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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o možnosti financování investiční akce obce Tavíkovice, 

která plánuje provést velmi nákladnou investici na průtah obcí. Na základě finanční a 

úvěrové analýzy bude obci předložena nabídka financování této investice úvěrem nebo 

možnost získání dotace. Parametry úvěru jsou nastaveny tak, aby nedošlo k předlužení 

obce a obec byla schopna provádět i další investice v průběhu splácení úvěru. 

 

The thesis discusses the possibility of financing investment projects of the municipality 

Tavíkovice, which plans to make costly investments in roads. Based on the financial 

and credit analysis the offer of financing this investment by obtaining a loan or a grant 

will be presented to the municipality. The credit parameters are set as not to 

overcapitalize of the municipality in order for the municipality to able to perform other 

investments during the loan repayment.  
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1 Úvod 

Tato diplomová práce poukazuje na problematiku zadluženosti obcí v České republice. 

Vzhledem k tomu, že obec není založena za účelem dosažení zisku, je nesmírně důležité 

její hospodaření a plánování investičních akcí v dané obci. Řada obcí v České republice 

využívá pro financování investičních akcí dotačních titulů. Nicméně tyto dotace nejsou 

stoprocentní a obec musí vynaložit část svých vlastních peněžních prostředků. Zde se 

dostává obec před důležité rozhodnutí, z jakých zdrojů bude dílčí část investice 

financovat. Převážná část obcí přistoupí k variantě financování investice dlouhodobým 

nebo střednědobým investičním úvěrem od bankovních institucí. Další a lepší varianta 

je využití naspořených vlastních peněžních prostředků, např. na účtech. 

Jedná se o rozhodnutí na minimálně dvě volební období, tudíž je důležité zvážit 

všechny přípustné varianty, případně jejich kombinace. 

Tato diplomová práce dává obci Tavíkovice možnost nahlédnout do úvěrového procesu 

prováděného bankovními institucemi. Obec získá indikativní nabídku dlouhodobého 

investičního úvěru, získá přehled informací, které banky požadují pro finanční a 

úvěrovou analýzu. Získá informaci, jaké budou celkové náklady nabízeného úvěru a 

tudíž i úroková sazba, poplatky, atd. Nabídka bude předložena dané obci na základě 

podrobné finanční a úvěrové analýzy tak, aby obec příliš nezatěžovaly měsíční splátky. 

Aby obec byla schopna v letech, kdy bude splácet úvěr, provádět i další investiční akce. 
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2 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je navrhnout obci Tavíkovice, jakým způsobem může 

financovat investiční akci – průtah obcí. Vzhledem k finančním možnostem obce, bude 

obec nucena využít dlouhodobého investičního úvěru od bankovní instituce nebo 

určitého dotačního titulu. 

V teoretické části se práce zaměřuje na obecné postavení obce v rámci veřejné správy, 

charakterizuje rozpočet obce, jednotlivé položky příjmů a výdajů obce a rozpočtové 

určení daní. Tato teoretická část je podkladem pro zpracování praktické části. 

Praktická část práce je zaměřena na analýzu příjmové a výdajové stránky rozpočtu obce 

Tavíkovice v letech 2008 až 2013. Tato analýza je podkladem pro úvěrovou analýzu, na 

jejímž základě banka rozhoduje, zda úvěr obci poskytne či nikoliv. Je zde popsán 

proces, kterým úvěrové schvalování prochází, jaké informace je nutné získat a posoudit, 

jaké nejdůležitější ukazatele banka používá pro vyhodnocení žádosti o úvěr.  

V poslední kapitole této práce jsou obci představeny způsoby financování investiční 

akce – z vlastních zdrojů, z dotací, investičním úvěrem.  

V závěru práce je vybrán a popsán nejvhodnější způsob financování, včetně časově 

finančního plánu akce. 
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3 Teoretická východiska práce 

3.1.  Postavení územní samosprávy v rámci veřejné správy 

3.1.1. Obecná charakteristika a členění veřejné správy 

Na veřejnou správu a její strukturu lze pohlížet ze dvou hledisek: 

a) z hlediska toho, zda veřejnou správu vykonává stát svými orgány jakožto státní 

správu, nebo zda stát přenechává určitý okruh záležitostí na nestátní 

veřejnoprávní korporace, aby je spravovaly na samosprávném principu, 

b) z hlediska geografického, tzn., zda se jedná o ústřední, územní, případně místní 

správu. 

Podle prvního kritéria lze veřejnou správu chápat jako systém, který je tvořen dvěma 

hlavními subsystémy – hlavní subsystém představuje státní správa a druhý subsystém 

představuje samospráva, resp. veřejná samospráva. Státní správu vykonává stát 

prostřednictvím souhrnu institucí a to přímo nebo zprostředkovaně (územní 

samosprávou). Veřejná samospráva bývá označována jako výsledek delegování správy 

na jiné, nestátní subjekty. Samospráva má oprávnění vykonávat svoje záležitosti 

samostatně, vlastním jménem a prostředky, v rámci zákonem stanovenými předpisy. 

Může mít podobu územní a zájmové samosprávy.1 

3.1.2. Vznik a vývoj územní samosprávy 

Vývoj územní samosprávy je velmi úzce spjat s vývojem a úlohou státu. V rámci státu 

vznikaly geograficky menší útvary, ať již z potřeby lidí spolu blíže komunikovat, nebo 

pod vlivem kulturních, jazykových faktorů, případně vlivem ekonomických podmínek, 

např. sídelní útvary na křižovatkách obchodních cest. 

Územní samospráva vznikala: 

a) Přirozeně – jako obce, města, municipality – s větším či menším počtem 

obyvatel, kteří sídlí na stejném místě. Obec byla a je základem společnosti. 

                                                 

1 Provazníková Romana, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Financování měst, 

obcí a regionů, s. 11 
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Sdružuje občany, kteří mají na jejím území bydliště a vyvíjejí zde své 

ekonomické aktivity. V novověku je obec základním stupněm samosprávy, 

zabezpečuje pro své občany některé statky a služby. 

b) Uměle – z vůle státu – jako vyšší stupeň územní samosprávy na regionální 

úrovni, zahrnující společenství obyvatel více měst a obcí v dané oblasti, které 

spojují společné zájmy na střední úrovni (tj. na území menším než je stát a 

větším než je obec). Podobně jako obce, i tyto regiony zabezpečují pro své 

občany některé druhy veřejných služeb. 

K tomu, aby mohla územní samospráva existovat a realizovat svoje funkce, je třeba 

v daném státě vytvořit legislativní a ekonomické předpoklady. 

Legislativa prostřednictvím zákonů určuje vznik a postavení jednotlivých stupňů 

územní samosprávy. Vymezuje jejich pravomoci, působnost, autonomii a odpovědnost, 

upravuje organizaci a vnitřní členění, vymezuje rozsah samostatné a přenesené 

působnosti, vymezuje i vzájemné vztahy mezi jednotlivými stupni územní samosprávy 

navzájem a vztahy státu a územními samosprávami. Legislativa příslušnými zákony 

vymezuje i ekonomické předpoklady fungování územních samospráv. 

K ekonomickým předpokladům patří zejména vlastnictví majetku a právo s ním 

hospodařit v souladu s vlastnickým právem. Dále možnost získávání vlastních 

finančních prostředků a sestavování vlastního rozpočtu a hospodaření podle něho.2 

V České republice existuje v současné době dvoustupňový systém územní státní správy. 

První stupeň je tvořen obecními úřady a úřady s rozšířenou působností, které 

vykonávají řadu úkolů státní správy v rámci přenesené působnosti. Druhý stupeň tvoří 

krajské úřady, které vznikly na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření 

vyšších územních samosprávných celků, jako nový prvek v soustavě územních orgánů 

na základě proběhlých voleb do krajských zastupitelstev v roce 2000. Ústavní zákon 

vymezil území jednotlivých krajů územím stávajících okresů a vychází tak ze stavu 

územního členění státu založeného zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.3 

                                                 

2 PROVAZNÍKOVÁ ROMANA, 2. aktualizované a rozšířené vydání, 

Financování měst, obcí a regionů, s. 14-16 

3 tamtéž, s. 24-25 
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Obrázek 1 Krajské členění České republiky (Zdroj: Wikipedie/Převzato 

z internetové encyklopedie Wikipedie [online]. [cit. 20.12.2012]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Samospr%C3%A1vn%C3%A9_kraje.png) 

3.2. Obec 

3.2.1. Postavení a působnost obce 

Postavení obcí v České republice vymezuje zákon č. 128/2000 sb., o obcích, v platném 

znění. 

Základním článkem územní samosprávy je obec. Postavení obce je stále významnější, 

což je výsledkem probíhající decentralizace kompetencí a odpovědnosti za 

zabezpečování různých druhů veřejných statků pro obyvatelstvo ze státu na územní 

samosprávu.  

Obec je základní územní jednotkou státu. Tvoří ji obyvatelstvo, které společně užívá 

vymezené území a které má právo na samosprávu zakotvené v ústavě. 

V demokratických zemích má obec postavení územního samosprávního společenství, 

nestátního subjektu. 
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V právním smyslu je obec vymezena třemi základními znaky. Jsou to: 

- území, 

- občané České republiky s trvalým pobytem, občané s čestným občanstvím obce. 

V hranicích obce vstupují do různých vztahů k obci i právnické osoby a 

podnikatelské subjekty se sídlem na území obce nebo s provozovnou na území 

obce a další fyzické osoby s přechodným pobytem. 

- samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce, tzn. působnost. 

Občané se podílejí na řízení obce: 

- nepřímo prostřednictvím volených zástupců – v České republice zvolených do 

zastupitelstva obce, a to ve veřejných komunálních volbách vyhlašovaných 

prezidentem republiky podle volebního zákona, 

- přímo, a to dobrovolnou prací, např. v různých komisích, nebo aktivní účastí na 

veřejných schůzích obce, resp. veřejných zasedáních zastupitelstva obce. 

K nejdůležitějším otázkám rozvoje obce se mohou vyjadřovat v místním 

referendu. Místní referendum se koná buď v celé obci, nebo jen v určité části 

obce na návrh potřebného počtu občanů. O vyhlášení místního referenda 

rozhodu rada obce, která musí seznámit s návrhem zastupitelstvo obce. 

O zabezpečování úkolů, které se dotýkají obce a jejích občanů, včetně zabezpečování 

veřejných statků pro občany, rozhodují volené orgány obcí. Při rozhodování orgánů 

obec se uplatňuje pravidlo nadpoloviční většiny všech členů příslušného orgánu.4 

Obec plní tyto funkce vymezené zákonem o obcích: 

- vlastní samosprávní funkci, v České republice tzv. samostatná působnost obce 

v záležitostech, o kterých může samostatně rozhodovat. To znamená, že má 

určité zákonem upravené pravomoci. Obec jako územní společenství občanů má 

právo na samosprávu, právo samostatně rozhodovat v mnoha oblastech veřejné 

správy, a to ve věcech územní samosprávy. V České republice vykonává obec 

veřejnou správu a samosprávu v samostatné působnosti, tzn. volené 

                                                 

4 PEKOVÁ JITKA, 1. vydání, Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 78-

79 
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zastupitelstvo obce, které svým rozhodnutím svěřuje vlastní realizaci výkonným 

orgánům na obecním úřadu.  

- Přenesené funkce, v České republice tzv. přenesená působnost. Vykonávají ji 

výkonné orgány obcí a jsou v této činnosti podřízeny a kontrolovány orgány 

státní správy a v některých oblastech od r. 2001 krajskými úřady. Obecní úřad 

vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu vymezeném zákonem 

o obcích.5 

3.2.2. Orgány obcí a jejich činnost 

V České republice jsou orgány obce: 

a) Zastupitelstvo obce jako kolektivní volený orgán. Zastupitelstvo obce je 

volený orgán obce. Počet členů obecního zastupitelstva je závislý n a počtu 

obyvatel a velikosti územního obvodu obce. Zákon o obcích upravuje situace, 

kdy klesne počet členů zastupitelstva v průběhu volebního období pod 

minimální počet. Rovněž vymezuje situace, kdy zastupitelstvo z důvodů 

vymezených zákonem nemůže vykonávat svou funkci. Jedná se například o 

situaci, kdy se zastupitelstvo obce nesejde po dobu delší 6 měsíců tak, aby bylo 

schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra ho rozpustí. Do doby, než bude zvoleno 

nové zastupitelstvo obce, popřípadě určen správce obce, zabezpečuje nezbytné 

úkoly v samostatné působnosti rada obce. Není-li zřízena nebo není-li schopna 

tyto úkoly plnit rada obce, zabezpečuje je starosta.  

Počet členů obecního zastupitelstva v obcích dle zákona o obcích: 

do 500 obyvatel   5 až 9 členů 

nad 500 do 3000 obyvatel  7 až 15 členů 

nad 3000 do 10000 obyvatel  11 až 25 členů 

nad 10000 do 50000 obyvatel 15 až 35 členů 

nad 50000 do 150000 obyvatel 25 až 45 členů 

nad 150000 obyvatel   35 až 55 členů 

                                                 

5 PEKOVÁ JITKA, 1. vydání, Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 83  
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Zastupitelstvo obce může rozhodovat ve všech samosprávních záležitostech 

kromě těch, které patří do rozhodovací pravomoci zastupitelstva kraje jako 

vyššího územního samosprávního celku. Zastupitelstvo obce má rozhodující 

pravomoci. Pro rozhodnutí, volbu nebo usnesení, musí být nadpoloviční většina 

všech členů zastupitelstva. Jednání zastupitelstva obce jsou ze zákona 

veřejná. Zastupitelstvo obce vydává jednací řád. Zvolení členové zastupitelstva 

volí ze svých členů členy rady obce. 

Zastupitelstvo obce v rámci samostatné působnosti s respektováním ustanovení 

zákona o obcích rozhoduje a schvaluje zejména: 

- program rozvoje územního obvodu obce, územně plánovací dokumentaci, 

- rozpočet obce a závěrečný účet obce za uplynulé rozpočtové období, 

- rozpočtová opatření, 

- výši osobních a věcných nákladů obecního úřadu, 

- přijetí nebo převzetí úvěru nebo půjčky, poskytnutí dotace, převzetí dluhu, 

přistoupení k dluhu, převzetí ručitelského závazku, přistoupení k závazku, 

- poskytnutí půjčky, 

- smlouvy o poskytnutí dotace, 

- emisi komunálních obligací, 

- založení, zřízení nebo zánik neziskových organizací, 

- založení nebo rušení právnických osob, 

- vklady obce do obchodních společností a nadací, 

- vstup obce do zájmových sdružení právnických osob, 

- smlouvy o sdružení, 

- vstup obce nebo vystoupení obce ze svazku obcí, vklady peněžité i nepeněžité, 

- obecně závazné vyhlášky v rámci samostatné působnosti, jako podzákonný 

předpis, které nesmějí být v rozporu se zákony a ostatními obecně závaznými 

předpisy, 
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- a jiné.6 

b) Rada obce je výkonným orgánem. V samostatné působnosti podléhá obecnímu 

zastupitelstvu, v rámci přenesené působnosti obce rozhoduje na základě zákona. 

Jednání rady obce jsou neveřejná. Usnesení rady obce je schváleno tehdy, 

hlasuje-li pro usnesení nadpoloviční většina všech jejích členů.  

Rada obce je tvořena starostou, místostarostou a dalšími členy rady volenými 

z řad členů zastupitelstva. Počet členů rady musí být lichý, je to nejméně 5 a 

nejvíce 11 členů (rada obce se nevolí v obcích, které mají méně než 15 

zastupitelů). Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a 

zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. 

Radě obce je například vyhrazeno: 

- zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět 

rozpočtová opatření, 

- vydávat nařízení obce, 

- rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, 

- stanovit počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a organizačních složkách 

obce, 

- zřizuje potřebné výkonné orgány obecního úřadu – odbory a oddělení s jejich 

placenými zaměstnanci.7 

c) Starosta: 

- je představitelem obce, zastupuje obec navenek, uznává se za statutární orgán 

obce. V případě, že není o obci zřízena funkce tajemníka, řídí a kontroluje 

všechny pracovníky obecního úřadu a plní funkci statutárního orgánu 

zaměstnavatele. Je odpovědný zastupitelstvu obce. Setrvává ve své funkci až do 

zvolení nového starosty. 

- svolává zastupitelstvo obce, 

                                                 

6 PEKOVÁ JITKA, 1. vydání, Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 86-

88 

7 LAJTKEPOVÁ EVA, 2. aktualizované vydání, Veřejné finance, s. 106 
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- připravuje, svolává a řídí schůze rady obce, podepisuje její usnesení společně 

s dalším pověřeným členem rady, 

- odpovídá za objednání a provedení auditu hospodaření obec, 

- jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu se souhlasem ředitele krajského 

úřadu, 

- není-li funkce tajemníka zřízení, plní jeho funkce starosta. 

Starostu zastupuje místostarosta.8 

Poradní a kontrolní orgány obce: 

a) výbory, které jsou iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce. Počet 

výborů závisí na rozhodnutí zastupitelstva obce. Vždy musí být zřízen finanční 

výbor, který kontroluje hospodaření s majetkem obce, včetně finančních 

prostředků v rámci hospodaření obce, a plní další úkoly, kterým ho pověří 

zastupitelstvo obce a dále musí být zřízen kontrolní výbor, který kontroluje 

plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce a dodržování právních předpisů. 

Tyto výbory musí být nejméně tříčlenné, jejich členy nemohou být starosta, 

místostarostové, tajemník ani jiní členové, kteří se zabývají hospodařením obce. 

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

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

Osadní výbor v částech obce, musí mít alespoň tři členy. 

b) Komise, které jsou iniciativními a poradní orgány rady obce. Mohou předkládat 

návrhy, náměty. Komise jsou výkonnými orgány v přenesené působnosti obce 

na svěřeném úseku činnosti, na tomto úseku jsou odpovědny starostovi.9 

 

 

 

 

                                                 

8 PEKOVÁ JITKA, 1. vydání, Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 90 

9 tamtéž, s. 93 
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Název kraje 
Počet 

obcí 

Výměra 

v km2 

Počet obyvatel 

Hustota 

obyv./km2 
celkem 

průměr 

na obec 

Hlavní město Praha 1 496 1 241 664 1 241 664 2 503 

Středočeský kraj 1 145 11 015 1 279 345 1 117 116 

Jihočeský kraj 623 10 056 636 138 1 021 63 

Plzeňský kraj 501 7 561 571 709 1 141 76 

Karlovarský kraj 132 3 315 303 165 2 297 92 

Ústecký kraj 354 5 334 828 026 2 339 155 

Liberecký kraj 215 3 163 438 600 2 040 139 

Královéhradecký kraj 448 4 759 553 856 1 236 116 

Pardubický kraj 451 4 519 516 411 1 145 114 

Kraj Vysočina 704 6 796 511 937 727 75 

Jihomoravský kraj 673 7 195 1 166 313 1 733 162 

Olomoucký kraj 399 5 267 638 638 1 601 121 

Zlínský kraj 305 3 963 589 030 1 931 149 

Moravskoslezský kraj 300 5 427 1 230 613 4 102 227 

Česká republika  6 251 78 866   10 505 445 1 681   133 

Tabulka 1 Vybrané ukazatele v krajích České republiky k 1. 1. 2012 (Zdroj: 

Český statistický úřad/Upraveno dle autora této práce/Převzato z katalogu Malý lexikon 

obcí České republiky 2012 [online]. [cit. 16. 1. 2013]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan 
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3.3. Rozpočet obce  

V rámci soustavy veřejných rozpočtů, jsou na úrovni územních samosprávných celků 

sestavovány rozpočty obce nebo kraje (tzn. územní rozpočty). Rozpočty územních 

samosprávných celků jsou označovány jako decentralizované peněžní fondy, v nichž se 

soustřeďují jak příjmy, které obec získá na základě jejich přerozdělení v rozpočtové 

soustavě, tak příjmy generované jejich vlastní činností.  

Rozpočet a celý rozpočtový proces lze chápat jako nástroj zabezpečení a financování 

obecní politiky, nástroj, který dává do souladu plánované příjmy a výdaje obce.10 

Každý územní rozpočet plní tyto důležité funkce: 

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

finančních prostředků soustředěných v územním rozpočtu se financují různé 

potřeby v lokálním nebo v regionálním veřejném sektoru. 

