulicemi Bezručova a Jungmanova. Využívají ji obyvatelé 

městské části Žďár nad Sázavou 2 a cyklisté, kteří se tak vyhnou hustému provozu 
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přilehlé silnice. Nejnovější vybudovanou cyklostezkou ve Žďáře nad Sázavou je 

cyklostezka vedoucí od Domu klidného stáří k nové zástavbě rodinných domů 

v navazující obci Hamry nad Sázavou. V ostatních případech využívají cyklisté stávající 

silniční síť. Z dotazníkového šetření jasně vyplynulo, že cyklostezky ve Žďáru jsou 

nejčastěji využívaným a nejoblíbenějším sportovištěm ve městě. Podle mého názoru by 

zastupitelstvo města mělo právě podporovat hustotu cyklistických stezek a jejich 

propojení ve městě. Finanční náklady na cyklostezku jsou odvíjeny od druhu uživatelů, 

typu povrchu, zatížení a místem, kudy vede. Průměrná cena za 1 m2 u asfaltové stezky 

je 810,- Kč. Moje navrhovaná cyklostezka vede z ulice Nádražní, kde se také nachází 

autobusové a vlakové nádraží, přes ulici Strojírenskou, ulici V Zahrádkách a napojení 

na stávající cyklostezku Hamry nad Sázavou – Dům klidného stáří. Tato nová 

cyklostezka by měla délku 1,7 km, její průměrná cena by byla 4 100 tis. Kč při šířce 3 

m. U zájmové a tělovýchovné činnosti nesmím opomenout probíhající výstavbu nového 

relaxačního centra. Již minulý rok se zahájila revitalizace a rozšíření společensko-

relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou. Součástí realizace je oprava stávajícího 

plaveckého bazénu, ke kterému navíc přibude tobogánové centrum, sauna, bazén pro 

plaveckou školu a další vodní atrakce. Město Žďár nad Sázavou investuje do této 

výstavby 140 milionů a to bez dotační injekce. Plánované dokončení stavby je 

v prosinci tohoto roku. V roce 2011 byly plánované výdaje ve výši 105 mil. Kč, 

nakonec celkové výdaje byly 34 mil. Kč kvůli zpoždění akce zapříčiněné spodní vodou. 

V dotazníkovém šetření se obyvatelé Žďáru nad Sázavou rozdělili na dva stejné tábory. 

Jedna polovina bude navštěvovat nové relaxační centrum druhá ne. Zájem měly 

především rodiny s dětmi a mladí lidé, kteří i navštěvovali bazén předešlý. 

4.2.7 Zdravotnictví 

Ve Žďáru nad Sázavou je poskytována zdravotní pomoc a ošetření na Poliklinice Žďár 

nad Sázavou, na dětské poliklinice, na poliklinice ŽĎAS, a.s. a v privátních ordinacích. 

Poliklinika poskytuje zdravotní služby svými zaměstnanci i privátními lékaři 

v pronajatých ordinacích. Rozsah zdravotních služeb je značný. Nejbližší nemocnice je 

v Novém Městě na Moravě, které leží 12 km od Žďáru a cesta trvá přibližně 10 minut. 

Nemocnice, která je příspěvkovou organizací kraje Vysočina, poskytuje i městu Žďár 

nad Sázavou rychlou pomoc.  
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Problematika: nevýjezdová lékařská služba první pomoci 

Největším problémem ve zdravotnictví Žďáru nad Sázavou je lékařská služba první 

pomoci (dále jen LSPP), která je podle platné legislativy určena na ošetření akutních 

život ohrožujících stavů.  LSPP je zajišťována ve Žďáře nad Sázavou takto: 

• LSPP pro dospělé v budově polikliniky v době od 17,00 hod. do 07,00 hod. 

• LSPP stomatologická je zajištěna zubními lékaři, kteří slouží ve svých 

ordinacích. Pohotovost je zajištěna i o víkendu a svátcích od 08,00 hod do 12,00 hod.  

Určitým problémem je to, že LSPP pro dospělé je zajišťována jako nevýjezdová. 

Nemocní pacienti musí osobně přijet do ordinace LSPP. Lékař ordinaci nesmí opustit. V 

akutních případech je volána sanita rychlé záchranné pomoci přes tísňové volání z 

nejbližší nemocnice v Novém Městě na Moravě, které leží 12 km od Žďáru a cesta trvá 

přibližně 10 minut. Výjezdová LSPP je velice drahá, zneužitelná a neefektivní. Na 

druhou stranu může obyvatelům Žďáru nad Sázavou zachránit život, protože ušetří 10 

minut cesty záchranným vozům. Žďárská pohotovost je zcela placena z obecního 

rozpočtu. Na LSPP je každoročně vyčleněno 1 670 tis. Kč. Navrhuji zprovoznit 

výjezdové stanoviště pro LSPP ve Žďáru nad Sázavou v budově polikliniky, který 

obyvatele s akutními problémy dopraví do ordinace lékařské služby první pomoci 

popřípadě do nemocnice v Novém Městě na Moravě. 
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5 Závěr 

Téma předkládané diplomové práce jsem si zvolila díky aktuálnosti tématu, a protože 

mi není lhostejné hospodaření rodného města. Cílem mé práce bylo provést analýzy, a 

na jejich základě navrhnout optimalizaci financování Žďáru nad Sázavou.  

 

První podmínkou bylo sestudovat teoretické zdroje a to především platné zákony a 

vyhlášky, odbornou literaturu a příslušné dokumenty města. Druhou podmínkou bylo 

seznámení se s  městem Žďár nad Sázavou a na základě těchto poznatků jsem provedla 

analýzu hospodaření města, analýzy vnitřního a vnějšího okolí města a dotazníkové 

šetření. Z výsledků analýz jsem navrhla nová řešení financování města Žďár nad 

Sázavou v jednotlivých činnostech. 

 

Problémem u lesního hospodářství byla čistota lesů a jejich úprava. Navíc u 

neudržovaných lesů je zvýšené riziko lesních požárů. Proto jsem navrhla každoroční 

úklid lesů a lesních cest za pomoci ochránců přírody, turistů, skautů a dobrovolníků, 

kterým záleží na čistotě přírody. Odměnou pro dobrovolníky by byl uklizený les a 

možnost zdarma získat sesbírané větve. Druhou navrhovanou možností by byla právní 

úprava, která by dala pravomoc městu uložit neukázněnému občanovi povinnost uvést 

na vlastní náklady a vlastním přičiněním les do původního stavu.  

 

U průmyslu a obchodu jsem navrhla inkubátory pro začínající podnikatele. Navrhuji 

městu Žďár nad Sázavou využít budovu bývalé základní školy na Náměstí Republiky, 

která je ve vlastnictví města a dosud není využívána. Město by poskytlo prostor, 

vybavení kanceláří a administrativní služby. Tato aktivita by směřovala k podpoře a 

rozvoji podnikatelského prostředí ve Žďáru nad Sázavou a jeho blízkém okolí. 

 

Velkým problémem v dopravě, který již několik let město sužuje, jsou kolony aut 

v centru města. Proto jsem navrhla chybějící městský okruh. Jeho výstavbou by došlo 

ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti v daném regionu. Mým návrhem je půlkruhový 

okruh severovýchodní částí Žďáru nad Sázavou.  
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U vzdělávání a školských služeb jsem navrhla, aby město podpořilo jazykovou 

olympiádu pro střední a základní školy. Samotné hodnocení studentů by se skládalo 

z gramatického testu, schopnosti porozumění cizojazyčnému textu a jeho interpretace a 

na závěr konverzace. Pro prvního studenta z každé kategorie by byla připravena výhra 

v podobě letního 14 -ti denního jazykového tábora v zahraničí a to buď v Anglii, nebo 

v Německu. 