- Redistribuční, jejíž využití na úrovni územní samosprávy je však omezené, 

zejména ve vztahu k sociálně slabším občanům, kdy na úrovni územní 

samosprávy se využívají zpravidla pouze sociální výpomoci (např. v situaci, kdy 

v rámci přenesené působnosti jsou některé obce kontaktním místem výplaty 

dávek státní sociální podpory a finanční prostředky na jejich výplatu dostávají 

účelově ze státního rozpočtu). 

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

nicméně ve vyspělých zemích územní samospráva svými aktivitami ovlivňuje 

růst ekonomického potenciálu daného území, např. budováním technické 

infrastruktury apod.11 

 

                                                 

10 PROVAZNÍKOVÁ ROMANA, 2. aktualizované a rozšířené vydání, 

Financování měst, obcí a regionů, s. 57 

11 PEKOVÁ JITKA, 1. vydání, Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 201 
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3.3.1. Rozpočtový proces 

Pod rozpočtovým procesem rozumíme souhrn činností, jež jsou nezbytné k řízení 

hospodaření územního samosprávného celku v daném rozpočtovém období. V České 

republice se rozpočet jako základ finančního hospodaření obce sestavuje na jeden 

kalendářní rok. Rozpočtový proces je však delší. Zpravidla zahrnuje dobu 1,5 až 2 

roky.  

Etapy rozpočtového procesu: 

- sestavení návrhu územního rozpočtu odpovědným výkonným orgánem, 

- projednání a schválení návrhu územního rozpočtu voleným orgánem, 

- plnění územního rozpočtu, za které zodpovídají výkonné orgány a případné 

změny rozpočtu, které doporučují výkonné orgány a schvalují volené orgány, 

- průběžná kontrola plnění výkonnými orgány, ale i volenými orgány příslušného 

článku územní samosprávy, 

- sestavení přehledu o skutečném vývoji plnění územního rozpočtu za uplynulé 

rozpočtové období, které sestavuje příslušný výkonný orgán, projednání a 

následná kontrola, kterou provádějí volené orgány. 

Rozpočtové zásady 

V průběhu rozpočtového procesu se musí dodržovat rozpočtové zásady obecně platné 

v celé rozpočtové soustavě: 

- každoroční sestavování a schvalování územního rozpočtu příslušného článku 

územní samosprávy. Není-li příslušný územní rozpočet schválen před začátkem 

rozpočtového období, hospodaří územní samospráva až do schválení rozpočtu 

podle tzv. rozpočtového provizória. Zpravidla podle skutečnosti stejného 

období v předchozím rozpočtovém období, nebo podle plánovaného rozpočtu. 

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

bylo možné splnit rozpočet jako finanční plán bez výrazných odchylek, 

- úplnost a jednotnost rozpočtu, dosažená pomocí závazné rozpočtové skladby, 

- hospodárnost a efektivnost, účetní audit, 
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- publicita, jejímž výsledkem je důkladná informovanost občanů o hospodaření 

obce.12 

Tyto zásady mají význam při kontrole plnění rozpočtu a jeho vyhodnocení během 

roku. Přehled o skutečném plnění a vypracování závěrečného účtu sestavují výkonné 

orgány (finanční odbor a rada), jejich schválení je v kompetenci volených orgánů. 

Územní samosprávný celek je povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za 

uplynulý rok. A to buď krajským úřadem (každý ze subjektů požádá do 30. června 

každého kalendářního roku o přezkoumání hospodaření), nebo krajskému úřadu oznámí, 

že se rozhodl zadat přezkoumání auditorovi. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 

za uplynulý rok je nezbytnou součástí projednání závěrečného účtu. Součástí zprávy 

k závěrečnému účtu by měla být analýza faktorů, ovlivňující plnění příjmů a výdajů 

rozpočtu a návrh opatření, jež by přispěly k jejich omezení. Za účelem větší 

přehlednosti a vypovídací schopnosti jak pro zastupitele, tak pro občany, by měl 

závěrečný účet obsahovat tabulky, komentáře a grafické znázornění.  

Projednání závěrečného účtu uzavírá zastupitelstvo vyjádřením s celoročním 

hospodařením „bez výhrad“ nebo „s výhradami“ a to nejpozději do 30. června daného 

roku. Musí být vhodným způsobem zveřejněn, nejméně 15 dnů před projednáním, aby 

se k němu mohli vyjádřit i občané. 

Během rozpočtového roku dochází k nesrovnalostem mezi rozpočtem a skutečností. 

Jsou způsobeny organizačními změnami, změnami zákonů nebo objektivně se 

opakujícími skutečnostmi, které nebyly při sestavování rozpočtu známy (např. opravy v 

souvislosti s povodněmi). V těchto případech je nutno rozpočtovou potřebu uhrazovat 

těmito způsoby: 

- změnou rozpočtu, kterou schválí zastupitelstvo, 

- využitím prostředků z mimorozpočtových zdrojů (např. z fondů rezerv a 

rozvoje), 

- realizovat rozpočtové opatření. 

                                                 

12 PEKOVÁ JITKA, 1. vydání, Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 

211-212 
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Rozpočtovým opatřením jsou povolené přesuny rozpočtových prostředků mezi 

jednotlivými druhy příjmů a výdajů rozpočtu, povolené překročení rozpočtu podřízené 

organizace a vázání rozpočtových prostředků. Rozpočtové opatření se musí uskutečnit 

vždy, jestliže jde o vztah k jinému rozpočtu, mění se závazné ukazatele, nebo hrozí 

vznik rozpočtového schodku. Je povinností, zpravidla finančního odboru, poukázat na 

tyto skutečnosti a navrhnout opatření k jejich nápravě.13 

Do roku 2000 územní samosprávní celky v České republice nebyly povinné sestavovat 

střednědobou ani dlouhodobou rozpočtovou prognózu. Na tuto skutečnost pamatoval 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který obcím i 

krajům ukládá od roku 2001 povinnost sestavovat kromě ročního rozpočtu i rozpočtový 

výhled.  

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku nebo 

svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. 

Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 

2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový 

výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o 

dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 

realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na 

hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání 

závazku.14 

 

 

 

 

                                                 

13 PROVAZNÍKOVÁ ROMANA, 2. aktualizované a rozšířené vydání, 

Financování měst, obcí a regionů, s. 70-72 

14 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ze dne 7. 

července 2000. Dostupný také z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=49567&fulltext=&nr=25

0~2F2000&part=&name=&rpp=15#local-content 
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3.3.2. Rozpočtová skladba 

Aby byla zaručena porovnatelnost příjmů a výdajů jak prostorově – mezi jednotlivými 

rozpočty stejné úrovně, tak časově – mezi různými obdobími, je jednotné členění příjmů 

a výdajů závazné pro všechny rozpočty. Takové členění nazýváme rozpočtovou 

klasifikací neboli rozpočtovou skladbou. 

Třídění příjmů a výdajů rozpočtu podle závazné rozpočtové skladby respektuje 

zásady15: 

- zásada jednotnosti a závaznosti – každý údaj rozpočtu má své jednoznačné 

identifikovatelné místo, 

- zásada stability třídění rozpočtů – ta je důležitá jak pro potřeby 

makroekonomických analýz, tak pro časovou srovnatelnost obsahu rozpočtů, pro 

analýzu plnění rozpočtů a ostatních mimorozpočtových fondů v rámci 

rozpočtové soustavy, 

- potřeba agregace, sumarizace s využitím principu konsolidace, aby 

nedocházelo k několikerému načítání některých operací, např. dotací, 

- zásadu srozumitelnosti na základě jasně definovaných hledisek, 

- zásadu kompatibility, tzn. s mezinárodními účetními a statistickými standardy, 

aby byla zajištěna transparentnost na mezinárodní úrovni s použitím co 

nejjednodušších převodových můstků. 

V České republice upravuje způsob třídění všech peněžních operací veřejných rozpočtů 

a mimorozpočtových fondů státu, obcí i krajů. Rozpočtovou skladbu upravuje od 18. 9. 

2006 platná vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 440/2006 Sb., o 

rozpočtové skladbě. 

 

 

 

 

                                                 

15 PEKOVÁ JITKA, 1. vydání, Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 226 
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Platná rozpočtová skladba využívá čtyři základní druhy třídění příjmů a výdajů16: 

a) Kapitolní třídění je v České republice pouze u státního rozpočtu, 

b) Druhové třídění je základní třídění. Týká se všech peněžních operací, které 

třídí peněžní operace do tří základních okruhů – příjmů, výdajů a tzv. 

financování. 

c) Z hlediska odvětvového se třídí příjmy a výdaje podle odvětví. Výdaje se 

z tohoto hlediska třídí všechny, z příjmů jen nedaňové a kapitálové příjmy obcí 

s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků.  

d) Rozpočtová skladba upravuje tzv. konsolidační třídění, kdy prvkem jsou tzv. 

záznamové položky. Konsolidace umožňuje vyloučit duplicity na základě 

interních transferů mezi fondy a korekci příjmů na straně jedné a korekci výdajů 

na straně druhé při započítávání příjmů a výdajů. V úhrnu musí být hodnotově 

stejná.  

3.3.3. Struktura územního rozpočtu 

Příjmy a výdaje územního rozpočtu se třídí podle závazné, tzv. rozpočtové skladby.  

Umožňuje třídění rozpočtu na běžný a kapitálový rozpočet.  

Oddělení běžného hospodaření od hospodaření investičního (dlouhodobého) umožňuje 

přehledně analyzovat, na co jsou vynakládány daňové i nedaňové příjmy, umožňuje 

analyzovat nutno využívání návratných příjmů na financování investic a únosnou výši 

dluhové služby. 

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

každoročně opakuje, vztahují se k danému rozpočtovému roku. Běžnými příjmy se 

financují neinvestiční (provozní) potřeby prostřednictvím běžných (neinvestičních) 

výdajů.  

Běžný rozpočet může být sestaven jako vyrovnaný – příjmy by se měly rovnat výdajům 

nebo jako deficitní, kdy jsou běžné příjmy menší než běžné výdaje. První případ 

vyjadřuje fakt, že územní samosprávný celek je svými běžnými příjmy schopen krýt 

                                                 

16 PROVAZNÍKOVÁ ROMANA, 2. aktualizované a rozšířené vydání, 

Financování měst, obcí a regionů, s. 111 
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pouze běžné výdaje, zatímco druhá možnost odráží skutečnost, že územní samosprávný 

celek již není schopen svými provozními příjmy financovat provozní výdaje. Třetí 

varianta, která může nastat a je pro běžný rozpočet nejpříznivější, je přebytkový 

rozpočet, kdy běžné příjmy jsou vyšší než běžné výdaje.17 

Příjmy Výdaje 

Daňové 

- svěřené daně 

- sdílené daně 

- místní (a regionální) daně 

- správní poplatky (daně) 

- všeobecné veřejné služby (veřejná 

správa) 

- veřejný pořádek (policie, hasiči) 

- vzdělání 

- péče o zdraví (veřejné 

zdravotnictví) 

- bydlení 

- komunální služby 

- na podnikání 

- ostatní běžné výdaje (nahodilé, 

placené pokuty apod.) 

- placené úroky 

- běžné dotace jiným rozpočtům 

Nedaňové 

- uživatelské poplatky za služby 

- příjmy z pronájmu majetku 

- příjmy od vlastních neziskových 

organizací 

- zisk z podnikání 

- ostatní 

Přijaté transfery 

- běžné dotace ze státního rozpočtu 

- běžné dotace ze státních fondů 

- od územních rozpočtů 

- ostatní běžné příjmy (nahodilé, 

přijaté dary apod.) 

(Saldo – přebytek) (Saldo – přebytek) 

Tabulka 2 Schéma běžného rozpočtu (Zdroj: Financování měst, obcí a 

regionů/Převzato z Provazníková Romana, 2. vydání, Financování měst, obcí a regionů, 

s. 67) 

 

 

 

                                                 

17 PROVAZNÍKOVÁ ROMANA, 2. aktualizované a rozšířené vydání, 

Financování měst, obcí a regionů, s. 67-68 
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Kapitálový rozpočet zachycuje příjmy, vztahující se na financování investičních 

potřeb, přesahující období jednoho rozpočtového roku. Tyto příjmy a výdaje jsou 

zpravidla jednorázové a neopakovatelné. Kapitálový rozpočet by měl sloužit ke 

kumulaci zdrojů na získávání dlouhodobých aktiv, jelikož jsou výdaje na investiční 

projekty poměrně velké. Kapitálový rozpočet je vyrovnaný, jestliže se jeho výdaje 

rovnají příjmům, je deficitní, jsou-li kapitálové výdaje větší než příjmy a jsou-li 

kapitálové výdaje menší než příjmy, je přebytkový.18 

Příjmy Výdaje 

- z prodeje majetku 

- kapitálové přijaté dotace 

z rozpočtové soustavy 

- příjmy z půjček apod. 

- příjmy z emise vlastních obligací 

- přebytek běžného rozpočtu 

- dary na investice apod. 

- na investice 

- kapitálové dotace jiným rozpočtům 

- na nákup obligací, akcií 

- poskytované střednědobé a 

dlouhodobé půjčky 

- splátky dříve přijatých půjček 

- krytí deficitu běžného rozpočtu 

Tabulka 3 Schéma kapitálového rozpočtu (Zdroj: Financování měst, obcí a 

regionů/Převzato z Provazníková Romana, 2. vydání, Financování měst, obcí a regionů, 

s. 68) 

Jestliže územní samospráva odděleně hospodaří v rámci běžného a kapitálového 

rozpočtu, může být přebytek běžného rozpočtu převáděn do kapitálového rozpočtu a 

naopak schodek běžného rozpočtu může být kryt převodem z kapitálového rozpočtu. 

Jestliže je běžný rozpočet deficitní, závisí úhrada deficitu na tom, zda v kapitálovém 

rozpočtu jsou potřebné finanční prostředky. Jestliže v kapitálovém rozpočtu se 

nedostávají finanční prostředky na krytí deficitu běžného rozpočtu, je nutné přistoupit 

k prodeji majetku a tím se získají potřebné finanční prostředky, nebo k nákladnějšímu 

řešení financování deficitu běžného rozpočtu, a to prostřednictvím využití úvěru nebo 

k emisi dluhopisů. Tyto příjmy jsou pak příjmem kapitálového rozpočtu a běžný 

rozpočet se vyrovnává prostřednictvím vztahu ke kapitálovému rozpočtu.19 

                                                 

18 PROVAZNÍKOVÁ ROMANA, 2. aktualizované a rozšířené vydání, 

Financování měst, obcí a regionů, s. 68-69 

19 PEKOVÁ JITKA, 1. vydání, Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 205 
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Rok 

2010 2011 2012 

mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč % 

Daňové příjmy 187,98 44,28% 187,16 46,33% 191,00 50,41% 

Nedaňové příjmy 32,18 7,58% 33,23 8,23% 33,50 8,84% 

Kapitálové příjmy 13,95 3,29% 9,35 2,31% 9,49 2,50% 

Přijaté dotace 190,39 44,85% 174,27 43,14% 144,90 38,24% 

Příjmy celkem 424,50 100,00% 404,01 100,00% 378,89 100,00% 

Běžné výdaje 313,54 73,62% 309,09 75,98% 285,58 75,69% 

Kapitálové výdaje 112,35 26,38% 97,72 24,02% 91,74 24,31% 

Výdaje celkem 425,89 100,00% 406,81 100,00% 377,32 100,00% 

Saldo -1,39 X -2,80 X 1,57 X 

Tabulka 4 Bilance příjmů a výdajů územních rozpočtů v České republice 

za období 2010 – 2012 (Zdroj: Ministerstvo financí České republiky/Upraveno dle 

autora této práce/ [online]. [cit. 01.09.2013]. Dostupné z: 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ufispsp/) 

 

Tabulka představuje soubor ukazatelů charakterizující příjmy, výdaje a financování 

územních rozpočtů České republiky z hlediska druhové klasifikace rozpočtové skladby. 

Hospodaření územních rozpočtů celkem skončilo v roce 2012 s přebytkem ve výši 1,57 

mld. Kč, v předchozích letech vykazovaly ztrátu. 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ufispsp/
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3.4. Příjmy obce 

Příjmy obce můžeme členit z různých hledisek. Jedno z nejvýznamnějších členění 

příjmů obce je z hlediska návratnosti: 

a) Nenávratné příjmy – plynou do obecního rozpočtu od různých subjektů 

(občanů, společností, atd.). Jedná se o daně, dávky, uživatelské poplatky, příjmy 

z pronájmu či prodeje obecního majetku. Převážná část těchto příjmů je 

nenávratného charakteru. 

b) Návratné příjmy – čerpané na určitou dobu a po skončení této doby, se musí 

vrátit subjektu, který je půjčil. Může se jednat o krátkodobý bankovní úvěr, 

kterým obec kryje krátkodobý deficit obecního rozpočtu, který vznikl časovým 

nesouladem mezi tím, jak plynou příjmy (daňové) na příjmový účet obecního 

rozpočtu a jak jsou z výdajového účtu hrazeny obecní potřeby. Návratným 

příjmem může být i střednědobý či dlouhodobý bankovní úvěr na financování 

investic, nebo příjmy z emise cenných papírů (komunální obligace)20. 

Další důležité členění je z hlediska času: 

a) běžné příjmy, které se každoročně opakují a jsou určeny svým charakterem 

k financování běžných každoročně se opakujících výdajů, 

b) kapitálové příjmy, které se každoročně neopakují a jsou spíše jednorázové, 

nedaňového charakteru21. 

3.4.1.  Nenávratné příjmy 

Můžeme je členit: 

1) dle charakteru: 

a) daňové, nenávratné příjmy 

b) nedaňové 

                                                 

20 JITKA PEKOVÁ, JAROSLAV PILNÝ, MAREK JETMAR, 2. Přepracované 

vydání, Veřejná správa a finance, s. 190 

21 tamtéž, s. 190-191 
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2) dle původu: 

a) vlastní příjmy – místní daně, svěřené daně, sdílené daně, nedaňové příjmy 

(z pronájmu majetku obce), uživatelské poplatky 

b) příjmy z přerozdělovacích procesů – nenávratné transfery (dotace, dary), 

návratné (krátkodobé a překlenovací úvěry neinvestičního charakteru se 

splatností v rozpočtovém roce22. 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy územních rozpočtů jsou v České republice určeny zákonem č. 243/2000 

Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozpočtové určení daní, tzv. daňové určení, vymezuje obcím druhy daní, které plynou 

do obecních rozpočtů a to jako podíl z výnosu určených daní, nebo jejich celý výnos. 

V prvním případě hovoříme o sdílených daních (rozpočet obce se dělí se státním 

rozpočtem o výnos z určité daně) a dále o svěřeném typu daní. Součástí daňových 

příjmů jsou také místní a správní poplatky.23 

Mezi daňové příjmy rozpočtu obce patří24: 

- daň z nemovitosti – zdaňuje nemovitý majetek ve vlastnictví, tj. pozemky a 

stavby, 

- daň z příjmů fyzických osob – předmětem daně jsou všechny druhy příjmů 

včetně kapitálových – dividendy, úroky apod., 

- daň z příjmů právnických osob, 

- daň z přidané hodnoty, 

- místní poplatky – mají fakultativní charakter, což znamená, že obec rozhoduje o 

tom, zda bude vybírat od fyzických a právnických osob na svém území 

                                                 

22 PEKOVÁ JITKA, 1. vydání, Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 251 

23 tamtéž, s. 253 

24 tamtéž, s. 267-277 
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konkrétní místní poplatek ze soustavy místních poplatků. Mají omezenou 

daňovou pravomoc, zákon určuje předmět, základ a sazbu poplatku. Jedná se o 

poplatky – ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání 

veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za povolení k vjezdu 

s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce, atd. 

Rok 2010 2011 2012 

Daň z příjmů fyzických osob 43,590 43,090 44,550 

Daně z příjmů právnických osob 43,290 41,030 44,490 

Daň z přidané hodnoty 80,680 82,460 78,230 

Daně a poplatky z vybraných činnosti a služeb 11,760 11,980 14,120 

Daň z nemovitosti 8,660 8,610 9,600 

Ostatní daňové příjmy 0,000 0,001 0,003 

Daňové příjmy celkem 187,980 187,171 190,993 

Tabulka 5 Struktura daňových příjmů územních rozpočtů v České republice za 

období 2010 – 2012 v mld. Kč (Zdroj: Ministerstvo financí České republiky/Upraveno 

dle autora této práce/ [online]. [cit. 01.09.2013]. Dostupné z: 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ufispsp/) 

 

Daňové příjmy, tvořící nejvýznamnější zdroj příjmů územních rozpočtů, dosáhly 191 

mld. Kč v roce 2012. Ve srovnání s rokem 2011 byly vyšší o 3,8 mld. Kč. Z předchozí 

tabulky 4 je zřejmé, že daňové příjmy tvoří v jednotlivých letech 50% příjmů územních 

rozpočtů. 

 

 

 

 

 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ufispsp/
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Obrázek 3 Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015 

(Zdroj: Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 10.09.2013]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/prijmy-kraju-a-obci/2013/novy-

model-sdilenych-dani-pro-obce-10890 

 

 

 Obrázek 2 Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015 (Zdroj: 

Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 10.09.2013]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/prijmy-kraju-a-obci/2013/novy-model-

sdilenych-dani-pro-obce-10890 
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Nedaňové příjmy25 

Patří sem především: 

1) příjmy z vlastního podnikání: 

a) zisk municipálních podniků – příjem je závislý na počtu a velikosti těchto 

podniků. V České republice není tento příjem v obecních rozpočtech příliš 

významný a vyskytuje se spíše u větších měst. 

b) Podíl na zisku podniků s majetkovým vkladem obce – jedná se o příjmy od 

podniků, u nichž má obec majetkový vklad, který vyplývá z této majetkové 

účasti. O majetkové účasti, a to jak o peněžních, tak i o nepeněžních 

vkladech rozhoduje zastupitelstvo obce. 

c) Příjmy z pronájmu a prodeje majetku. 

d) Příjmy z finančního investování – volné peněžní prostředky může obec 

zhodnotit různými způsoby, nejčastěji uložením na termínovaném nebo 

spořicím účtu. Může se také rozhodnout, že zhodnotí peněžní prostředky 

nákupem cenných papírů. 

2) Uživatelské poplatky – jde o vodné, stočné, poplatek za odvoz komunálního 

odpadu, apod. 

3) Příjmy sankční povahy – příjmy za přestupky řešené v rámci tzv. přestupkového 

řízení, pokuty za znečišťování veřejných prostranství, za nepořádek apod. 

4) Příjmy z mimorozpočtových fondů – z účelových peněžních fondů, které si obec 

vytvářela mimo vlastní rozpočet.  

5) Ostatní nedaňové příjmy: 

a) Plánované – např. příjmy ze sdružování finančních prostředků, 

b) Neplánované – např. dary, výnosy ze sbírek. 

 

 

                                                 

25 PEKOVÁ JITKA, 1. vydání, Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 

281-289 
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Nenávratné peněžní transfery 

Obce nejsou plně finančně soběstačné. Vlastní příjmy obce nestačí na financování 

potřebných výdajů. Transfery tvoří významnou část příjmů rozpočtů obcí, jelikož plná 

ekonomická, tj. i finanční soběstačnost obecních rozpočtů je nereálná. Transfery – 

dotace představují nenávratné vztahy přerozdělování v rámci rozpočtové soustavy. 

Dotace z rozpočtové soustavy do obecních rozpočtů jsou projevem toho, že existují 

přerozdělovací procesy uvnitř soustavy veřejných rozpočtů, projevem solidarity26. 

Nenávratné dotace mohou být do obecního rozpočtu poskytnuty jako: 

a) účelové dotace – poskytovány vždy na určitý účel, vázány na splnění podmínky 

použití, 

b) neúčelové dotace – poskytování není vázáno na předem vymezený účel a na 

předem vymezené podmínky. 

Pokud jsou dotace poskytovány na financování běžných, pravidelně se opakujících 

(neinvestičních) potřeb jedná se o tzv. běžné dotace. Pokud se ale jedná o dotace 

poskytované na jednorázové, pravidelně se neopakující (investiční) dlouhodobé 

potřeby, hovoříme o tzv. kapitálových dotacích27. 

3.4.2. Návratné příjmy28 

Hospodaření obce se může dostat do situace, kdy obec nemá ve svém obecním rozpočtu 

dostatečné množství finančních prostředků na krytí potřeb a nemá ani peněžní 

prostředky ve svých účelových mimorozpočtových fondech. Nedostatek těchto 

peněžních prostředků může mít krátkodobý nebo dlouhodobý charakter. Tyto chybějící 

peněžní prostředky může obec za určitých podmínek nahradit návratnými zdroji. Tyto 

zdroje však obec bude muset v určitém čase vrátit, kdy vedle splátek jistiny bude muset 

obec zaplatit i úrok svým věřitelům. Toto úrokové zatížení může významně zatížit 

budoucí hospodaření obce. 

 

                                                 

26 PEKOVÁ JITKA, 1. vydání, Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 291 

27 tamtéž, s. 294 

28 tamtéž, s. 306-311 
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Mezi návratné příjmy obecního rozpočtu patří: 

a) úvěr, 

b) příjmy z emise obligací, tzv. komunální obligace, 

c) návratné půjčky a finanční výpomoci od jiných subjektů, např. v rámci 

rozpočtové soustavy zpravidla bez úrokového zatížení – ze Státního fondu 

životního prostředí, ze Státního fondu rozvoje bydlení. 

Úvěr 

Z návratných příjmů obce nejvíce využívají bankovní úvěr. Obec může využívat různé 

druhy úvěrů: 

1) krátkodobé úvěry se splatností do jednoho roku, resp. do konce kalendářního 

(rozpočtového) roku, jedná se zejména o kontokorentní úvěry, překlenovací úvěr 

na financování krátkodobé potřeby, 

2) střednědobé se splatností od čtyř do pěti let jsou většinou účelové, 

3) dlouhodobé se splatností nad pět let. 

U střednědobých a dlouhodobých úvěrů vyžaduje banka již určité zajištění (ručení) 

návratnosti zapůjčených peněžních prostředků. Nejčastější zajištění je zástava 

nemovitosti, která je v obecním majetku. Obce patří k méně rizikovým klientům bank. 

Ale i přesto si banka před poskytnutím úvěru provede důkladnou analýzu finančních 

možností obce. Při zvažování možnosti využít střednědobý nebo dlouhodobý úvěr je 

nutné zjistit, zda je obec schopna zvládnout úvěrové zatížení, tzn., zda je schopna dostát 

svým závazkům a splácet úvěr. 
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Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

v mld. Kč 

Úvěry 47,4 55,8 59,9 60,9 68,3 

Komunální dluhopisy 22,7 14,7 15,8 14,0 13,8 

Přijaté návratné fin. výpomoci a ost. dluhy  10,0 10,1 7,6 7,5 7,9 

Celkem 80,1 80,6 83,3 82,4 90,0 

Tabulka 6 Vývoj dluhu obcí v České republice v letech 2008 – 2012 (Zdroj: 

Ministerstvo financí České republiky/Upraveno dle autora této práce/Převzato 

z Monitoringu zadluženosti územních rozpočtů [online]. [cit. 01.09.2013]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/zadluzenost-uzemnich-

rozpoctu/2013/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu-v-2012-11641) 

 

Z výše uvedených údajů je patrné, že zadluženost obcí v České republice má rostoucí 

tendenci. Na položce úvěrů došlo k nárůstu o 7,4 mld. Kč avšak na položce přijatých 

fin. výpomocí a ostat. dluhů došlo k přecenění (snížení účetní hodnoty) emisí 

komunálních dluhopisů. 

Úvěry, které obce přijaly od bank, byly směrovány zejména na rekonstrukce a výstavbu 

technické infrastruktury (místní komunikace, kanalizace, čistírny odpadních vod, 

vodovody), na předfinancování investičních projektů spolufinancovaných z fondů 

Evropské Unie. Obce tyto úvěry použily také na rekonstrukce, zateplování a rozšíření 

školských zařízení, sportovních areálů a jiné občanské vybavenosti. V roce 2012 

vykázalo zadluženost 3 217 obcí z celkového počtu 6 246 obcí, což je více než polovina 

(51,5%)29. 

Příjmy z emise cenných papírů 

Jedná se o další způsob získání potřebných peněžních prostředků prostřednictvím emise 

cenných papírů, převážně dlouhodobých obligací různých druhů. I tato emise dluhopisů 

musí být jištěna. Způsob ručení je podobný jako v případě využívání úvěru. Obec 

                                                 

29 Ministerstvo financí České republiky: Převzato z Monitoringu zadluženosti 

územních rozpočtů [online]. [cit. 01.09.2013]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/zadluzenost-uzemnich-

rozpoctu/2013/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu-v-2012-11641) 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu/2013/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu-v-2012-11641
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu/2013/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu-v-2012-11641
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(emitent) musí veřejnost podrobně informovat o svém hospodaření, o svém majetku, 

jeho struktuře atd. Peněžní prostředky má obec okamžitě, což je výhodou a využívá se i 

v případě, že obec nezíská bankovní úvěr. Tyto získané peníze však obec musí ponížit o 

náklady emise (náklady na tisk cenných papírů, náklady na zprostředkovatele emise, 

úrokové náklady).  

3.5. Výdaje obce 

Územní samospráva se významně podílí na zabezpečování a financování veřejných 

statků pro obyvatelstvo.  

Výdaje rozpočtů územní samosprávy se člení z různých hledisek. Důležité členění 

výdajů z hlediska rozpočtového plánování30: 

a) plánované – lze poměrně přesně naplánovat, významný objem z nich tvoří 

běžně se opakující výdaje, např. na financování provozu škol, výdaje na provoz 

obecního úřadu, 

b) neplánované – nahodilé, jejich vznik i výši lze je obtížně naplánovat, např. 

sankční výdaje, finanční podpora v případě živelní pohromy občanům. 

Členění výdajů podle ekonomického hlediska: 

a) běžné, každoročně se opakující – neinvestiční, provozní výdaje, 

b) kapitálové, jednorázové, neopakující se – k financování dlouhodobých, 

investičních potřeb. 

 Výdaje územních rozpočtů na financování veřejných statků31 

Z hlediska teorie místních financí by měly být výdaje na financování veřejných statků 

kryty výnosem z tzv. svěřených a sdílených daní. Mezi tyto výdaje patří: 

- na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, např. výdaje na financování obecní 

policie a hasičů, 

- na veřejné osvětlení, 

                                                 

30 PEKOVÁ JITKA, 1. vydání, Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 332 

- 333 

31 tamtéž, s. 337 
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- na veřejné komunikace, např. ulice, chodníky, 

- na veřejnou zeleň, parkové úpravy, 

- na likvidaci negativních externalit, např. i výdaje na výstavbu a provoz čističek 

odpadních vod, budování veřejných kontrolovaných skládek odpadu, 

- na vlastní správu a samosprávu, např. výdaje vlastního obecního úřadu. 

Rok 2010 2011 2012 

v mld. Kč 

Běžné výdaje 313,54 309,09 285,58 

Kapitálové výdaje 112,35 97,72 91,74 

Výdaje celkem 425,89 406,81 377,32 

Tabulka 7 Výdaje územních rozpočtů České republiky za období 2010 – 2012 

(Zdroj: Ministerstvo financí České republiky/Upraveno dle autora této práce/ Převzato 

z Monitoringu hospodaření obce [online]. [cit. 01.09.2013]. Dostupné z: 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ufispsp/) 

 

Mezi běžné výdaje jsou v uvedené tabulce 7 zařazeny platy a ostatní platby za 

provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákup materiálu, úroky, 

nákup vody, paliv, energie, služeb a ostatní nákupy, nájemné za nájem s právem koupě, 

výdaje na dopravní územní obslužnost, neinvestiční transfery podnikatelským 

subjektům, neinvestiční transfery neziskovým organizacím, neinvestiční transfery 

obyvatelstvu.  

Mezi kapitálové výdaje jsou zařazeny investiční nákupy a související výdaje, nákup 

akcií a majetkových podílů, investiční transfery podnikatelským subjektům, 

neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím.  

Dle výše uvedených hodnot je zřejmé, že většinovou část tvoří běžné výdaje (více než 

50% ve sledovaném období).  

http://wwwinfo.mfcr.cz/ufispsp/
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3.6. Veřejné zakázky 

Obec Tavíkovice je veřejným zadavatelem dle Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách. Při zadávání stavebních zakázek nebo poptávání bankovních úvěrů se musí 

tímto zákonem řídit.  

Při zadávání zakázky (poptávky po úvěru) by měla obec být schopna doložit, že: 

- pro financování veřejných potřeb zvolila nejlepší nabídku – transparentnost, 

- při výběru nabídky nedošlo k diskriminaci žádného z uchazečů – zákaz 

diskriminace, 

- všichni uchazeči měli v průběhu výběrového řízení stejné podmínky – rovné 

zacházení. 

Typy veřejných zakázek dle předpokládané ceny: 

1. cena zakázky úvěru < 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty – zakázka 

malého rozsahu. Obec v tomto případě nemusí postupovat dle Zákona o 

veřejných zakázkách, ale měla by dodržet i zde zásady transparentnosti, 

nediskriminace a rovného zacházení. To se dá dodržet např. oslovením 2 až 3 

bank. 

2. cena zakázky úvěru > 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty 

a) podlimitní zakázka – otevřené výběrové řízení  

b) podlimitní zakázka – zjednodušené podlimitní řízení 

3. cena zakázky úvěru > 5 010 000 Kč bez daně z přidané hodnoty – jedná se o 

nadlimitní zakázku 

Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., stanovuje požadavky na obsah zadávací 

dokumentace pro oblast úvěrových obchodů: 

- obec musí uvést předmět zadávané veřejné zakázky na služby – poskytování 

úvěrů 

- účel úvěru  

- výše úvěru 
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- požadavek na typ úrokové sazby – zda obec preferuje fixní nebo pohyblivé 

úročení 

- doba a způsob čerpání, splácení úvěru 

- podklady, týkající se požadovaného účelu úvěru a doklady nezbytné pro 

posouzení bonity obce a návratnosti úvěru (přílohy) 

Přílohou k zadávací dokumentaci jsou: 

- výkaz pro plnění rozpočtu obce za uplynulý rok (výkaz Fin 2-12M), 

- aktuální výkaz plnění rozpočtu, 

- rozpočet na běžný rok schválený zastupitelstvem, 

- rozvaha obce za uplynulý rok, 

- rozpočtový výhled na další roky, 

- investiční výhled na další roky, 

- v případě financování investičních projektů alespoň stručný popis předmětu 

financování, celkových nákladů, zdrojů financován a informace o stavu žádosti 

o dotaci (nebo přímo smlouva o přijetí dotace). 

Další velice důležitou náležitostí zadávací dokumentace pro úvěrové obchody jsou 

požadavky na zpracování nabídkové ceny. Je nutné stanovit tyto požadavky tak, aby 

nabídky byly srovnatelné, tj. aby uchazeči spočetli nabídkovou cenu na základě stejných 

výchozích údajů. 
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4 Analýza současné finanční situace obce Tavíkovice 

Obec Tavíkovice leží 24 kilometrů severně od Znojma. Obec je tvořena dvěma 

vesnicemi – Tavíkovice a Dobronice. Místní část Dobronice leží asi 1,5 kilometru 

západně od Tavíkovic. 

 Počátek obce spadá do 11. století. Jelikož celý kraj je převážně zemědělský, což 

dokazuje i pečeť (ve znaku je rádlo a krojidlo doplněné hvězdami), stálo v okolí 

Tavíkovic několik mlýnů, které poháněla řeka Rokytná. První světovou válku 

připomíná pomník padlým.  

Vznikem republiky vzniká v obci rozvoj průmyslu a služeb. Za léta 1920 až 1938 bylo 

v obci postaveno 37 nových domů. V r. 1923 byla zahájena družstevní autobusová 

doprava do Znojma. V r. 1924 byl zřízen cukrovar, který pracoval do r. 1933. Od r. 

1928 byla v provozu benzínová stanice. Sbor dobrovolných hasičů svoji činnost začal 

v r. 1929.  

V současné době má obec vybudovaný vodovod, kanalizaci, čističku odpadních vod, 

plynofikaci a nachází se zde Ústav pro smyslově postižené – je vybaven bazénem, 

posilovnou a rehabilitačními procedurami využívanými i občany obce a okolím. Pro 

klienty tohoto ústavu jsou v Tavíkovickém zámku chráněné dílny. 

Pro děti v předškolním věku je zde možnost využívání mateřské školy s kapacitou 20 

dětí. Žáci mohou navštěvovat Základní školu až do páté třídy prvního stupně. Poté žáci 

dojíždí do Základních škol v okolních obcích – Višňové, Rouchovany, Moravský 

Krumlov. 

Ve zdravotním středisku mohou občané využívat služeb obvodního lékaře pro dospělé, 

zubního lékaře a dětského lékaře. V obci se nachází také pošta, dva obchody – smíšené 

zboží, restaurace a rekreační středisko Ranč u řeky. 

Obec čeká v nejbližších letech významná investice – dotažení kvalitnější vody z obce 

Ratišovic, vybudovat vodovod v Dobronicích a v západní části Tavíkovic a hlavně 

rekonstrukce místní komunikace – vybudování cest a chodníků spojené s vybudováním 

autobusového nádraží. Tato investice bude velmi nákladná pro obec, a proto vše nebude 

moci hradit z vlastních peněžních prostředků. V rámci této práce budu řešit kompletní 

analýzu příjmů a výdajů obce dle předložených finančních výkazů. Odpovědět na 
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otázku „Je vůbec reálné, aby obec dle svého hospodaření mohla získat financování na 

danou akci od bankovních institucí?“. Obec získá přehled o podmínkách investičních 

úvěrů, dozví se, jaké podklady banka bude vyžadovat od obce a za jakou cenu by mohla 

investiční úvěr získat. 

4.1. Analýza příjmů obce 

Obec Tavíkovice ve sledovaném období 2008 – 2012 hospodařila dle schválených 

rozpočtových příjmů. Následující graf znázorňuje strukturu příjmů obce. 

 

Graf 1 Struktura příjmů obce Tavíkovice ve sledovaném období 2008 – 2012 

(Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů obce) 

Daňové příjmy obce tvoří významnou a převážnou část všech příjmů obce. Ve 

sledovaném období zaujímají daňové příjmy přibližně 57%. Druhou významnou složku 

příjmů obce tvoří nedaňové příjmy, které v jednotlivých letech kolísají. Tvoří přibližně 

20% příjmů. Každoroční součástí příjmů obce jsou dotace, které zaujímají ve 

sledovaném období průměrně 13% příjmů. Kapitálové příjmy jsou velmi nepravidelné. 

V roce 2008 činily kapitálové příjmy 32% z celkových příjmů díky prodeji 

dlouhodobého majetku. Jednalo se o jednorázový příjem, který se v dalších letech 

neopakuje. Kapitálové příjmy zaujímají průměrně pouhých 9% z celkových příjmů ve 

sledovaném období, obec není na těchto příjmech závislá.  
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že obec je závislá na daňových příjmech, které ji 

plynou dle zákona o rozpočtovém určení daní a další nejvýznamnější část tvoří 

nedaňové příjmy, tedy příjmy z vlastní činnosti obce. 

4.1.1. Daňové příjmy obce 

Daňové příjmy územních rozpočtů jsou v České republice určeny zákonem č. 243/2000 

Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, 

podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní, se vypočte jako součet32: 

a) poměru započtené výměry katastrálních území obce k celkové započtené výměře 

katastrálních území všech obcí, vyjádřeno v procentech a násobeného 

koeficientem 0,03, 

b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného 

v procentech a násobeného koeficientem 0,10, 

c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto 

dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného 

koeficientem 0,07, 

d) poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí 

koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů 

vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného 

koeficientem 0,80 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části 

celostátního hrubého výnosu daní podílejí ostatní obce. 

 

 

                                                 

32 Portál veřejné správy: Převzato z Informací pro občany České republiky - zákony 

[online]. [cit.04.10.2013]. Dostupné z https:// 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49560&recShow=4

&fulltext=&nr=243~2F2000&part=&name=&rpp=15#parCnt 
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Obce s počtem 

obyvatel  

od – do 

Koeficient 

postupných 

přechodů 

Násobek postupných přechodů 

0 – 50 1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce 

51 – 2000 1,0700 50 + 1,0700 x počet obyvatel z počtu 

obyvatel obce přesahujících 50 

2001 – 30000 1,1523 2136,5 + 1,1523 x počet obyvatel z počtu 

obyvatel obce přesahujících 2000 

30001 – a více 1,3663 34400,9 + 1,3663 x počet obyvatel z počtu 

obyvatel obce přesahujících 30000 

Tabulka 8 Koeficienty a násobky postupných přechodů (Zdroj: Portál veřejné 

správy. Převzato z Informací pro občany České republiky-zákony [online]. [cit. 