 

Problémem okresních měst, nejenom Žďáru nad Sázavou, je potřeba rekonstrukce a 

oprav mnohých kulturních zařízení. Jedním z nich je Dům kultury, který potřebuje 

především modernizaci hlavního sálu a jeho vybavení (stoly, židle, schodiště, výmalba, 

oprava podlahy). Druhou budovou je městské kino Vysočina, které prošlo v minulém 

roce digitalizací zvuku a obrazu. Novinkou je možnost promítání projekce ve 3D. Právě 

proto již nezbyl dostatek finančních prostředků na výměnu oken, zateplení, opravu 

veřejných záchodů a velmi nutná je výměna sedaček do sálu kina.  

 

Podle mého názoru by zastupitelstvo města mělo podporovat hustotu cyklistických 

stezek a jejich propojení ve městě. Moje navrhovaná cyklostezka vede z ulice Nádražní, 

kde se také nachází autobusové a vlakové nádraží a končí na stávající cyklostezce 

Hamry nad Sázavou – Dům klidného stáří. Tato nová cyklostezka by měla délku 1,7 

km, její průměrná cena by byla 4 100 tis. Kč při šířce 3 m. 

 

V oboru zdravotnictví je problémem nevýjezdová lékařská služba první pomoci. 

Doporučuji zprovoznit výjezdové stanoviště pro LSPP ve Žďáru nad Sázavou v budově 

polikliniky, který obyvatele s akutními problémy dopraví do ordinace lékařské služby 

první pomoci popřípadě do nemocnice v Novém Městě na Moravě ležící 12 km od 

města. 

. 

Tím jsem cíl práce splnila. Předložená diplomová práce bude předána Městskému úřadu 

ve Žďáru nad Sázavou. 
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Příloha č. 3: Dotazníkové šetření 

 

 

 

 

 

Vážení respondenti, 

Dovoluji si Vás oslovit s anonymním dotazníkem, který Vám nezabere víc než 10 

minut. Jsem studentkou VUT v Brně, fakulty podnikatelské a získané informace 

z dotazníku použiji do praktické části své diplomové práce na téma Optimalizace 

financování ve Žďáru nad Sázavou. Odpovídejte prosím po pravdě. Tento dotazník je 

určen pro obyvatele Žďáru nad Sázavou a jeho blízké okolí. Cílem tohoto 

dotazníkového šetření je získat informace o Vašem názoru a pohledu na město Žďár nad 

Sázavou. 

 

Děkuji Vám, že jste si našli čas na jeho vyplnění. 

Bc. Klára Štursová     Ve Žďáru nad Sázavou 19. 2. 2012 
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1 Vaše pohlaví? 
 

Odpověď Odpovědi Podíl 

Muž 55 54,46 % 

Žena 46 45,54 % 
 

 

2 Váš věk? 

 
Odpověď Odpovědi Podíl 

20-30 let 46 45,54 % 

40-50 let 26 25,74 % 

50 a více let 23 22,77 % 

15-20 let 4 3,96 % 

30-40 let 2 1,98 % 
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3 Nejvyšší dosažené vzdělání? 
 

Odpověď Odpovědi Podíl 

úplné střední s maturitou 58 57,43 % 

vysokoškolské 28 27,72 % 

vyučen/a 10 9,90 % 

základní 5 4,95% 

 

 
 

4 Odkud pocházíte? 

 
Odpověď Odpovědi Podíl 

Žďár nad Sázavou 74 73,27 % 

okolí Žďáru nad Sázavou 27 26,73 % 
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5 Jak dlouho ve Žďáře nebo v okolí žijete? 
 

Odpověď Odpovědi Podíl 

více než 10 let 101 100,00 % 

méně než 5 let 0 0,00 % 

5 - 10 let 0 0,00 % 

 

 

 

6 Plánujete v horizontu 5 let se odstěhovat? 

 
Odpověď Odpovědi Podíl 

ne 62 61,39 % 

nevím 22 21,78 % 

ano 17 16,83 % 

 

 

 



106 

 

7 Zajímáte se o hospodaření města Žďár nad Sázavou? 

 
Odpověď Odpovědi Podíl 

spíše ne 48 47,52 % 

spíše ano 40 39,60 % 

určitě ano 10 9,90 % 

určitě ne 2 1,98 % 

nevím 1 0,99 % 

 

 

8 Informuje Žďár dostatečně o dění a záměrech ve městě? 

 
Odpověď Odpovědi Podíl 

spíše ano 62 61,39 % 

spíše ne 24 23,76 % 

určitě ano 14 13,86 % 

nevím 1 0,99 % 

určitě ne 0 0,00 % 
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9 Jste spokojení s životní úrovní v ZR? 
 