04.10.2013]. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49560&recShow=12

&fulltext=&nr=243~2F2000&part=&name=&rpp=15#parCnt) 

Daňové příjmy rozpočtů obce tvoří33: 

a) výnos z daně z nemovitostí – příjemcem je ta obec, na jejímž území se 

nemovitost nachází, 

b) podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 

c) podíl na 22,87 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

d) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob 

vybírané srážkou podle zvláštní sazby 

e) podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických 

osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d), 

                                                 

33 Portál veřejné správy: Převzato z Informací pro občany České republiky - zákony 

[online]. [cit.06.10.2013]. Dostupné z 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49560&recShow=4

&fulltext=&nr=243~2F2000&part=&name=&rpp=15#parCnt 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49560&recShow=12&fulltext=&nr=243~2F2000&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49560&recShow=12&fulltext=&nr=243~2F2000&part=&name=&rpp=15#parCnt
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f) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických 

osob, s výjimkou výnosu uvedených v písmenu h), 

g) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce 

bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně z příjmů fyzických osob, které 

měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se 

daňová povinnost vztahuje, 

h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, 

s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 

i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátce 

daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle 

zvláštní sazby. 

Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 

1. kritéria výměry katastrálních území obce (3 %) 

2. prostého počtu obyvatel v obci (10 %) 

3. násobků postupných převodů (80 %) 

4. počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (7 %) 
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 Obec 

Tavíkovice 

Úhrn za Českou 

republiku 

Počet obyvatel k 01. 01. 2013 587 10514212 

Započtená výměra katastrálních území obce k 01. 

01. 2013 (ha) 

1005,6011 7623445,5345 

Počet dětí a žáků navštěvujících školu 

zřizovanou obcí k 30. 09. 2012 

44 1124154 

Koeficienty postupných přechodů 1,0700  

% podíl obce na výnosu daní podle §4 odst. 1 

písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení 

daní 

0,004094 100,000000 

Počet zaměstnanců k 01. 12. 2012 108 4634475 

% podíl obce na výnosu daně podle §4 odst. 1 

písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní 

0,002330 100,000000 

Tabulka 9 Podíl obce Tavíkovice na stanovených % částech celostátního 

hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (Zdroj: Ministerstvo 

financí České republiky. Převzato z Informací o příjmech krajů a obcí [online]. [cit. 

07.10.2013]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/prijmy-kraju-

a-obci/2013/novy-model-sdilenych-dani-pro-obce-10890) 

Daň z příjmů fyzických osob 

Rozpočtové určení daní, tzv. daňové určení, vymezuje obcím druhy daní, které plynou 

do obecních rozpočtů a to jako podíl z výnosu určených daní, nebo jejich celý výnos.  

Níže uvedený graf znázorňuje vývoj daně z příjmů fyzických osob ve sledovaném 

období 2008 – 2012. 
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Graf 2 Daň z příjmů fyzických osob (Zdroj: Interní materiály obce Tavíkovice) 

Daň z příjmů fyzických osob obce Tavíkovice tvoří 25 % z celkových daňových příjmů 

obce a je tvořena: 

a) daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, která je ve 

sledovaném období téměř na stejné úrovni a tvoří převážnou část těchto příjmů. 

Má rostoucí tendenci vyjma roku 2009, kdy se daň snížila o 8,5 %.  

b) Daní z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – tato daň 

zaznamenala v roce 2009 razantní výkyv směrem dolů a to z důvodu snížení 

počtu živnostníků v obci. Snížila se o 75 %. V následujících letech se tato daň 

snižuje, vyjma roku 2010, kdy je zaznamenán nárůst o 128% oproti 

předcházejícímu roku. Nicméně tato daň tvoří minimální podíl na celkových 

daňových příjmech obce. 
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Daň z příjmů právnických osob 

Tato daň zahrnuje i daň z příjmů právnických osob za obce, jejíž podíl na celkové dani 

je ve sledovaném období zanedbatelný, vyjma roku 2009. 

 

Graf 3 Daň z příjmů právnických osob obce Tavíkovice ve sledovaném období 

2008 – 2012 (Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů obce Tavíkovice) 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že daň z příjmů právnických osob za obec tvoří 

minimální část celé této daně. V roce 2009 zaujímala tato daň téměř 50 %, nicméně 

v roce 2011 a 2012 má nulovou hodnotu. Znamená to, že obec nevyvíjela činnosti, u 

nichž by dosahovala zisku, který by mohla zdanit.  

Daň z příjmů právnických osob má ve sledovaném období kolísavý, snižující trend. 

V roce 2008 činila tato daň 1,3 mil. Kč, avšak v roce 2012 činila už jen 988 tis. Kč. 

V obci Tavíkovice ve sledovaném období došlo ke snížení podnikatelské aktivity. 

Nicméně daň z příjmů právnických osob tvoří druhý největší podíl na celkových 

daňových příjmech obce po dani z přidané hodnoty. V roce 2008 se podílela 27%, 

v roce 2012 se podílela už jen 20 % (pokles díky nulové hodnotě dani z příjmů 

právnických osob za obec). 
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Daň z přidané hodnoty 

Příjem z této daně je významným zdrojem pro všechny obce. V roce 2008 činil příjem 

z této daně 1,9 mil. Kč, v roce 2012 činil příjem 1,82 mil. Kč do obecního rozpočtu.  

 

Graf 4 Daň z přidané hodnoty obce Tavíkovice ve sledovaném období 2008 – 

2012 (Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů obce Tavíkovice) 

Tato daň se na celkových daňových příjmech obce Tavíkovice podílí průměrně 37 % 

v jednotlivých letech. Výjimku tvoří rok 2010, kdy došlo k nárůstu daně z přidané 

hodnoty a tvoří téměř 40 % celkových daňových příjmů (2 mil. Kč).  

Daň z nemovitostí 

Jedná se o daň z nemovitostí (rodinný dům, byt, garáž, pozemky atd.). Příjem z této 

daně plyne výhradně do rozpočtu obce. Při výpočtu této daně se zohledňují různé 

zákonné koeficienty, např. koeficient podle velikosti obce. 

V obci Tavíkovice je doposud stanoven tento koeficient ve výši 1 dle zákonu č. 

338/1992 Sb. o dani z nemovitosti. Tento koeficient může zastupitelstvo obce závaznou 

vyhláškou změnit (zvýšit). V případě, že by se tak zastupitelstvo rozhodlo, může dojít 

ke zvýšení příjmů z této daně do rozpočtu obce a posílit tak finanční soběstačnost obce.  
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Graf 5 Daň z nemovitostí obce Tavíkovice ve sledovaném období 2008 – 2012 

(Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů obce Tavíkovice) 

Příjem z této daně se ve sledovaném období zvyšuje. V roce 2008 činí tento příjem 393 

tis. Kč, v roce 2012 se zvýšil oproti roku 2008 o 60% na výši 660 tis. Kč. V současné 

době v obci Tavíkovice probíhá ucelený projekt na zasíťování dalších 10 stavebních 

parcel. Předpokládá se tedy další navýšení tohoto příjmu do obecního rozpočtu 

z obytných rodinných domů. Podíl daně z nemovitosti na celkových daňových příjmech 

se meziročně zvyšuje. Zatímco v roce 2008 tato daň činila 7,6 % daňových příjmů, 

v roce 2012 se zvýšila na 13,4 % daňových příjmů. 

Ostatní daňové příjmy a poplatky 

Součástí těchto poplatků jsou místní poplatky obce, stanovené obecně závaznou 

vyhláškou o místních poplatcích. Obec Tavíkovice zavedla touto vyhláškou poplatek ze 

psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a poplatek 

z ubytovací kapacity. Příjmy z místních poplatků se ve sledovaném období zvyšují. 

V roce 2008 činily 4,7 tis. Kč, v roce 2012 činily 216 tis. Kč. V roce 2012 zavedla obec 

razantní kroky pro neplatiče místních poplatků a většina dlužných částek byla uhrazena. 

Další částí jsou správní poplatky, které mají taktéž rostoucí trend. V roce 2008 činily 

6,5 tis. Kč, v roce 2012 činily 9,4 tis. Kč. Jedná se o poplatky stanovené zákonem, např. 

vydání stejnopisu z rejstříku, fotokopie spisu, otisk rodného listu, výpis z veřejných 

evidencí, atd. Příčinou růstu tohoto příjmu je zavedení služby Czech Point na obecním 

úřadu.  
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Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí tvoří nejvýznamnější část těchto příjmů 

až do roku 2011, kdy činily 197 tis. Kč. V roce 2012 došlo k razantnímu úbytku, kdy 

tyto příjmy klesly na hodnotu 4,2 tis. Kč. Jedná se o příjem z poplatku za vypouštění 

odpadních vod, poplatku za znečišťování životního prostředí, poplatku za ukládání a 

likvidaci odpadů. 

Vývoj jednotlivých výše uvedených příjmů znázorňuje následující graf. 

 

Graf 6 Ostatní daň. příjmy a poplatky obce Tavíkovice ve sledovaném období 

2008 – 2012 (Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů obce Tavíkovice) 

4.1.2. Nedaňové příjmy 

Tyto příjmy tvoří ve sledovaném období průměrně 20 % celkových příjmů obce. V roce 

2008 činily nedaňové příjmy 1,37 mil. Kč, v roce 2012 došlo k navýšení na 1,53 mil. 

Kč. Nejvýznamnější částí jsou příjmy z vlastní činnosti obce (poskytování služeb a 

výrobků), které činí průměrně 51 % nedaňových příjmů. Druhý největší příjem je 

z pronájmu majetku obce. Obec pronajímá prostory lékařům, pronajímá bytové 

prostory, pozemky, rybníky atd. V roce 2008 činily příjmy z pronájmu majetku 541,9 

tis. Kč, v roce 2012 došlo ke snížení na 493 tis. Kč.  
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Vývoj nedaňových příjmů představuje následující graf. 

 

Graf 7 Nedaňové příjmy obce Tavíkovice ve sledovaném období 2008 – 2012 

(Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů obce Tavíkovice) 

4.1.3. Kapitálové příjmy 

Jedná se o příjmy zpravidla jednorázové a neopakovatelné, které souvisí s určitou 

investiční akcí. Kromě roku 2008 byly tyto příjmy zanedbatelné a nečinily ani 1 %. 

V roce 2008 došlo k prodeji dlouhodobého majetku ve výši 3,8 mil. Kč. Ve sledovaném 

období plyne obci příjem z prodeje pozemků, kromě roku 2012, kdy kapitálové příjmy 

byly nulové. 

Velice nízkou výši kapitálových příjmů je možné chápat jako velmi pozitivní jev. Obec 

neprodává svůj majetek, naopak ho nahrazuje jeho pronájmem, kdy obci plynou 

poměrně stabilní příjmy. S pronájmem samozřejmě souvisí i výdaje na údržbu majetku, 

na což si obec musí vydělat a musí majetek udržovat v příznivém stavu. 
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Graf 8 Kapitálové příjmy obce Tavíkovice ve sledovaném období 2008 – 2012 
(Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů obce Tavíkovice) 

4.1.4. Přijaté dotace 

Obce nejsou plně finančně soběstačné. Vlastní příjmy obce nestačí na financování 

potřebných výdajů. Dotace tvoří významnou část příjmů rozpočtů obcí, jelikož plná 

ekonomická, tj. i finanční soběstačnost obecních rozpočtů je nereálná. 

Přijaté dotace tvoří 3. nejvýznamnější část příjmů obce Tavíkovice ve sledovaném 

období. Průměrně se přijaté dotace podílejí na celkových příjmech obce 13%. Výše 

tohoto podílu značí, že obec není závislá na přijatých dotacích a je schopna hradit své 

běžné výdaje vlastními příjmy. 

Do rozpočtu obce plynou neinvestiční (neúčelové) dotace na financování běžné 

činnosti obce – běžné výdaje, které se každoročně opakují. V roce 2008 činily 1,6 mil. 

Kč, avšak v roce 2012 již jen 533 tis. Kč. Neinvestiční dotace přichází do obecního 

rozpočtu od veřejných rozpočtů ústřední úrovně a od veřejných rozpočtů územní 

úrovně.  

Dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně plynou ze státního rozpočtu a zaujímají 

vyjma roku 2008 převážnou část neinvestičních přijatých dotací, přibližně 86 % těchto 

dotací. V roce 2008 obec získala dotaci od kraje ve výši 1,1 mil. Kč, což způsobilo, že 

se dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně podílely na celkových neinvestičních 

přijatých dotacích 70 %.  
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Méně významnou částí přijatých dotací ve sledovaném období obce Tavíkovice, tvoří 

investiční (účelové) dotace. Jedná o dotace poskytované na jednorázové, pravidelně se 

neopakující (investiční) potřeby obce. Obec Tavíkovice získala investiční dotace 

v letech 2008 a 2009 a to pouze od kraje. V roce 2008 činila výše dotace od kraje 150 

tis. Kč, v roce 2009 činila dotace 266 tis. Kč. 

Poměr neinvestičních a investičních přijatých dotací znázorňuje níže uvedený graf. 

 

Graf 9 Přijaté dotace obce Tavíkovice ve sledovaném období (Zdroj: vlastní 

zpracování dle interních materiálů obce Tavíkovice) 

4.2. Analýza výdajů obce 

Obec Tavíkovice ve sledovaném období vynaložila na svou činnost výdaje, které se 

rozdělují na běžné výdaje, financující běžnou, opakovanou činnost obce, a kapitálové 

výdaje, financující jednorázové investiční činnosti obce.  

Běžné výdaje se na celkových výdajích podílejí dominantním procentem. Ve 

sledovaném období představují průměrně 95 % celkových výdajů. Kapitálové výdaje se 

podílejí průměrně 6 %, výjimku tvoří rok 2009, kdy se podílejí 18 %.  
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Graf 10 Struktura výdajů obce Tavíkovice ve sledovaném období 2008 – 2012 

(Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů obce Tavíkovice) 

4.2.1. Běžné výdaje 

Výdaje obce jsou sledovány podle odvětvového členění rozpočtové skladby, vymezující 

šest základních skupin: 

1. zemědělství a lesní hospodářství, 

2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 

3. služby pro obyvatelstvo, 

4. sociální věci a politika zaměstnanosti, 

5. bezpečnost státu a právní ochrana, 

6. všeobecná veřejná správa a služby. 

Zemědělství a lesní hospodářství 

První skupinou výdajů je zemědělství a lesní hospodářství, které se na celkových 

běžných výdajích obce podílejí minimální částí. V roce 2008 a 2011 obec tyto výdaje 

neeviduje vůbec. V roce 2009 se podílejí 5 % (474 tis. Kč), v roce 2010 se podílejí 1,5 

% (119 tis. Kč). V roce 2012 činí 3 tis. Kč. Patří sem pěstební činnost v lesním 

hospodářství, náklady na provoz vlastních zařízení obce v dané oblasti. Tato skupina 

neovlivňuje celkové výdaje obce. 
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Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 

Výdaje v rámci této skupiny již tvoří významnější část běžných výdajů. Tuto skupinu 

tvoří ve sledovaném období dvě části a to doprava a vodní hospodářství. 

 

Graf 11 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství obce Tavíkovice ve 

sledovaném období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů obce 

Tavíkovice) 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že výdaje na vodní hospodářství obce tvoří 

převážnou část této skupiny výdajů. Zásobování pitnou vodou patří k základním 

povinnostem obce. Tyto výdaje zahrnují náklady na vodárenskou infrastrukturu, veřejné 

vodovody a zdroje pitné vody. Výdaje na pitnou vodu se podílejí v průměru 6,7 % na 

celkových běžných výdajích. Součástí výdajů na vodní hospodářství jsou výdaje na 

odvádění  a čištění odpadních vod a nakládání s kaly. Tyto výdaje se na celkových 

běžných výdajích podílejí průměrně 5 %. 

Výdaje na dopravu a pozemní komunikaci zahrnují převážně výdaje na opravy a 

podílejí se na celkových běžných výdajích průměrně 3,5 %. 
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Služby pro obyvatelstvo 

Služby pro obyvatelstvo jsou druhou největší skupinou běžných výdajů. Ve sledovaném 

období se do těchto výdajů zahrnují výdaje na základní školu, jejímž zřizovatelem je 

obec, dále výdaje na kulturu, církve a sdělovací prostředky, zdravotnictví, bydlení, 

komunální služby a územní rozvoj, nakládání s odpady, ochrana životního prostředí, 

péče o vzhled obce a veřejnou zeleň.  

 

Graf 12 Podíl výdajů služeb pro obyvatelstvo na běžných výdajích obce 

Tavíkovice (Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů obce Tavíkovice) 

Výdaje na služby pro obyvatelstvo se v roce 2008 podílely na celkových běžných 

výdajích 32,59 %, v roce 2012 činil podíl 39,40 %. Velice významný podíl měly tyto 

výdaje v roce 2011, kdy činil podíl 48,98 % běžných výdajů. 

Výdaje na vzdělávání zahrnují výdaje, související se základní školou a mateřskou 

školou. Na celkových běžných výdajích se podílejí průměrně 7 %.  

Na výdaje obce v oblasti kultury připadá 6,9 % běžných výdajů. Do této kategorie se 

řadí výdaje spojené s kulturní činností, provoz obecní knihovny, výdaje na kulturní 

památky, na kulturní akce, které pořádá kulturní výbor obce. 

Výdaje na zdravotnictví jsou ve sledovaném období zanedbatelnou položkou běžných 

výdajů (1 %). 

Výdaje na bydlení obsahují náklady obce spojené s byty a nebytovými prostory ve 

vlastnictví obce. Zahrnují výdaje na energii, opravy, osobní náklady, materiál, vodu atd. 
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Součástí jsou i výdaje na komunální služby, tzn. výdaje na veřejné osvětlení, výstavba a 

údržba místních inženýrských sítí, lokální zásobování teplem, územní plánování a 

rozvoj. Tyto výdaje tvoří největší položku ve výdajích služeb pro obyvatelstvo a 

zaujímají v průměru 14 % běžných výdajů.  

Výdaje na odstraňování tuhých a plynných emisí, na změny technologií vytápění, 

nakládání s odpady, na ochranu druhů a stanovišť, na péči o vzhled obce a podobné 

patří do oddílu ochrana životního prostředí. Na celkových běžných výdajích se podílí 

průměrně 6,3 %. Podstatnou část výdajů na ochranu životního prostředí představují 

výdaje na nakládání s odpady, které činily ve sledovaném období přibližně 65 % výdajů 

na ochranu životního prostředí.  

Sociální věci a politika zaměstnanosti 

Tyto výdaje obec Tavíkovice ve sledovaném období nevykazuje, jelikož se v této obci 

nenachází domovy pro seniory, zdravotně postižené občany, pečovatelská služby, 

dětské domovy. 

Bezpečnost státu a právní ochrana 

Zde obec vykazuje pouze výdaje na požární ochranu a integrovaný záchranný systém. 

Na tyto výdaje připadají 2 % běžných výdajů. 

Všeobecná veřejná správa a služby 

Tato skupina výdajů tvoří největší podíl na běžných výdajích. 
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Graf 13 Podíl výdajů na veřejnou správu a služby na celkových běžných 

výdajích ve sledovaném období 2008 – 2012 (Zdroj: vlastní zpracování dle interních 

materiálů obce Tavíkovice) 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že tato skupina výdajů v jednotlivých letech zaujímá 

podstatnou a největší část běžných výdajů. V roce 2008 se podílí tato skupina 38,5 %, 

v roce 2009 se podílí 49,9 %, v roce 2010 se podílí 47,3 %, v roce 2011 činí podíl 41,3 

% a v roce 2012 se podílí 41,5 % na běžných výdajích. 

Tato skupina se člení na dvě základní části – výdaje na zastupitelstvo obce a výdaje na 

místní správu.  

Výdaje na zastupitelstvo obce zahrnují výdaje na osobní náklady, služby, cestovné a 

volby. Na tyto výdaje připadá ve sledovaném období průměrně 11 % běžných výdajů. 

Výdaje na místní správu zahrnují náklady na mzdy zaměstnanců obce Tavíkovice, 

kancelářský materiál na provoz obecního úřadu, energie, paliva a vodu spotřebovanou 

provozem obecního úřadu, opravy, cestovné. Tato část výdajů zaujímá průměrně 63 % 

výdajů na veřejnou správu a přibližně 27,3 % běžných výdajů.  
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4.2.2. Kapitálové výdaje 

Jedná se o výdaje, které se neopakují a týkají se určité investice. Tato skupina výdajů ve 

sledovaném období tvoří velmi nízkou část celkových výdajů. V roce 2008 připadá na 

kapitálové výdaje pouhých 3,9 % celkových výdajů, v roce 2009 se tento podíl navýšil 

na 18 % díky investici do komunálních služeb a územního rozvoje. Nicméně v roce 

2012 kapitálové výdaje činily necelé 1 % všech výdajů obce.  

Tak jako u běžných výdajů se kapitálové výdaje člení na šest základních skupin. 

Zemědělství a lesní hospodářství 

Tyto výdaje obec ve sledovaném období neeviduje. 

Průmyslová a ostatní odvětví 

Tato skupina se vyskytuje pouze v roce 2009 a v roce 2011. V roce 2009 obec 

investovala do dopravy částku 687,52 tis. Kč a do čističky odpadních vod částku 238 

tis. Kč. V roce 2011 činily tyto výdaje zanedbatelných 9 tis. Kč v oblasti dopravy. 

Služby pro obyvatelstvo 

Tato skupina tvoří v roce 2008 a 2012 výši celkových kapitálových výdajů. V této části 

se zaměřím pouze na rok 2009, kdy tato skupina zaujímá 54 % kapitálových výdajů. 

Ostatní roky jsou zanedbatelné a výdaje tvoří 2 % celkových výdajů obce. 

V roce 2009 obec vynaložila 1.086 tis. Kč na komunální služby – veřejné osvětlení, 

rozhlas.  

Sociální věci a politika zaměstnanosti 

Tyto výdaje obec ve sledovaném období neeviduje. 

Bezpečnost státu a právní ochrana 

Obec vynaložila peněžní prostředky na tuto skupinu pouze v roce 2010 ve výši 60 tis. 

Kč a v roce 2011 ve výši 112 tis. Kč a to na požární ochranu.  

Všeobecná veřejná správa a služby 

Tyto výdaje obec ve sledovaném období neeviduje. 
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4.3. Zhodnocení hospodaření obce Tavíkovice v letech 2008 - 

2012 

Dle předloženého výkazu o plnění příjmů a výdajů obec Tavíkovice hospodařila 

následovně: 

- v roce 2008 vykázala přebytek ve výši 4004,67 tis. Kč, 

- v roce 2009 vykázala deficit ve výši -2134,55 tis. Kč, 

- v roce 2010 vykázala deficit ve výši -178,51 tis. Kč, 

- v roce 2011 vykázala přebytek ve výši 872,40 tis. Kč, 

- v roce 2012 vykázala přebytek ve výši 1017,58 tis. Kč. 

Příjmová strana obce 

Ve sledovaném období 2008 – 2012 jsou daňové příjmy nejdůležitějším zdrojem příjmů 

obce Tavíkovice. V roce 2008 tvoří 42 % celkových příjmů, v roce 2009 tvoří 60,4 %, 

v roce 2010 tvoří 64,8 %, v roce 2011 tvoří 57,8 % a v roce 2012 tvoří významných 

70,4 % celkových příjmů.  

Druhou nejdůležitější skupinou příjmů obce jsou nedaňové příjmy, tedy příjmy z vlastní 

činnosti obce. Průměrně tvoří 20,6 % celkových příjmů ve sledovaném období.   

Třetí skupinu zdrojů příjmů obce tvoří přijaté dotace, které se podílejí průměrně 13 % 

na celkových příjmech.  

Tyto tři nejdůležitější skupiny zdrojů příjmů může obec považovat za pravidelně se 

opakující částky. Avšak jejich výše se v jednotlivých obdobích může lišit. Obec by měla 

i nadále vyvíjet činnosti, které podpoří zvýšení těchto zdrojů příjmů. Zejména se 

zaměřit na získávání investičních (účelových) dotací, které dosud nevyužívala v plné 

míře.  

Poslední skupinu tvoří kapitálové příjmy, které jsou jednorázové, neopakující se a tudíž 

by obec neměla s těmito příjmy kalkulovat. 
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Výdajová strana obce 

V této oblasti převažují dominantně běžné výdaje, financující běžnou aktivitu obce. 

V roce 2008 se podílejí 96 % na celkových výdajích obce, v roce 2009 tvoří podíl 82 %, 

v roce 2010 tvoří 96,7 %, v roce 2011 tvoří 97,4 % a v roce 2012 se podílejí dokonce 99 

% na celkových výdajích.  

Kapitálové výdaje se podílejí na celkových výdajích v průměru 5,7 %. Obec ve 

sledovaném období nefinancovala žádné investiční akce, kromě investice do veřejného 

osvětlení a rozhlasu v roce 2009. 

Nejvíce obec utratila v oblasti veřejné správy a služby – jedná se o výdaje na 

zastupitelstvo obce a výdaje na činnost obecního úřadu. V průměru tyto výdaje tvoří 45 

% běžných výdajů. 

Druhou největší položkou výdajů je oblast ve službách pro obyvatelstvo. Nejvíce 

nákladovou službou pro obyvatelstvo jsou náklady na bydlení a komunální služby 

(veřejné osvětlení, rozhlas, údržba místních inženýrských sítí, atd.).  
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4.4. Hospodaření obce Tavíkovice za rok 2013 

4.4.1. Analýza příjmů obce 

Obec Tavíkovice v roce 2013 hospodařila opět dle schválených rozpočtových příjmů. 

Dle předběžných finančních výsledků činily celkové příjmy obce 11.859.636,56 Kč. 

Strukturu příjmů znázorňuje následující graf. 

 

Graf 14 Struktura příjmů obce Tavíkovice za rok 2013 (Zdroj: vlastní zpracování 

dle interních materiálů obce Tavíkovice) 

Nejvýznamnější zdroj ve financování obce Tavíkovice představují daňové příjmy, které 

v roce 2013 zaujímají 51,67 % celkových příjmů. Jedná se opět o podíl na sdílených 

daních a výlučná daň (daň z nemovitosti). Rozhodujícími vlastními příjmy obce jsou 

podíly na celostátním výnosu vybraných daní, které byly na obce delegovány na základě 

zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.  

Druhou významnou položku příjmů tvoří dotace. Představují 32,78 % celkových příjmů 

za rok 2013. Oproti roku 2012 obec získala řadu dotací, jednou z nich je dotace ve výši 

700 tis. Kč na nákup nového hasičského auta pro místní Sbor dobrovolných hasičů 

Tavíkovice.  

Třetí důležitou částí příjmů obce tvoří nedaňové příjmy, tedy příjmy z vlastní činnosti 

obce. Představují 11,06 % celkových příjmů.  
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Kapitálové příjmy tvoří pouze 4,49% celkových příjmů. Obec v roce 2013 nezískala 

účelové peněžní prostředky na investiční akce. 

4.4.2. Analýza výdajů obce 

Obec Tavíkovice i v roce 2013 vynaložila výdaje na svou činnost, které se člení na 

běžné a kapitálové výdaje. 

 

Graf 15 Struktura výdajů obce Tavíkovice za rok 2013 (Zdroj: vlastní zpracování 

dle interních materiálů obce Tavíkovice) 

Dle předběžných finančních výsledků obec Tavíkovice vynaložila 8.343.144,83 Kč 

celkových výdajů.  

Běžné výdaje se na celkových výdajích podílely 94,22 %. Jedná se opět o výdaje na 

běžnou, opakující se činnost obce (největší částí běžných výdajů jsou výdaje na 

zastupitelstvo, na provoz obecního úřadu, výdaje ve službách pro obyvatelstvo atd.). 

Kapitálové výdaje činily v roce 2013 pouhých 5,78 %. Obec Tavíkovice v roce 2013 

postavila dětské hřiště v části obce Dobronice a upravila chodníky na místním hřbitově. 

Obec Tavíkovice v roce 2013 dle předložených předběžných finančních výsledků 

hospodaří s přebytkem běžného rozpočtu a to ve výši 3.466.401,43 Kč a s přebytkem 

kapitálového rozpočtu ve výši 50.090,30 Kč. 
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5 Analýza úvěruschopnosti obce Tavíkovice 

5.1. Základní ukazatele pro vyhodnocení hospodaření obce 

5.1.1. Dluhová služba 

Na základě usnesení vlády České republiky provádí Ministerstvo financí monitoring 

hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. 

Cílem tohoto monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se 

svěřenými veřejnými prostředky.  

Mezi informativní ukazatele řadí Ministerstvo financí: počet obyvatel obce, příjem 

celkem, úroky, uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků, dluhová služby 

celkem, ukazatel dluhové služby (v %), aktiva celkem, cizí zdroje, stav na bankovních 

účtech celkem, úvěry a komunální dluhopisy, přijaté návratné finanční výpomoci a 

ostatní dluhy, zadluženost celkem, podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %), 8leté 

saldo, oběžná aktiva, krátkodobé závazky. 

Mezi monitorující ukazatele řadí Ministerstvo financí: podíl cizích zdrojů k celkovým 

aktivům (v%), celková (běžná) likvidita. 

Ministerstvo financí každý rok provede z předložených finančních a účetních výkazů 

výpočet těchto ukazatelů a vyhodnotí výsledky. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity 

bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0;1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým 

aktivům vyšší než 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o 

zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce. 

Dle níže uvedené tabulky, která obsahuje vypočtené ukazatele dle Ministerstva financí, 

splňuje obec Tavíkovice kritéria pro hospodaření obcí v České republice. Nemusí 

Ministerstvu financí vysvětlovat své hospodaření za rok 2012, jelikož celková likvidita 

činí 8,86 a podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům nepřesahuje 25 %, ale hodnota činí 

9,13 %. 
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Název ukazatele Výpočet Číslo 

ukazatele 

Hodnota 

Počet obyvatel obce  1 597 

Příjem celkem (po konsolidaci)  2 6.984.130 

Úroky  3 126.970 

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených 

prostředků 

 4 268.300 

Dluhová služba celkem 3+4 5 395.270 

Ukazatel dluhové služby (v %) 5/2 6 5.660 

Aktiva celkem  7 56.822.730 

Cizí zdroje  8 5.189.310 

Stav na bankovních účtech celkem  9 2.574.760 

Úvěry a komunální dluhopisy  10 1.990.940 

Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní 

dluhy 

 11 0.00 

Zadluženost celkem 10+11 12 1.990.940 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) 8/7 13 9,13 

Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) 12/8 14 38,37 

8leté saldo  15 5.084.910 

Oběžná aktiva  16 3.454.260 

Krátkodobé závazky  17 389.700 

Celková likvidita 16/17 18 8,86 

Tabulka 10 Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření 

obce Tavíkovice sestavených k 31. 12. 2012 (Zdroj: Ministerstvo financí České 

republiky. Převzato z Monitoringu hospodaření obcí [online]. [cit. 05.12.2013]. 

Dostupné z: http://www.info.mfcr.cz/cgi-

bin/ufis/iufismon/readDotaz.pl?obdobi=20121200&ico=293636) 
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5.1.2. Přebytek běžného rozpočtu 

Jedná se o důležitý ukazatel, který vyjadřuje zdroje pro splácení jakéhokoli úvěru. Je 

poměrně dobře předvídatelný a je to jediný zdroj pro splácení dlouhodobých úvěrů, se 

kterým se dá reálně počítat.  

Přebytek běžného rozpočtu = saldo běžného rozpočtu očištěné o úroky z úvěrů a 

půjček = Daňové příjmy + nedaňové příjmy + Běžné dotace – (běžné výdaje – úroky 

placené – leasingové splátky) 

4letý průměr přebytku běžného rozpočtu = součet přebytku běžného rozpočtu 

aktuálního a 3 posledních minulých let / 4  

Tento průměr se používá místo prostého přebytku běžného rozpočtu zejména u malých 

obcí, aby se eliminovala volatilita jejich rozpočtů.  

Tvorba přebytku běžného rozpočtu = (přebytek běžného rozpočtu / (daňové + 

nedaňové příjmy)) * 100 

Ukazuje kolik % z daňových a nedaňových příjmů je schopna obec ročně ušetřit. Dobré 

hodnoty jsou přes 15 až 20 %. 

5.2. Investiční akce a její náklady 

Obec Tavíkovice-Dobronice čeká nejnákladnější investiční akce za posledních 10 let. 

V obci se plánuje provést stavba, zahrnující rekonstrukce silnic III. tříd, vycházejících 

ze středu obce (z návsi) od silnice II. třídy č. 399. Na návsi před novým kostelem bude 

zřízena okružní křižovatka, která nahradí dnešní neuspořádanou zpevněnou plochu 

s funkcí křižovatky a parkoviště zároveň. Do okružní křižovatky bude také napojena 

místní komunikace. Prostor před kostelem bude využit pro nový autobusový terminál 

integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Nové komunikace budou 

odvodněny novou dešťovou kanalizací. Obec Tavíkovice má již schválený územní plán. 

Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou infrastrukturu, tzn., 

že jsou respektovány stávající sítě, chodníky, sjezdy a vjezdy k nemovitostem.  
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Odhad nákladů na investiční akci 

Dle předložené projektové dokumentace činí celkové náklady na výše uvedenou 

investiční akci 58.642.650,- Kč.  

Hlavním investorem této akce je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Brno, 

která pokryje náklady ve výši 45.366.530,- Kč. Tyto náklady zahrnují demolice a 

stavební úpravy, stavební úpravy zámeckého plotu, úprava silnice a místních 

komunikací, nová dešťová kanalizace, vodovod, přeložka na místní sítě, atd. 

Obec musí uhradit z vlastních peněžních prostředků zbývající část nákladů a to ve výši 

13.276.120,- Kč. Tyto náklady zahrnují výstavbu autobusového terminálu včetně 

chodníků, parkovací stání před kostelem a před obchodem, přeložení a zrušení studní, 

veřejné osvětlení, vegetační úpravy. 

Dle hospodaření obce je zřejmé, že obec nebude schopna pokrýt celé náklady 

13.276.120,- Kč z vlastních peněžních prostředků okamžitě. Bude nucena využít 

financování od bankovních institucí či případné možnosti financování dotací. Cílem této 

práce je provést kompletní finanční analýzu, jejímž výsledkem bude informace, za 

jakých podmínek obec bude moci získat dlouhodobý investiční úvěr nebo o jakou dotaci 

obec může požádat. 

Níže uvedená tabulka dává kompletní pohled na rozložení celkových nákladů na 

jednotlivé investory investiční akce. Udává, jakou část nákladů bude muset obec 

Tavíkovice vynaložit z vlastních peněžních prostředků nebo zafinancovat z jiných 

zdrojů (bankovní instituce, dotace, atd.). 

Investor investiční akce Náklady v Kč 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 45.366.530,- 

Obec Tavíkovice 13.276.120,- 

Celkem 58.642.650,- 

Tabulka 11 Rozčlenění nákladů investiční akce na investory (Zdroj: vlastní 

zpracování autorky) 
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5.3. Finanční analýza prováděná v bance 

Tato analýza bankovní instituce má 3 základní kroky: 

1. Posouzení současného finančního stavu 

2. Posouzení schopnosti realizovat daný projekt 

3. Posouzení schopnosti splácet závazky 

Předpokladem pro tuto úvěrovou analýzu je analýza finanční situace obce Tavíkovice, 

která je řešena v kapitole 4. K této analýze potřebuje banka od obce následující 

podklady: 

- výkazy za poslední ukončený rok v rozsahu kompletní účetní závěrky (Výkaz o 

plnění rozpočtu FIN-12, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), 

- meziroční výkazy, 

- rozpočet na příslušný rok, případně na další rok, 

- rozpočtový výhled (dle zákona ho obce musí dělat na 3 až 5 let), 

- přehled dluhů obce (bankoví úvěry, návratné finanční výpomoci, půjčky, 

dlouhodobé závazky, dodavatelské úvěry, atd.), 

- přehled ručitelských prohlášení vydaných obcí. 

Dále potřebuje banka podklady k danému projektu: 

- smlouva s dodavatelem pokud již existuje, 

- smlouva či rozhodnutí o dotaci. 

5.3.1. Posouzení současného finančního stavu 

Zde banka posuzuje především: 

- celkovou zadluženost obce dle ukazatele zadluženosti. Pokud má obec vysoké 

krátkodobé závazky přesahující její finanční možnosti, je třeba prověřit, z čeho 

je chce obec splatit (obvykle z dotací nebo prodeje majetku). Pokud není znám 

relevantní zdroj pro splacení takových závazků, je třeba ho připočíst 

k dlouhodobým dluhům obce, 
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- schopnost splácet dluhy – zjistit zda splácení není rozloženo do příliš krátké 

doby a zda splácení dluhů umožňuje i nějaké investice. Zjistit ze splátkového 

kalendáře výši dluhové služby, 

- velikost finančních rezerv – cash na konci období posoudit velikost vzhledem 

k běžným příjmům obce, obec by měla mít rezervy alespoň na běžné výdaje 

poloviny měsíce, 

- trend hospodaření – zanalyzovat zda přebytek běžného rozpočtu roste či klesá, 

- zainvestovanost obce – stav majetku obce, zda bude potřebovat opravy nebo je 

v dobrém stavu. 

Obec Tavíkovice 

Dle předložených finančních výkazů obec vykazuje vyjma roku 2009 přebytek běžného 

rozpočtu ve sledovaném období 2008 – 2013. Přebytek běžného rozpočtu je 

nejdůležitějším ukazatelem pro bankovní instituce a samozřejmě pro ministerstvo 

financí. Jedná se o zdroj pro splácení závazků obce. 

Obec Tavíkovice za poslední rok vykázala přijatelný zůstatek na běžném bankovním 

účtu, který pokryje alespoň polovinu běžných výdajů za měsíc. 

Majetek obce Tavíkovice je v příznivém a udržovaném stavu, tudíž nebude v nejbližších 

letech potřebovat rekonstrukci, pouze menší úpravy či opravy.  

Obec Tavíkovice využívá dlouhodobého investičního úvěru na rekonstrukci bytového 

domu, kde ročně splácí 396.000,- Kč (splatnost úvěru v roce 2019). Po celou dobu 

existence úvěru obec řádně splácí v termínech, navíc je schopna realizovat další menší 

investiční akce, jako např. výstavba dětského hřiště v hodnotě 190 tis. Kč, provést 

rekonstrukci vnitřní části Mateřské školy – nový nábytek, podlahy, zdi v hodnotě cca 

200 tis. Kč a spoustu dalších menších investic. 

Celková zadluženost obce Tavíkovice je na přijatelné úrovni (dluhová služba je menší 

než 25 %). 
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5.3.2. Posouzení schopnosti realizovat daný projekt 

K tomuto posouzení potřebujeme: 

a) parametry projektu – co se bude financovat, celková cena dle smlouvy o dílo 

s dodavatelem, výše dotace, podmínky dotace dle smlouvy o dotaci, velikost 

požadovaného úvěru na dofinancování, jak bude klient řešit daň z přidané 

hodnoty, harmonogram stavby pokud přesahuje kalendářní rok, 

b) rozpočet na stávající rok, 

c) aktuální meziroční finanční výkazy, 

d) předpokládaný objem dalších investic z vlastních zdrojů během realizace 

projektu, 

e) splátkový kalendář všech závazků obce 

Posuzujeme: 

- kolik peněžních prostředků musí obec vynaložit z vlastních zdrojů na projekt, 

- zda má tyto peníze obec k dispozici na účtech, nespotřebuje tyto zdroje na jiné 

projekty či potřeby během realizace projektu, pokud peníze obec nemá 

k dispozici, může je získat jiným způsobem, např. prodej majetku. 

Obec Tavíkovice 

Celková spoluúčast obce na investiční akci činí 13.276.120,- Kč. Obec se musí 

rozhodnout, jakou výši vynaloží z vlastních peněžních prostředků za předpokladu, že 

plánuje tyto akce:  

- výstavbu dětského hřiště v části obce Tavíkovice v hodnotě 500.000,- Kč – 

jedná se o hřiště převážně pro děti z Mateřské školy a na tuto akci bude obec 

žádat o dotaci u Nadace ČEZ nebo z programu Ministerstva pro místní rozvoj, 

- další investicí je úprava místního hřbitova, kde obec buduje příjezdovou cestu, 

parkoviště, chodníky, lavičky, zeleň a to v celkové hodnotě cca 1 mil. Kč, obec 

požádá o dotaci Jihomoravský kraj, 
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- obec v roce 2013 rozjela investiční akci na obnovu lipové aleje a rekonstrukci 

zeleně v obci – kácení stromů, výsadba nových stromů a keřů – na tuto akci 

bude vynaloženo z obecního rozpočtu 250.000,- Kč.  