Odpověď Odpovědi Podíl 

spíše spokojen/a 64 63,37 % 

spíše nespokojen/a 28 27,72 % 

velmi spokojen/a 5 4,95 % 

velmi nespokojen/a 4 3,96 % 

nevím 0 0,00 % 
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10 Jak vnímáte Žďár z hlediska: 

 

 
 

11 Čemu by podle Vás mělo zastupitelstvo Žďáru věnovat největší pozornost 

(zaškrtněte pouze 5 nejdůležitějších)? 

Odpověď Odpovědi Podíl 

vzhled města, čistota 80 79,21 % 

dopravní infrastruktura 62 61,39 % 

bezpečnost občanů 58 57,43 % 

možnost bydlení 46 45,54 % 

kulturní vyžití 42 41,58 % 

životní prostředí 34 33,66 % 

školství a vzdělávací 
činnost 

32 31,68 % 

sportovní vyžití 25 24,75 % 

cestovní ruch 23 22,77 % 

možnost podnikání 22 21,78 % 

zdravotní zařízení 22 21,78 % 

nákupní možnosti  18 17,82% 
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12 Jakou dopravu v ZR pravidelně využíváte (možnost více odpovědí)? 

 
Odpověď Odpovědi Podíl 

pěší 88 87,13 % 

osobní 78 77,23 % 

jízdní kolo 40 39,60 % 

autobusovou 24 23,76 % 

taxislužba 12 11,88 % 

železniční 10 9,90 % 

jinou 2 1,98 % 
 

 

 

 

 



110 

 

 

13 Které kulturní aktivity města navštěvujete (možnost více odpovědí)? 
 

pouť 96 95,05 % 

ohňostroj na Nový rok 72 71,23 % 

modré dny 26 25,74 % 

horácký džbánek 20 19,80 % 

pašijové hry 16 15,84 % 

živý betlém 14 13,86 % 

slavnosti jeřabin 8 7,92 % 

čarodějnická show 2 1,98 % 

MISS Vysočina 2 1,98 % 
 

 

14 Která kulturní zařízení navštěvujete v ZR (možnost více odpovědí)? 

Odpověď Odpovědi Podíl 

kulturní dům 76 75,25 % 

knihovna M. J. Sychry 36 35,64 % 

městské kino 34 33,66 % 

městské divadlo 28 27,72 % 

regionální muzeum 25 24,75 % 

jiné 21 20,79 % 
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15 Jaká sportoviště navštěvujete v ZR (možnost více odpovědí)? 

Odpověď Odpovědi Podíl 

cyklistické stezky 75 74,26 % 

Active club 43 42,57 % 

lyžařské tratě 40 39,60 % 

sportovní hřiště 37 36,63 % 

jiná, soukromá 36 35,64 % 

sokolovna 6 5,94 % 

žádná 5 4,95 % 

 

16 Myslíte si, že je v ZR dostatek zeleně? 
 

Odpověď Odpovědi Podíl 

spíše ano 53 52,47 % 

spíše ne 25 24,75 % 

ano 21 20,79 % 
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Odpověď Odpovědi Podíl 

ne 2 1,98 % 

nevím 0 0,00 % 
 

 

17 Budete navštěvovat nové relaxační centrum (bazén na ZŠ 4)? 
 

Odpověď Odpovědi Podíl 

ano 28 27,72 % 

spíše ne 23 22,77 % 

spíše ano 21 20,79 % 

ne 20 19,80 % 

nevím 9 8,91 % 
 

 

 