- v roce 2014 obec plánuje zateplení budovy Základní školy a výměna střechy 

v celkové hodnotě 1,5 mil. Kč – na tuto investici obec bude žádat dotaci u 

Státního fondu životního prostředí, která bude vyžadovat i vlastní zdroje obce, 

které by měli být cca 10 – 15 % z investice – tyto prostředky bude mít obec 

k dispozici z rezervy na běžném účtu, 

- v roce 2014 obec vynaloží výdaje v hodnotě 450.000,- Kč na úhradu projektové 

dokumentace, která řeší zasíťování pozemků pro stavbu rodinných domů včetně 

komunikace v části obce Tavíkovice – v plánu je zde umístit 12 rodinných 

domů. Tyto výdaje budou opět hrazeny z peněz na běžném účtu obce. 

5.3.3. Posouzení schopnosti splácet závazky v budoucnosti 

V této části banka posuzuje budoucí tvorbu přebytku běžného rozpočtu – jedná se o 

odhad na základě minulosti, současného rozpočtu a situace v obci.  

Podstatný vliv mají daňové příjmy, u nichž je třeba vzít v úvahu: 

- vývoj počtu obyvatel – pokles obyvatel znamená pokles sdílených daní, 

- možnost ztráty či naopak přínosu nesdílené části daní z příjmů (podíl na dani 

fyzických osob podnikatelů – pokud má obec vyšší příjmy z této daně, může je 

během splatnosti úvěru ztratit). Provede se odhad budoucího průměrného 

přebytku běžného rozpočtu, zejména u menších obcí je třeba věnovat pozornost 

počtu obyvatel a jeho trendu. Pokles počtu obyvatel znamená snižování příjmů 

obce, zejména v daňových příjmech. 

Zde se posuzují i nedaňové příjmy, kde je třeba sledovat, zda nedojde ke ztrátě výnosů 

z majetku po jeho prodeji či naopak (nájemní byty). Další složkou jsou běžné výdaje, 

které mohou být ovlivněny investicemi, jejichž provoz bude třeba dotovat, leasingem, 

splácením či ukončením splácení dodavatelských úvěrů. 
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Banka provede predikci vývoje budoucí tvorby přebytku běžného rozpočtu, který je 

důležitý jako zdroj pro splácení úvěru, a také vývoj a hodnotu dluhové služby, což je 

nejdůležitější ukazatel pro vyhodnocení úvěrového zatížení obce. 
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6 Vlastní návrhy řešení financování investiční akce 

Dle analýzy hospodaření obce Tavíkovice se jeví obec jako dobře rozvíjející se. Je 

schopna v jednotlivých letech vykazovat přebytek běžného rozpočtu, financovat 

z vlastních zdrojů jiné menší investiční akce. Budoucím cílem obce je rozšíření 

stavebních parcel, které obec zasíťuje a následně prodá potenciálním občanům.  

V současné době obec řeší havarijní stav pozemní komunikace, chybějící autobusové 

nástupiště, chodníky pro chodce. Jelikož se jedná o nejnákladnější investiční akci za 

posledních 20 let, rozhodla se obec, že je nutné, aby obec zvážila všechny možnosti 

financování této akce. Je zde nutná spoluúčast obce na financování této akce a to ve 

výši 13.276.120,- (dle předpokládaného rozpočtu). Obec tedy čelí před rozhodnutím, jak 

tuto spoluúčast financovat, jelikož není schopna celou částku uhradit z vlastních 

peněžních prostředků jednorázově na základě hospodaření obce.  

Dle zhodnocení veškerých možností financování se pro obec jeví jako vhodné různé 

varianty investičního dlouhodobého bankovního úvěru. Na základě nadlimitní veřejné 

zakázky na služby (bankovní úvěr) vybere nejvhodnější banku, která obci úvěr 

poskytne. Nebo je zde varianta dotace na část vlastních peněžních prostředků obce. 

6.1. Financování investiční akce vlastními prostředky obce 

Jednou z možných variant, jak může obec uhradit její spoluúčast na investiční akci, je 

úhrada z vlastních peněžních prostředků obce.  

Tyto peněžní prostředky by obec mohla získat ze své činnosti – například z pronájmu 

pozemků, bytů, příjmy z poskytování služeb, kladné saldo rozpočtu.  

Obec Tavíkovice dle předložených finančních výkazů hospodaří v posledních letech 

s kladným saldem rozpočtu. Nicméně tyto finanční prostředky postačují na úhradu 

běžných výdajů obce a úhradu menších akcí. 

Financování větší investiční akce z vlastních peněžních prostředků si obec nemůže 

dovolit.  
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6.2. Financování investiční akce z dotací 

Obec Tavíkovice může financovat část své spoluúčasti formou účelové dotace, která je 

charakterizována přesným účelem použití. V praxi se jedná zejména o dotace státní, o 

dotace krajů a dotace ze strukturálních fondů Evropské unie.  

Tuto dotaci může obec získat od kraje, který podporuje Program rozvoje venkova 

Jihomoravského kraje různými dotačními programy. V lednu 2014 Jihomoravský kraj 

vypsal dotační programy pro rok 2014 a obce si mohou podávat žádosti o tyto dotace.  

Další možností, kde získat evropské peníze, je Státní zemědělský intervenční fond, 

který zastřešuje Program rozvoje venkova České republiky.  

U všech získaných dotací musí obec počítat s vynaložením vlastního podílu peněžních 

prostředků. V případě, že obec nemůže jednorázově uhradit vlastní podíl z obecních 

peněz, je nucena tuto část financovat z jiných zdrojů (bankovním úvěrem).  

Bankovní instituce nabízejí obcím zvláštní způsob financování celé investiční akce, na 

kterou obec získala dotaci. Jedná se o kombinaci dvou úvěrových produktů – 

předfinancování dotace a spolufinancování projektu. Vzhledem k tomu, že čerpání 

dotace probíhá převážně až po dokončení investiční akce, obce nejsou schopny vše 

hradit z vlastních peněz. Banka poskytne obci krátkodobý revolvingový úvěr, z něhož 

obec opakovaně čerpá peníze. Jakmile je investiční akce dokončena, obec požádá o 

čerpání dotace. Banka následně umožní obci jednorázově a bezplatně splatit tento 

revolvingový úvěr, který byl obci poskytnut pouze na překlenutí časového nesouladu 

vzniku nákladů a čerpání dotace. Úroková sazba na tento krátkodobý revolvingový úvěr 

se pohybuje v současné době od 1 % p. a. do 2 % p. a. 

Na zbývající vlastní výdaje nekryté dotací, je obci poskytnut střednědobý až 

dlouhodobý bankovní úvěr s postupným splácením jistiny a úroků. Zde se úroková 

sazba pohybuje od 1,5 % p. a. výše. 



77 

6.3. Financování investiční akce bankovním úvěrem 

V případě, že se obci Tavíkovice nepodaří získat na část své spoluúčasti 13.276.120,- 

Kč účelovou dotaci, bude nucena přijmout variantu financování investičním úvěrem. 

Oslovila jsem 3 bankovní instituce pro předložení 2 variant obecné indikativní nabídky 

investičního úvěru – Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká 

spořitelna, a.s.  

Obě varianty investičního úvěru mají stejnou dobu splatnosti a to 15 let. Liší se ve výši 

úvěru (12,2 mil. Kč a 10 mil. Kč), a tedy i ve výši vlastních zdrojů obce, které musí 

vynaložit.  

 Parametry úvěru v Kč od bankovních institucí 

Komerční 

banka, a.s. 

Česká 

spořitelna, a.s. 

Československá 

obchodní banka, a.s. 

Vlastní zdroje obce 3.276.120,- 3.276.120,- 3.276.120,- 

Výše úvěru 10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 

Roční fixní úroková 

sazba 

2,93% 3,19% 3,47% 

Měsíční poplatek za 

úvěrový účet 

200,- 300,- 250,- 

Jednorázové 

poplatky 

0,- 2.000,- 5.000,- 

Úrokové náklady 

celkem 

2.589.288,38 2.819.054,59 3.066.495,11 

Nabídková cena 

celkem 

2.630.688,38 2.883.154,59 3.123.245,11 

Tabulka 12 Nabídková cena investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč od 

bankovních institucí (Zdroj: vlastní zpracování autora dle předložených indikativních 

nabídek od bankovních institucí) 
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 Parametry úvěru v Kč od bankovních institucí 

Komerční 

banka, a.s. 

Česká 

spořitelna, a.s. 

Československá 

obchodní banka, a.s. 

Vlastní zdroje obce 1.076.120,- 1.076.120,- 1.076.120,- 

Výše úvěru 12.200.000,- 12.200.000,- 12.200.000,- 

Roční fixní úroková 

sazba 

2,93% 3,19% 3,47% 

Měsíční poplatek za 

úvěrový účet 

200,- 300,- 250,- 

Jednorázové 

poplatky 

0,- 2.000,- 5.000,- 

Úrokové náklady 

celkem 

3.115.718,95 3.392.199,13 3.689.947,02 

Nabídková cena 

celkem 

3.529.718,95 3.456.299,13 3.746.697,02 

Tabulka 13 Nabídková cena investičního úvěru ve výši 12,2 mil. Kč od 

bankovních institucí (Zdroj: vlastní zpracování autora dle předložených indikativních 

nabídek od bankovních institucí) 

Při výběru varianty úvěru musí obec Tavíkovice zvolit kritérium, podle něhož bude 

vybírat nejvhodnější nabídku. Převážně se jedná o kritérium nejnižší nabídkové ceny, 

která zohledňuje veškeré náklady s úvěrem spojené. Také by obec měla zhodnotit, jakou 

výši vlastních peněžních prostředků je schopna jednorázově vynaložit ze svého 

obecního rozpočtu. 

S ohledem na hospodaření obce v posledních letech, na tvorbu přebytku běžného 

rozpočtu a samozřejmě s ohledem na plánované akce v obci, by obec mohla uvažovat o 

variantě investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč.  

Dle předložených indikativních nabídek od bankovních institucí, je nejméně nákladná 

nabídka od Komerční banky, a.s. Jedná se o domovskou banku obce, obec zde má již 

dlouholetou platební historii, což může ovlivnit nabízenou cenu.  
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6.4. Shrnutí návrhů na financování investiční akce 

Dle výše uvedených možností financování investiční akce, by obec měla požádat o 

dotaci. V případě, že dotace nebude poskytnuta, bude obec muset využít financování 

akce bankovním úvěrem. Jak již bylo řečeno, při zpracování nabídky úvěru banky 

provádí predikci, na základě níž doporučí obci optimální dobu splatnosti úvěru. 

Doba splatnosti investičního úvěru byla zvolena na základě predikce vývoje dluhové 

služby. Muselo být zohledněno úvěrové zatížení obecního rozpočtu.  

Všechna potřebná data jsou uvedena v příloze – predikce. Níže uvedená tabulka 

obsahuje pouze výčet některých řádků, které je nutné okomentovat v rámci této analýzy. 

Název 

položky 

Běžné 

příjmy 

(v tis. Kč) 

Běžné 

výdaje 

(v tis. 

Kč) 

Úrok 

z úvěru či 

leasingu 

(v tis. Kč) 

Z toho úroky 

z nového 

investičního úvěru 

(v tis. Kč) 

Přebytek 

běžného 

rozpočtu 

(v tis. Kč) 

Dluhová 

služba 

(v %) Rok 

2008 8128,43 7840,70 159,33 -- 447,06 8,09 

2009 8715,01 9168,52 184,81 -- -268,70 8,57 

2010 7579,71 7688,96 156,96 -- 47,71 8,63 

2011 8313,35 7266,37 142,41 -- 1189,39 8,22 

2012 6984,13 5909,19 126,97 -- 1201,91 6,13 

2013 11858,00 7861,00 116,00 -- 4113,00 5,16 

2014 7433,57 6023,29 131,00 34,00 1541,28 5,84 

2015 7656,87 6139,58 224,00 146,00 1741,29 6,97 

2016 7889,89 6258,13 320,00 261,00 1951,13 13,64 

2017 8133,04 6378,96 314,00 274,00 2068,08 18,52 

Tabulka 14 Hodnoty základních ukazatelů pro hodnocení úvěruschopnosti obce 

Tavíkovice (Zdroj: vlastní zpracování dle předložených interních materiálů obce) 

Na základě předložených finančních výkazů byla zpracována predikce vývoje přebytku 

běžného rozpočtu obce Tavíkovice, jako zdroje pro splácení poskytnutého investičního 

úvěru a dále vývoj dluhové služby, což je jeden ze základních ukazatelů, který 

monitoruje Ministerstvo financí.  
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Obec dle této predikce dosahuje dostatečného přebytku běžného rozpočtu. Ukazatel 

dluhové služby vykazuje přijatelné hodnoty až do roku 2017. Obec Tavíkovice 

v současné době využívá dlouhodobý investiční úvěr na bytový dům v obci, který splatí 

v roce 2019, pokud bude vše v pořádku dle splátkového kalendáře (zůstatek tohoto 

úvěru činí k 31. 12. 2013 cca 1,9 mil. Kč). V návrhu na financování akce je počítáno, že 

nový investiční úvěr bude vyčerpán do 30. 06. 2016. Jak je vidět ve výše uvedené 

tabulce, dluhová služba z roku 2016 na rok 2017 narostla na 18,52 %.  Tato hodnota je 

přijatelná a schválitelná v bance, nicméně se již blíží hraničním 25 %. V roce 2019 by 

dluhová služba měla klesnout, jelikož obec splatí současný investiční úvěr.  

V případě, že by obec plánovala v průběhu splácení nového úvěru další větší investici, 

kterou by opět potřebovala financovat bankovním úvěrem, není jisté, že dosáhne svým 

hospodařením na další větší investiční úvěr. Dluhová služba by se pak mohla dostat přes 

hraničních 25 % a obec by musela vysvětlovat stav hospodaření Ministerstvu financí.  

Vzhledem k tomu, že obec Tavíkovice plánuje v nejbližších letech menší investiční 

akce, které budou hrazeny částečně z přijatých dotací, ale také částečně z vlastních 

peněžních prostředků obce, je nutné zohlednit, jakou výši vlastních prostředků je obec 

nyní schopna uvolnit na investiční akci - průtah obcí. Čím vyšší budou vlastní zdroje 

obce, tím nižší úrokovou sazbu investičního úvěru může získat. 

Další důležité kritérium je výše měsíční splátky a tudíž roční zatížení obecního 

rozpočtu. Obec si musí uvědomit, že může provádět kdykoliv mimořádné splátky úvěru 

zdarma. 

V uvedených návrzích je počítáno s fixní úrokovou sazbou po celou dobu splatnosti 

investičního úvěru. Je nutné, zvážit kratší dobu fixace, např. po 5 letech, jelikož čím 

delší doba fixace, tím vyšší úrokovou sazbu nabízejí bankovní instituce.  

Po zohlednění výše uvedených kritérií, by obec Tavíkovice měla uvažovat o 

bankovním investičním úvěru ve výši 10 mil. Kč se splatností 15 let od Komerční 

banky, a.s.. Vlastní zdroje, které obec vynaloží, jsou ve výši 3.276.120,- Kč, tudíž na 

obecním bankovním účtu zůstane dostatečný zůstatek na další menší investiční akce a 

na krytí běžných výdajů obce. Výše měsíční splátky a roční zatížení obecního rozpočtu 

je přijatelné a vzhledem k tvorbě přebytku běžného rozpočtu akceptovatelné.  
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Navrhovanou úrokovou sazbu může obec snížit tím, že si nechá dobu fixace úrokové 

sazby po 5 letech. Sníženou úrokovou sazbou dosáhne nižších celkových nákladů, které 

jsou spojené s investičním úvěrem. Náklady obec může snížit mimořádnými splátkami. 

Údaje obsažené v předložených indikativních nabídkách od bankovních institucí jsou 

aktuální v čase. 
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7 Závěr 

Tato diplomová práce je zaměřená na nalezení možnosti financování investiční akce 

v obci Tavíkovice – průtah obcí. Obci byly představeny způsoby, jakým lze tuto akci 

financovat, a to jak z vlastních zdrojů, tak z dotace či investičním úvěrem. Jako 

nejvhodnější způsob financování se jeví kombinace dotace a investičního úvěru. 

Vzhledem k tomu, že dotační tituly se nevypisují každoročně a že náklady na akci jsou 

uznatelné i zpětně, zaměřila jsem se v této práci především na způsob financování 

pomocí investičního úvěru. 

Proto, abych mohla stanovit, zda je možné obec Tavíkovice financovat, provedla jsem 

analýzu hospodaření obce Tavíkovice v letech 2008 – 2013. Při této analýze bylo 

zjištěno, že více než polovinu příjmů obecního rozpočtu tvoří daňové příjmy, které jsou 

municipalitám přerozdělovány na základě rozpočtového určení daní. Bylo zjištěno, že 

obec je schopna ve sledovaném období pokrýt běžné výdaje běžnými příjmy.  

Po provedené analýze hospodaření obce byla provedena úvěrová analýza, která spočívá 

ve výpočtech přebytku běžného rozpočtu jako zdroje pro splácení úvěru, dluhové 

služby, která by neměla přesáhnout hranici 25 % a ve vytvoření predikce vývoje těchto 

ukazatelů. Na základě této analýzy by obec Tavíkovice mohla získat investiční úvěr ve 

výši 10 mil. Kč se splatností na 15 let.  

Z předložených indikativních nabídek investičního úvěru od 3 oslovených bank, 

předložila nejnižší nabídkovou cenu investičního úvěru Komerční banka, a.s., která je 

zároveň domovskou bankou obce. Nabídková cena ve výši 2.630.688,38 Kč zahrnuje 

veškeré náklady spojené s investičním úvěrem, tzn. náklady na vyřízení úvěru, vedení 

úvěrového účtu, jednorázové poplatky, úroky z úvěru i předčasné splacení úvěru. 

Obec Tavíkovice dosud nezná přesný časový harmonogram stavby investiční akce. Dle 

předložené projektové dokumentace jsem tedy zvolila následující dobu čerpání 

investičního úvěru, od 06/2014 do 06/2016, při které je reálné investiční akci uskutečnit. 

První plánovaná splátka jistiny úvěru by proběhla v 07/2016 s předpokládaným 

termínem splacení úvěru v 06/2031. V roce 2014 by obec z úvěru vyčerpala 4 mil. Kč, 

v roce 2015 by vyčerpala 4,5 mil. Kč a v roce 2016 obec vyčerpá zbývající část úvěru 

ve výši 1,5 mil. Kč. Již v roce 2014 obec začne platit úroky z vyčerpané části úvěru.  
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Průběh čerpání, splácení jistiny a placení úroků z úvěru znázorňuje níže uvedený graf až 

do roku 2031, což je konečná splatnost úvěru. Měsíční výše jistiny úvěru 55.556,- je od 

roku 2017 až do roku 2031 neměnná. Níže uvedený graf znázorňuje součtové hodnoty 

jistiny a úroků, které obec od počátku investičního úvěru již uhradila. Graf zobrazuje 

klesání vyčerpané částky každý rok o zaplacenou jistinu.  

 

Graf 16 Časově finanční plán investiční akce (Zdroj: vlastní zpracování autora) 

I když obec vykazuje po celou dobu splácení přijatelné hodnoty výše uvedených 

ukazatelů, domnívám se, že by to bylo pro obec velmi finančně zatěžující a nebyla by 

schopna provádět další významnější a nákladnější investice. Měla by vzít v úvahu, že 

investiční akci provede za 2 roky nebo akci rozloží na menší dílčí části, kdy obec našetří 

více vlastních peněžních prostředků, a tudíž by snížila potřebnou částku úvěru.  

Otázka financování investiční akce by se pro obec změnila, v případě, že by získala 

dotaci na tuto akci. Rozhodujícím faktorem bude, jaké procento nákladů na akci by 

dotace uhradila. Zbývající část vlastních nákladů nekrytých dotací, může obec uhradit 

buď ihned z obecního rozpočtu, nebo bankovním úvěrem, který by však již byl 

poskytnut na nižší částku s kratší dobou splatnosti. 
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Název položky Jednotky 

HK 12/2008 
(12) 

HK 12/2009 
(12) 

HK 12/2010 
(12) 

HK 12/2011 
(12) 

HK 12/2012 
(12) 

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 
      Saldo příjmů a výdajů Tisíce 4 004,67 -2 134,55 -178,51 872,40 1 017,58 

PŘÍJMY CELKEM Tisíce 12 168,48 9 045,77 7 770,86 8 331,75 6 984,13 

1xxx Daňové příjmy Tisíce 5 138,26 5 462,75 5 039,68 4 817,57 4 919,58 

111x Daně z příjmů fyzických osob Tisíce 1 241,94 986,13 1 096,60 1 086,52 1 121,76 

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Tisíce 931,03 852,45 889,70 958,30 975,41 

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Tisíce 231,54 56 128 47,76 45,15 

1113+1119 Ostatní daně z příjmů fyzických osob Tisíce 79,37 77,68 78,90 80,46 101,20 

112x Daně z příjmů právnických osob Tisíce 1 375,90 1 809,78 1 069,40 1 200,35 988,02 

1121+1129 Daň z příjmů právnických osob + ostatní Tisíce 1 313,26 934,29 919,60 1 200,35 988,02 

1122+1123 Daň z příjmů právnických osob za obce a kraje Tisíce 62,64 875,49 149,80 0 0 

12xx Daně ze zboží a služeb (DPH) Tisíce 1 908,59 1 900,68 2 010,67 1 713,13 1 824,30 

13xx Daně a poplatky Tisíce 217,86 240,97 259,46 217,69 325,03 

131x+136x Správní poplatky Tisíce 6,53 5,93 7,45 8,44 9,48 

133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Tisíce 206,57 210,70 231,69 197,41 4,20 

134x Místní poplatky z vybíraných činností a služeb Tisíce 4,76 24,34 20,32 11,84 216,41 

135x Odvody z loterie a jiných činností Tisíce 0 0 0 0 94,94 

13xx Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

15xx Daně z maj. a kap. převodů (daň z nemovitostí) Tisíce 393,97 525,19 603,55 599,88 660,47 

170x Ostatní daňové příjmy Tisíce 0 0 0 0 0 

2xxx Nedaňové příjmy Tisíce 1 372,05 2 316,75 1 591,35 1 990,59 1 530,65 

211x Příjmy z vlastní činnosti Tisíce 703,01 1 609,72 934,06 1 051,69 744,91 

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Tisíce 702,80 1 594,50 934,02 1 046,40 738,71 

2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) Tisíce 0,21 0,22 0,04 5,29 1,80 

211x Ostatní Tisíce 0 15 0 0 4,40 

212x Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Tisíce 39,88 32,02 0 0 0 

2122 Odvody příspěvkových organizací Tisíce 39,88 32,02 0 0 0 

212x Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

213x Příjmy z pronájmu majetku Tisíce 541,90 456,31 420,79 454,40 493,47 

214x Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Tisíce 13,13 83,45 10,94 7,03 8,21 
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2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend Tisíce 0 0 0 0 0 

214x Ostatní Tisíce 13,13 83,45 10,94 7,03 8,21 

221x Přijaté sankční platby Tisíce 0 45 0 0 0 

222x Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let Tisíce 0 0,95 8,08 0 0 

231x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Tisíce 0 0 7 0 0 

232x Ostatní nedaňové příjmy Tisíce 74,13 89,30 210,48 477,47 284,06 

234x Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Tisíce 0 0 0 0 0 

241x Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Tisíce 0 0 0 0 0 

244x Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Tisíce 0 0 0 0 0 

245x Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Tisíce 0 0 0 0 0 

246x Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Tisíce 0 0 0 0 0 

2xxx Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

3xxx Kapitálové příjmy Tisíce 3 890,05 64,12 191,15 18,40 0 

3111 Příjmy z prodeje pozemků Tisíce 70,05 64,12 21,15 18,40 0 

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Tisíce 0 0 170 0 0 

311x Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Tisíce 3 820 0 0 0 0 

312x Ostatní kapitálové příjmy Tisíce 0 0 0 0 0 

3201 Příjmy z prodeje akcií Tisíce 0 0 0 0 0 

3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů Tisíce 0 0 0 0 0 

4xxx Dotace Tisíce 1 768,12 1 202,15 948,68 1 505,19 533,90 

41xx Neinvestiční přijaté dotace - konsolidace Tisíce 1 618,12 935,51 948,68 1 505,19 533,90 

411x Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední 
úrovně Tisíce 474,69 888,47 783,82 1 051,34 532,70 

4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokladní správy st. rozpočtu Tisíce 60 34,60 77,70 3,24 47 

4112 Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu Tisíce 75 76,70 218 178,20 177,90 

4113 Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů Tisíce 0 0 0 0 0 

4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Tisíce 339,69 777,17 488,12 869,90 307,80 

411x Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

412x Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Tisíce 1 143,43 47,04 164,86 453,85 1,20 

4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí Tisíce 0 0 0 0 0 

4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů Tisíce 1 111,03 47,04 164,86 453,85 1,20 

4129 ostatní neinvestiční dotace od RÚÚ Tisíce 32,40 0 0 0 0 



91 

413x Převody z vlastních fondů - konsolidace Tisíce 0 0 0 0 0 

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Tisíce 0 0 0 0 0 

413x ostatní – konsolidace Tisíce 0 0 0 0 0 

415x Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí Tisíce 0 0 0 0 0 

41xx Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

42xx Investiční dotace Tisíce 150 266,64 0 0 0 

421x Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Tisíce 0 0 0 0 0 

4211 Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu Tisíce 0 0 0 0 0 

4212 Invetiční přijaté dotace ze st. rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu Tisíce 0 0 0 0 0 

4213+4214 Investiční přijaté dotace ze st. fondů a j. fondů ústř. úrovně Tisíce 0 0 0 0 0 

4216 Ostatní investiční přijaté otace ze státního rozpočtu Tisíce 0 0 0 0 0 

421x Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

422x Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Tisíce 150 266,64 0 0 0 

4221 Invetiční přijaté dotace od obcí Tisíce 0 0 0 0 0 

4222 Investiční přijaté dotace od krajů Tisíce 150 266,64 0 0 0 

4229 Ostatní dotace od rozp. ÚÚ Tisíce 0 0 0 0 0 

423x Investiční dotace přijaté ze zahraničí Tisíce 0 0 0 0 0 

42xx Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

VÝDAJE CELKEM Tisíce 8 163,81 11 180,32 7 949,37 7 459,35 5 966,55 

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Tisíce 7 840,70 9 168,52 7 688,96 7 266,37 5 909,19 

1xxx Zemědělství a lesní hospodářství Tisíce 0 474,44 119 0 3,36 

z toho Opravy (5171) Tisíce 0 0 0 0 0 

1xxx Ostatní Tisíce 0 474,44 119 0 3,36 

2xxx Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Tisíce 2 124,95 974,87 1 889,40 645,26 775,82 

21xx Průmysl, stavebnictví, obchod a služby - běžné výdaje celkem Tisíce 0 0 0 2,60 0 

22xx Doprava Tisíce 430,30 65,23 743,26 97,69 103,80 

z toho Opravy (5171) Tisíce 382,83 57 709,88 54,13 40,50 

          Dopravní obslužnost (5193) Tisíce 0 0 0 30,15 30,20 

221x pozemní komunikace(5xxx) Tisíce 430,30 65,23 743,26 67,54 73,60 

z toho 221x Osobní náklady Tisíce 0 0 0 0 0 

           221x Materiál (513x) Tisíce 6,64 4,29 13,98 9,50 25,17 
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           221x Služby (516x) Tisíce 40,83 3,94 19,40 3,91 7,93 

           221x Opravy (5171) Tisíce 382,83 57 709,88 54,13 40,50 

           221x ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

22xx Ostatní doprava Tisíce 0 0 0 30,15 30,20 

23xx Vodní hospodářství Tisíce 1 694,65 909,64 1 146,14 544,97 672,02 

231x Pitná voda Tisíce 1 040,89 391,51 361,16 323,39 418,09 

z toho 231x Služby (516x) Tisíce 41,71 40,22 43,12 36,49 21,93 

           231x Opravy (5171) Tisíce 680,23 58,62 45,45 19,17 147,81 

            231x Ostatní pitná voda Tisíce 318,95 292,67 272,59 267,73 248,35 

232x Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Tisíce 335,26 345,96 784,98 221,58 253,93 

z toho 232x Opravy (5171) Tisíce 201,23 86,49 50,32 33,57 70,21 

           232x Služby (516x) Tisíce 27,34 65,62 500,21 37,26 25,08 

          232x Ostatní Tisíce 106,69 193,85 234,45 150,75 158,64 

23xx Ostatní Vodní hospodářství Tisíce 318,50 172,17 0 0 0 

24xx Spoje Tisíce 0 0 0 0 0 

25xx Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Tisíce 0 0 0 0 0 

2xxx Ostatní průmysl Tisíce 0 0 0 0 0 

3xxx Služby pro obyvatelstvo Tisíce 2 555,52 3 083,17 1 963,36 3 559,20 2 328,33 

31xx Vzdělávání Tisíce 679,22 427,88 344,16 536,35 602,57 

3111 Předškolní zařízení (5xxx) Tisíce 0 0 0 0,68 0 

z toho 3111 Osobní náklady (501x + 502x + 503x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           3111 Materiál (513x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           3111 Energie, paliva, voda (515x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           3111 Služby (516x) Tisíce 0 0 0 0,68 0 

           3111 Opravy (5171) Tisíce 0 0 0 0 0 

           3111 Neinvestiční dotace obcím (5321) Tisíce 0 0 0 0 0 

           3111 Neinvestiční transfery příspěvkovým a jiným organizacím 
(533x) Tisíce 0 0 0 0 0 

          3111 Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

3113 Základní školy (5xxx) Tisíce 61,24 78,20 60,96 79,72 602,57 

z toho 3113 Osobní náklady (501x + 502x + 503x) Tisíce 0 0 0 0 46,83 

           3113 Materiál (513x) Tisíce 0 0 0 0 8,86 
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           3113 Energie, paliva, voda (515x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           3113 Služby (516x) Tisíce 0 0 0 1,93 2,81 

           3113 Opravy (5171) Tisíce 0 0 0 0 78,59 

           3113 Neinvestiční dotace obcím (5321) Tisíce 61,24 78,20 60,96 77,79 105 

           3113 Neinvestiční transfery příspěvkovým a jiným organizacím 
(533x) Tisíce 0 0 0 0 356,98 

         3113 Ostatní Tisíce 0 0 0 0 3,50 

312x Školy zajišťující střední vzdělávání Tisíce 0 0 0 0 0 

z toho 312x Osobní náklady (501x + 502x + 503x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           312x Materiál (513x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           312x Energie, paliva, voda (515x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           312x Služby (516x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           312x Opravy (5171) Tisíce 0 0 0 0 0 

           312x Neinvestiční dotace obcím (5321) Tisíce 0 0 0 0 0 

           312x Neinvestiční transfery příspěvkovým a jiným organizacím 
(533x) Tisíce 0 0 0 0 0 

        312x Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

314x Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Tisíce 0 0 0 0 0 

z toho 314x Osobní náklady (501x + 502x + 503x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           314x Materiál (513x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           314x Energie, paliva, voda (515x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           314x Služby (516x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           314x Opravy (5171) Tisíce 0 0 0 0 0 

           314x Neinvestiční dotace obcím (5321) Tisíce 0 0 0 0 0 

           314x Neinvestiční transfery příspěvkovým a jiným organizacím 
(533x) Tisíce 0 0 0 0 0 

         314x Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

3150 Vyšší odborné školy (5xxx) Tisíce 0 0 0 0 0 

31xx Ostatní vzdělávání Tisíce 617,98 349,68 283,20 455,95 0 

32xx Ostatní vzdělávání Tisíce 0 0 0 0 0 

33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Tisíce 448,93 1 082,51 270,02 814,68 135,05 

331x Kultura (5xxx) Tisíce 10,75 32,95 3,51 8,95 2,64 

332x Ochrana památek a péče o kult. dědictví a nár. a hist. povědomí Tisíce 0 163,50 0 188,63 0 
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z toho 332x Opravy (5171) Tisíce 0 163,50 0 163,63 0 

         332x Ostatní Tisíce 0 0 0 25 0 

33xx Ostatní kultura a církve Tisíce 438,18 886,06 266,51 617,10 132,41 

34xx Tělovýchova a zájmová činnost Tisíce 4,18 2,40 14,85 106,60 20 

35xx Zdravotnictví Tisíce 70,82 83,94 244,50 45,05 8,02 

351x Ambulantní péče Tisíce 70,82 83,94 244,50 45,05 8,02 

352x Ústavní péče Tisíce 0 0 0 0 0 

z toho 352x Neinvestiční transfery příspěvkovým a jiným organizacím 
(533x) Tisíce 0 0 0 0 0 

352x Ostatní ústavní péče Tisíce 0 0 0 0 0 

353x Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Tisíce 0 0 0 0 0 

35xx Ostatní zdravotnictví Tisíce 0 0 0 0 0 

36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Tisíce 1 008,11 920,49 730,64 1 268,48 1 241,62 

361x Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Tisíce 0 0 0 167,39 175,15 

3611 Podpora individuální bytové výstavby (5xxx) Tisíce 0 0 0 0 0 

z toho 3611 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu (5660) Tisíce 0 0 0 0 0 

3611 Ostatní podpora individuální bytové výstavby Tisíce 0 0 0 0 0 

3612 Bytové hospodářství  po konsolidací Tisíce 0 0 0 167,39 151,50 

z toho 3612 Osobní náklady (501x + 502x + 503x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           3612 Materiál (513x) Tisíce 0 0 0 0 31,94 

           3612 Úroky (5141) Tisíce 0 0 0 0 0 

           3612 Energie, paliva, voda (515x) Tisíce 0 0 0 1,93 15,59 

           3612 Služby (516x) Tisíce 0 0 0 47,62 0,82 

           3612 Opravy (5171) Tisíce 0 0 0 117,84 102,65 

           3612 Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu (5660) Tisíce 0 0 0 0 0 

         3612 Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0,50 

361x ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství Tisíce 0 0 0 0 23,65 

363x Komunální služby a územní rozvoj Tisíce 950,24 883,25 713,64 1 101,09 1 066,47 

z toho 363x Osobní náklady (501x + 502x + 503x) Tisíce 426,44 604 552,64 657,98 759,21 

           363x Materiál (513x) Tisíce 4,84 1,71 1,91 70,96 82,26 

           363x Úroky (5141) Tisíce 0 0 0 0 0 

           363x Energie, paliva, voda (515x) Tisíce 92,51 99,94 157,89 75,08 201,48 
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           363x Služby (516x) Tisíce 0 40,69 0 140,36 13,33 

           363x Opravy (5171) Tisíce 422,32 11,94 0 143,09 9,49 

363x Ostatní Tisíce 4,13 124,97 1,20 13,62 0,70 

36xx Ostatní bydlení, komunální služby a územní rozvoj Tisíce 57,87 37,24 17 0 0 

37xx Ochrana životního prostředí Tisíce 344,26 565,95 359,19 788,04 321,07 

371x Ochrana ovzduší a klimatu Tisíce 0 0 0 0 0 

372x Nakládání s odpady Tisíce 251,45 344,87 260,99 252,86 281,55 

z toho 372x Materiál (513x) Tisíce 0 0 4,75 3,38 3,43 

           372x Energie, paliva, voda (515x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           372x Služby (516x) Tisíce 248,51 341,92 253,29 246,49 278,12 

           372x Opravy (5171) Tisíce 0 0 0 0 0 

          372x Ostatní Tisíce 2,94 2,95 2,95 2,99 0 

374x Ochrana přírody a krajiny Tisíce 92,81 129,08 98,20 535,18 39,52 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (5xxx) Tisíce 92,81 129,08 98,20 535,18 39,52 

z toho 3745 Osobní náklady (501x + 502x + 503x) Tisíce 0 0 0 319,32 33,27 

           3745 Materiál (513x) Tisíce 29,74 70,97 36,75 76,59 0 

           3745 Energie, paliva, voda (515x) Tisíce 19,42 25,91 22,61 40,62 6,25 

           3745 Služby (516x) Tisíce 5,99 8,09 4,32 -62,59 0 

           3745 Opravy  (5171) Tisíce 37,66 24,11 34,52 161,24 0 

         3745 Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

374x Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

37xx Ostatní Tisíce 0 92 0 0 0 

3xxx Ostatní služby pro obyvatelstvo Tisíce 0 0 0 0 0 

4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti Tisíce 0 0 0 0 0 

41xx Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Tisíce 0 0 0 0 0 

43xxx Sociální péče Tisíce 0 0 0 0 0 

z toho 43xx Opravy Tisíce 0 0 0 0 0 

           43xx Neinv. příspěvky zřízeným PO (533x) Tisíce 0 0 0 0 0 

          43xx Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

4xxx Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

5xxx Bezpečnost státu a právní ochrana Tisíce 139,14 64,08 83,13 58,35 352,24 

52xx Civilní připravenost na krizové stavy Tisíce 0 0 0 0 0 
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53xx Bezpečnost a veřejný pořádek Tisíce 0 0 0 0 0 

55xx Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Tisíce 139,14 64,08 83,13 58,35 352,24 

5xxx Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

6xxx Všeobecná veřejná správa a služby Tisíce 3 021,09 4 571,96 3 634,07 3 003,56 2 449,44 

611x Zastupitelské orgány Tisíce 882,76 850,21 851,35 707,11 861,82 

6112+6113 Zastupitelstva obcí nebo zastupitelstva krajů (5xxx) Tisíce 784,03 814,36 773,29 707,11 820,54 

z toho 6112+6113 Osobní náklady (501x + 502x + 503x) Tisíce 755,43 765,07 727,19 657,95 783,68 

           6112+6113 Materiál (513x) Tisíce 0 0 0 2,10 9,53 

           6112+6113 Energie, paliva, voda (515x) Tisíce 0 0 0 3,56 0 

           6112+6113 Služby (516x) Tisíce 16,89 32,15 31,52 26,19 11 

           6112+6113 Opravy (5171) Tisíce 0 0 0 0 0 

           6112+6113 Cestovné (5173) Tisíce 11,71 16,59 14,58 17,31 16,33 

          6112+6113 Ostatní Tisíce 0 0,55 0 0 0 

611x ostatní Volby Tisíce 98,73 35,85 78,06 0 41,28 

617x Regionální a místní správa Tisíce 1 863,66 2 597,89 2 410,10 2 093,49 1 443,27 

6171+6172 Činnost místní nebo regionální správy (5xxx - 
/5344+5345+5346+5347+5348+5349/) Tisíce 1 863,66 2 597,89 2 410,10 2 093,49 1 443,27 

z toho 6171+6172 Osobní náklady (501x + 502x + 503x) Tisíce 1 246,39 1 560,35 1 644,79 1 180,96 779,21 

           6171+6172 Materiál (513x) Tisíce 232,42 256,75 212,45 299,69 151,91 

           6171+6172 Úroky placené (5141) Tisíce 0 0 0 0 0 

           6171+6172 Energie, paliva, voda (515x) Tisíce 110,16 200,67 155,40 276,52 93,61 

           6171+6172 Služby (516x) Tisíce 217,75 534,01 353,25 265,59 317,85 

           6171+6172 Opravy (5171) Tisíce 39,71 16,14 14,99 42,02 8,24 

           6171+6172 Programové vybavení (5172) Tisíce 0 0 0 0 41,94 

           6171+6172 Cestovné (5173) Tisíce 8,15 11,53 11,46 7,49 0 

           6171+6172 Pohoštění (5175) Tisíce 5,62 5,75 7,16 2,32 4,21 

           6171+6172 Leasingové splátky (5178) Tisíce 0 0 0 0 0 

           6171+6172 Ostatní nákupy (5179) Tisíce 0 0 0 0 0 

           6171+6172 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (5192) Tisíce 0 0 0 0 0 

           6171+6172 Věcné dary (5194) Tisíce 0 0 0 0 0 

           6171+6172 Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům (521x) Tisíce 0 0 0 0 0 

           6171+6172 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným 
organizacím (522x) Tisíce 0,63 0,63 0,60 6,55 0,60 
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           6171+6172 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 
úrovně (532x) Tisíce 2,83 6,83 10 2,50 45,49 

           6171+6172 Ostatní neinvest. transfery veř. rozpočtům (daně, vratky, 
sankce) (536x) Tisíce 0 0 0 1,11 0,21 

           6171+6172 Ostatní Tisíce 0 5,23 0 8,74 0 

617x Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

63xx Finanční operace po konsolidaci Tisíce 274,67 1 122,91 364,54 199,86 141,11 

z toho 63xx Úroky (5141) Tisíce 159,33 184,81 156,96 142,41 126,97 

63xx Ostatní finanční operace Tisíce 115,34 938,10 207,58 57,45 14,14 

6xxx Ostatní Tisíce 0 0,95 8,08 3,10 3,24 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Tisíce 323,11 2 011,80 260,41 192,98 57,36 

1xxx Zemědělství a lesní hospodářství Tisíce 0 0 0 0 0 

2xxx Průmyslová a ostatní odvětví Tisíce 0 925,52 0 9,75 0 

21xx Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Tisíce 0 0 0 0 0 

22xx Doprava Tisíce 0 687,52 0 9,75 0 

2212 Silnice (6xxx) Tisíce 0 0 0 9,75 0 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy (6xxx) Tisíce 0 0 0 0 0 

22xx Ostatní doprava Tisíce 0 687,52 0 0 0 

23xx Vodní hospodářství Tisíce 0 238 0 0 0 

231x Pitná voda Tisíce 0 238 0 0 0 

232x Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Tisíce 0 0 0 0 0 

23xx Ostatní vodní hospodářství Tisíce 0 0 0 0 0 

2xxx  Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

3xxx Služby pro obyvatelstvo Tisíce 323,11 1 086,28 200,41 70,88 57,36 

31xx Vzdělávání Tisíce 0 0 106,21 0 0 

33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Tisíce 0 0 0 27,27 0 

332x Ochrana památek a péče o kult. dědictví a nár. a hist. povědomí Tisíce 0 0 0 27,27 0 

33xx ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

34xx Tělovýchova a zájmová činnost Tisíce 0 0 0 0 0 

35xx Zdravotnictví Tisíce 0 0 0 0 57,36 

352x Ústavní péče Tisíce 0 0 0 0 0 

35xx ostatní zdravotnictví Tisíce 0 0 0 0 57,36 

36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Tisíce 323,11 1 086,28 94,20 13,61 0 



98 

361x Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Tisíce 0 0 0 0 0 

3611 Podpora individuální bytové výstavby (6xxx) Tisíce 0 0 0 0 0 

3612 Bytové hospodářství (6xxx) Tisíce 0 0 0 0 0 

361x ostatní rozvoj bydlení Tisíce 0 0 0 0 0 

363x Komunální služby a územní rozvoj Tisíce 323,11 1 086,28 94,20 13,61 0 

36xx Ostatní bydlení Tisíce 0 0 0 0 0 

37xx Ochrana životního prostředí Tisíce 0 0 0 30 0 

372x Nakládání s odpady Tisíce 0 0 0 30 0 

374x Ochrana přírody a krajiny Tisíce 0 0 0 0 0 

37xx Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

3xxx Ostatní Služby pro obyvatelstvo Tisíce 0 0 0 0 0 

4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti Tisíce 0 0 0 0 0 

431x Sociální péče a pomoc starým a zdravotně postiženým občanům Tisíce 0 0 0 0 0 

4xxx Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

5xxx Bezpečnost státu a právní ochrana Tisíce 0 0 60 112,35 0 

6xxx Všeobecná veřejná správa a služby Tisíce 0 0 0 0 0 

6171+6172 Činnost místní nebo regionální správy (6xxx) Tisíce 0 0 0 0 0 

6xxx Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ             

Běžné výdaje - konsolidace výdajů Tisíce 7 840,70 9 168,52 7 688,96 7 266,37 5 909,19 

Osobní výdaje (501x+502x+503x) Tisíce 2 464,55 2 949,70 2 961,89 2 830,84 2 498,83 

Nákup materiálu (513x) Tisíce 502,93 468,70 443,76 508,95 597,36 

Finanční výdaje (514x) Tisíce 161,77 184,81 156,96 142,41 126,97 

Úroky (5141) Tisíce 159,33 184,81 156,96 142,41 126,97 

Ostatní Finanční výdaje  514x Tisíce 2,44 0 0 0 0 

Nákup vody, paliv a energie (515x) Tisíce 601,17 782,33 819,41 805,44 673,71 

Nákup služeb (516x) Tisíce 1 043,48 2 154,25 1 591,82 990,86 714,51 

Ostatní nákupy (517x) Tisíce 2 383,82 913,03 954,09 1 252,25 667,78 

Opravy a udržování (5171) Tisíce 2 330,40 825,81 866,97 1 193,41 583,71 

Leasingové splátky (5178) Tisíce 0 0 0 0 0 

Ostatní ostatní nákupy (517x) Tisíce 53,42 87,22 87,12 58,84 84,07 
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Poskytnuté zálohy jistiny, záruky (518x) Tisíce 0 0 0 0,08 0 

Výdaje související s neinvestičními nákupy (519x) Tisíce 212,58 177,16 196,31 88,79 31,20 

Výdaje na dopravní obslužnost (5193) Tisíce 0 0 0 30,15 30,20 

Ostatní Výdaje související s neinv. nákupy (519x) Tisíce 212,58 177,16 196,31 58,64 1 

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům (521x) Tisíce 0 0 0 0 0 

Neinvestiční dotace neziskovým a podobným subjektům (522x) Tisíce 4,57 3,03 5,96 7,17 24,72 

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (531x) Tisíce 0 0 0 0 0 

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (532x) Tisíce 73,19 98,67 73,91 83,28 150,49 

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (533x) Tisíce 216 224 210 430,47 356,98 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (5331) Tisíce 216 224 210 210 210 

Ostatní neinvestiční transfery PO a podobným organizacím (533x) Tisíce 0 0 0 220,47 146,98 

Převody vlastním fodnům po konsolidaci (534x - konsolidace) Tisíce 0 0 0 0 0 

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům (536x) Tisíce 170,64 1 197,48 266,85 120,55 66,64 

Sociální dávky (541x) Tisíce 0 0 0 0 0 

Náhrady placené obyvatelstvu (542x) Tisíce 0 7,36 0 5,28 0 

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (549x) Tisíce 6 8 8 0 0 

Neinvestiční transfery do zahraničí (55xx) Tisíce 0 0 0 0 0 

Neinvestiční půjčené prostředky (56xx) Tisíce 0 0 0 0 0 

Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům (561x) Tisíce 0 0 0 0 0 

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu (566x) Tisíce 0 0 0 0 0 

Ostatní neinvestiční půjčené prostředky (56xx) Tisíce 0 0 0 0 0 

Ostatní neinvestiční výdaje (59xx) Tisíce 0 0 0 0 0 

Ostatní běžné výdaje (5xxx) Tisíce 0 0 0 0 0 

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ             

Kapitálové výdaje Tisíce 323,11 2 011,80 260,41 192,98 57,36 

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (611x) Tisíce 14,28 383,18 55,20 12 0 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (612x) Tisíce 196,74 687,52 166,21 169,62 57,36 

z toho Budovy, haly a stavby (6121) Tisíce 196,74 687,52 0 79,62 57,36 

Ostatní pořízení dlouhodobého hm. majetku (612x) Tisíce 0 0 166,21 90 0 

Pozemky (613x) Tisíce 112,09 941,10 39 11,36 0 

Výdaje související s inv. nákupy (614x) Tisíce 0 0 0 0 0 
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Investiční úroky (6143) Tisíce 0 0 0 0 0 

Ostatní výdaje související s inv. nákupy (614x) Tisíce 0 0 0 0 0 

Nákup akcií a majetkových podílů (62xx) Tisíce 0 0 0 0 0 

Investiční transfery (63xx) Tisíce 0 0 0 0 0 

Investiční půjčené prostředky (64xx) Tisíce 0 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové výdaje (69xx) Tisíce 0 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové výdaje (6xxx) Tisíce 0 0 0 0 0 

FINANCOVÁNÍ             

krátkodobé Tisíce -3 642,43 2 541,57 581,13 -455,32 -749,32 

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Tisíce 0 0 0 0 0 

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Tisíce 0 0 0 0 0 

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Tisíce 0 0 0 0 0 

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Tisíce 0 0 0 0 0 

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) Tisíce -3 642,43 2 541,57 581,13 -455,32 -749,32 

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Tisíce 0 3 069,63 2 006,28 1 000 0 

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Tisíce 0 -3 069,63 -2 006,28 -1 000 0 

Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

dlouhodobé Tisíce -362,30 -407,03 -402,62 -417,16 -268,30 

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Tisíce 0 0 0 0 0 

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Tisíce 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Tisíce 0 0 0 0 0 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Tisíce -362,10 -407,03 -402,62 -417,16 -268,30 

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) Tisíce 0 0 0 0 0 

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Tisíce 0 0 0 0 0 

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Tisíce 0 0 0 0 0 

Opravné položky k peněžním operacím Tisíce -0,20 0 0 0 0 

Ostatní Tisíce 0 0 0 0 0 

Financování celkem Tisíce -4 004,73 2 134,54 178,51 -872,48 -1 017,62 

ROZVAHA             

AKTIVA  CELKEM Tisíce 56 149,82 55 282,64 52 786 53 422,57 35 180,16 

A. STÁLÁ AKTIVA Tisíce 50 735,54 52 705,46 50 647 50 783,06 32 092,14 
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A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Tisíce 318,03 463,21 348 359,80 298,54 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Tisíce 50 417,51 52 242,25 50 299 50 423,26 31 793,60 

     1. Pozemky (031) Tisíce 6 800,94 7 618,56 6 990 6 985,23 6 995,99 

     3. Stavby (021) Tisíce 38 682,99 38 682,99 38 568 38 565,77 23 620,57 

     8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  (042) Tisíce 1 924,94 2 860,24 2 860 2 900,88 40,64 

   10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) Tisíce 0 0 0 0 0 

     Ostatní  (032 022 025 028 029 045) Tisíce 3 008,64 3 080,46 1 881 1 971,38 1 136,40 

A.III. Dlouhodobý finanční majetek Tisíce 0 0 0 0 0 

     1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) Tisíce 0 0 0 0 0 

     2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) Tisíce 0 0 0 0 0 

     3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Tisíce 0 0 0 0 0 

     4. Dlouhodobé půjčky (067) Tisíce 0 0 0 0 0 

     5. Termínované vklady dlouhodobé (068) Tisíce 0 0 0 0 0 

     6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Tisíce 0 0 0 0 0 

     7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) Tisíce 0 0 0 0 0 

     8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) Tisíce 0 0 0 0 0 

A.IV. Dlouhodobé pohledávky Tisíce 0 0 0 0 0 

     1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462) Tisíce 0 0 0 0 0 

     4. Dlouhodobé pohledávky z ručení (466) Tisíce 0 0 0 0 0 

     5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
(468) Tisíce 0 0 0 0 0 

     7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471) Tisíce 0 0 0 0 0 

     Ostatní  (464 465 469) Tisíce 0 0 0 0 0 

B. OBĚŽNÁ AKTIVA Tisíce 5 414,28 2 577,18 2 139 2 639,51 3 088,02 

B.I. Zásoby Tisíce 1,42 1,20 1 0 0 

B.II. Krátkodobé pohledávky Tisíce 1 228,23 932,89 1 076 1 158,60 857,19 

   1.+2.+3.+4. +5. Pohledávky z obchodního styku (311 312 313 314 315) Tisíce 1 228,23 932,89 1 048 1 128,90 857,19 

     6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (316) Tisíce 0 0 0 0 0 

   10. +11. Pohledávky za zaměstnanci (335 336) Tisíce 0 0 0 0 0 

   12. +13. +14. +15. Daně  (341 342 343 344) Tisíce 0 0 0 0 0 

     z toho: Daň z přidané hodnoty (343) Tisíce 0 0 0 0 0 

   16.+17. Pohledávky za vybranými ústředními/místními vládními 
institucemi (346 348) Tisíce 0 0 28 29,70 0 
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   18. Pohledávky za účastníky sdružení (351) Tisíce 0 0 0 0 0 

   19. Krátkodobé pohledávky z ručení (361) Tisíce 0 0 0 0 0 

   20. +21. +22. Pohledávky z operací na finančních trzích  (363 365 367) Tisíce 0 0 0 0 0 

   23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 
(371) Tisíce 0 0 0 0 0 

   24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) Tisíce 0 0 0 0 0 

   25. +26. +27. Přechodné účty aktivní (381 385 388) Tisíce 0 0 0 0 0 

     Ostatní (317 318,319,377) Tisíce 0 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobý finanční majetek Tisíce 4 184,63 1 643,09 1 062 1 480,91 2 230,83 

     1. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Tisíce 0 0 0 0 0 

     2. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Tisíce 0 0 0 0 0 

     3. Jiné cenné papíry (256) Tisíce 0 0 0 0 0 

     4. Termínované vklady krátkodobé (244) Tisíce 0 0 0 0 0 

     5. Jiné běžné účty  (245) Tisíce 0 0 0 0 0 

     9. Běžný účet (241) Tisíce 0 0 0 0 0 

   11. Základní běžný účet územních samosprávných celků (231) Tisíce 4 183,96 1 642,39 1 061 1 480,91 2 230,23 

   12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků  (236) Tisíce 0 0 0 0 0 

   15. Ceniny (263) Tisíce 0,67 0,70 1 0 0,60 

   16.+17. Peníze na cestě + Pokladna  (262 261) Tisíce 0 0 0 0 0 

PASIVA  CELKEM Tisíce 56 149,82 55 282,63 52 786 53 422,58 35 180,17 

C. VLASTNÍ KAPITÁL Tisíce 49 799,32 49 236,86 47 109 47 348,18 30 230,34 

C. I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Tisíce 49 799,32 49 236,86 47 487 47 734,51 31 801,42 

     1. Jmění účetní jednotky (401) Tisíce 49 799,32 49 236,86 49 173 49 172,15 49 182,91 

     3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) Tisíce 0 0 0 0 200 

   4.+5.+6. Kurzové a oceňovací rozdíly (405 406 407) Tisíce 0 0 -1 686 -1 437,64 -17 855,78 

     7. Opravy minulých období (408) Tisíce 0 0 0 0 274,29 

C. II. Fondy účetní jednotky Tisíce 0 0 0 0 0 

     6. Ostatní fondy (419) Tisíce 0 0 0 0 0 

C. III. Výsledek hospodaření Tisíce 0 0 -378 -386,33 -1 571,08 

     1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (493) Tisíce 0 0 -378 91,15 -1 184,75 

     2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) Tisíce 0 0 0 0 0 

     3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (432) Tisíce 0 0 0 -477,48 -386,33 
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D. CIZÍ ZDROJE Tisíce 6 350,50 6 045,77 5 677 6 074,40 4 949,83 

D. I. Rezervy Tisíce 0 0 0 0 0 

     1. Rezervy  (441) Tisíce 0 0 0 0 0 

D. II. Dlouhodobé závazky Tisíce 6 069,73 5 662,70 4 932 4 842,92 4 799,61 

     1. Dlouhodobé úvěry (451) Tisíce 2 993,15 2 750,42 2 512 2 259,24 1 990,94 

     2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452) Tisíce 492,90 328,60 -164 0 0 

     3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů (453) Tisíce 0 0 0 0 0 

     4. Dlouhodobé přijaté zálohy (455) Tisíce 0 0 0 0 0 

     5. Dlouhodobé závazky z ručení (456) Tisíce 0 0 0 0 0 

     6. Dlouhodobé směnky k úhradě (457) Tisíce 0 0 0 0 0 

     7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí (458) Tisíce 0 0 0 0 0 

     8. Ostatní dlouhodobé závazky (459) Tisíce 2 583,68 2 583,68 2 584 2 583,68 2 808,67 

     9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472) Tisíce 0 0 0 0 0 

D. III. Krátkodobé závazky Tisíce 280,77 383,07 745 1 231,48 150,22 

     1. Krátkodobé úvěry (281) Tisíce 0 0 0 0 0 

   2.+3.+4. Eskontované krátkodobé směnky, dluhopisy a půjčky (282 283 
289) Tisíce 0 0 0 0 0 

   5.+6.+7. Závazky z obchodního styku  (321 322 324) Tisíce 260,49 320,49 368 253,97 0 

   9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326) Tisíce 0 0 329 328,60 0 

   10.+16.+17.+18.+19. Daně  (327 341 342 343 344) Tisíce 20,28 62,58 16 38,96 12,19 

   z toho: Daň z přidané hodnoty (343) Tisíce 0 0 0 0 0 

   13.+14.+15. Zaměstnanci (331 333 336) Tisíce 0 0 0 197,35 131,02 

   20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345) Tisíce 0 0 0 0 0 

   21.+22. Závazky k vybraným ústředním/místním vládním institucím (347 
349) Tisíce 0 0 0 0 0 

   23. Závazky k účastníkům sdružení (352) Tisíce 0 0 0 0 0 

   25.+27.+28. Závazky z operací na finančních trzích (363 366 368) Tisíce 0 0 0 0 0 

   29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí (372) Tisíce 0 0 0 0 0 

   30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) Tisíce 0 0 32 210 7,01 

   31.+32.+33. Přechodné účty pasivní (383 384 389) Tisíce 0 0 0 0,70 0 

   8.+24.+34. Ostatní (325 362 378) Tisíce 0 0 0 201,90 0 
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Příloha 2 

Název položky Jednotky 

HK 12/2011 
(12) 

HK 12/2012 
(12) 

P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017 

Počet obyvatel Jednotky 597 587           

Běžné příjmy (4+7+9) Tisíce 8 313,35 6 984,13 11 858,00 7 433,57 7 656,87 7 889,89 8 133,04 

daňové Tisíce 4 817,57 4 919,58 6 128,00 5 133,57 5 356,87 5 589,89 5 833,04 

nedaňové Tisíce 1 990,59 1 530,65 1 311,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 

běžné dotace (41) Tisíce 1 505,19 533,90 4 419,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Běžné výdaje Tisíce 7 266,37 5 909,19 7 861,00 6 023,29 6 139,58 6 258,13 6 378,96 

z toho ostatní běžné výdaje  (11-9-14) Tisíce 5 618,77 5 248,32 3 326,00 5 292,29 5 315,58 5 338,13 5 464,96 

z toho úrok a leasing (5141, 6143, 5178) Tisíce 142,41 126,97 116,00 131,00 224,00 320,00 314,00 

opravy a udržování (5171) Tisíce 1 193,41 583,71 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Bilance běžného rozpočtu (2-11) Tisíce 1 046,98 1 074,94 3 997,00 1 410,28 1 517,29 1 631,76 1 754,08 

Kapitálové příjmy (18+19) Tisíce 18,40 0 0,00 16 000,00 20 000,00 9 350,00 0,00 

kapitálové příjmy Tisíce 18,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

investiční dotace Tisíce 0 0 0,00 16 000,00 20 000,00 9 350,00 0,00 

Kapitálové výdaje Tisíce 192,98 57,36 0,00 20 000,00 25 000,00 14 000,00 0,00 

Bilance kapitálového rozpočtu (17-20) Tisíce -174,58 -57,36 0,00 -4 000,00 -5 000,00 -4 650,00 0,00 

Příjmy celkem (2+17) Tisíce 8 331,75 6 984,13 11 858,00 23 433,57 27 656,87 17 239,89 8 133,04 

Výdaje celkem (11+20) Tisíce 7 459,35 5 966,55 7 861,00 26 023,29 31 139,58 20 258,13 6 378,96 

Bilance celkového rozpočtu (16+21) Tisíce 872,40 1 017,58 3 997,00 -2 589,72 -3 482,71 -3 018,24 1 754,08 

Financování (-24) Tisíce -872,40 -1 017,58 -3 997,00 2 589,72 3 482,71 3 018,24 -1 754,08 

přijaté úvěry a půjčky (+) Tisíce 0 0 0 2 000 4 000 4 000 0 

splátky (-) Tisíce -417,16 -268,30 -268 -268 -268 -674 -1 081 

Změny v rezervách z minulých let -(25-26-27) Tisíce 455,24 749,28 3 729,00 -857,72 249,29 307,76 673,08 

Cash a cash ekvivalenty na začátku účetní periody Tisíce 1 061 1 480,91 2 230 5 959 5 101 5 351 5 658 

Cash a cash ekvivalenty na konci účetní periody (28+29+30) Tisíce 1 480,91 2 230,23 5 959,00 5 101,28 5 350,57 5 658,33 6 331,41 

Dlouhodobé dluhy celkem Tisíce 4 842,92 4 799,61 4 531         

Přebytek běžného rozpočtu (14+16) Tisíce 1 189,39 1 201,91 4 113,00 1 541,28 1 741,29 1 951,76 2 068,08 

Dluhová služba Tisíce 559,57 395,27 384,00 399,00 492,00 994,00 1 395,00 

rozdíl (33-34) Tisíce 629,82 806,64 3 729,00 1 142,28 1 249,29 957,76 673,08 
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DSCR (33/34) Jednotky 2,13 3,04 10,71 3,86 3,54 1,96 1,48 

KB dluhová služba (34/(4+7)) Procenta 8,22 6,13 5,16 5,84 6,97 13,64 18,52 

Dlouhodobé dluhy celkem / přebytek běžného rozpočtu (32/33) Procenta 4,07 3,99 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

(přebytek běžného rozpočtu) / (daňové příjmy + nedaňové příjmy - 
daň placená obcemi) (33/(4+7-6)) Procenta 17,47 18,63 55,29 22,55 24,68 26,77 27,45 

 


