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Abstrakt finálního díla

Anotace:

Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou rozpočtu obce Dačice v období 2002 

až 2008 a to prostřednictvím vybraných finančních metod. Její teoretická část se zabývá 

poznatky z fungování a hospodaření obce. Její praktická část obsahuje analýzu stavu 

příjmů a výdajů ale také hospodaření s obecním majetkem. Výstupem práce budou 

návrhy možných řešení finančních problémů, které mají vést k zlepšení finanční situace 

obce v budoucích letech

Klíčová slova:

 obec, hospodaření obce, obecní rozpočet, rozpočtový proces, rozpočtová soustava 

Annotation:

This diploma work deals with the financial situation of village Dačice in years 2002 -

2008 using selected methods of the financial analysis. Its theoretical part sums sup of 

the most important pieces of knowledge concerning municipality functioning and 

money management . The practical part comprises the analyst of the statue incomes and 

costs and in the field of money management of municipal property. The results of this 

work are the proposal for possible solutions and should lead to the improvement of 

financial situation of the village future years.
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ÚVOD

Základem územního uspořádání státu je obec, sdružení jednotlivců, kteří jako 

osoby formálně stejnými právy a povinnostmi vystupují v roli občanů.1

Obec jako právnická osoba je založena za účelem poskytování veřejných statků, 

vystupuje svým vlastním jménem na vlastní odpovědnost a také spravuje svůj majetek.

Obec jako územní samosprávný celek plní a vykonává mnoho funkcí. Vydává právní 

předpisy, plní roli řádného hospodáře a zodpovídá za rozvoj obce.

Obec, kromě těchto funkcí má i mnoho povinností. Jde zejména o zajištění 

příjmů do plánovaných rozpočtů. Obec prostřednictvím svého rozpočtu vytváří jak 

vlastní činnost, tak veřejné služby, které spravuje pro občany. Práva a povinnosti obce a 

měst, které jsou úzce spjaty s financováním, jsou vymezena Ústavou ČR a další 

legislativou.

Příjmy samosprávných celků se skládají z daňových, nedaňových, kapitálových 

příjmů a přijatých dotací. Všechny tyto příjmy jsou sledovanou položkou pro vytváření 

návrhu rozpočtu na příští rok. Struktura a velikost příjmů je závislá na počtu obyvatel, 

velikosti města a také na manažerských schopnostech zastupitelstva jednotlivých 

samosprávných celků.

Výdaje jsou členěny podle rozpočtového plánování na plánované a neplánované. 

U neplánovaných výdajů je potřeba rezerv, které samosprávné celky vytvářejí 

z přebytkového rozpočtu. Plánované výdaje jsou charakteristické svým určitým 

objemem a předem danou cílovostí.

                                               
1 KALA T.,.Management malé obce, Hradec Králové: Gaudeamus 2007, vydání 1., ISBN 978-80-7041-

993-9
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Příjmy a výdaje jsou důležité informace pro sestavování každoročních rozpočtů. 

Tyto stěžejní složky rozpočtu mě zaujaly natolik, že jsem ve své bakalářské práci 

provedl jejich rozbor. Je to složitý proces fungování, který v sobě zahrnuje plánování,

znalost účetnictví a v neposlední řadě také oblast daňové problematiky.

Cílem této práce je na základě teoretických východisek a analýzy rozpočtových 

příjmů a výdajů města zhodnocení jeho finanční situace a návrhy na zlepšení

hospodaření. Dále budou i formulována opatření, která by mohla vést k vyrovnanému 

rozpočtu města.

V první kapitole práce jsou zpracovány teoretické poznatky o fungování obce. 

Druhé část je zaměřena na rozbor finanční stránky obce. Byly analyzovány příjmy i 

výdaje v letech 2005, 2006, 2007 a 2008. K analýze byly použity i dva ukazatele 

růstový koeficient a příjem na jednoho obyvatele. Poslední kapitola je věnována 

návrhům na zlepšení a efektivní využívání veřejných prostředků.

Cílem této práce je na základě informací z teoretického přehledu a analýzy 

rozpočtových příjmů a výdajů obce zhodnocení finanční situace obce a návrhy na 

zlepšení jejího hospodaření a popřípadě formulovat výhodnější cesty k vyrovnanému 

rozpočtu. 
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1 Teoretická východiska práce

1.1 Vymezení základních pojmů

Obec 
Je základní územní jednotka státu, kterou tvoří několik nebo pouze jedno 

katastrální území. K plnění svých úkolů může obce zakládat nebo zřizovat organizační 

složky nebo právnické osoby. Obec je právnická osoba, vystupující vlastním jménem, 

na vlastní zodpovědnost a spravuje svůj majetek. Obec je tedy spojením fyzických osob 

bydlící na stejném území. Bydlení osoby na určitém území musí mít status trvalého 

bydliště.

Působnost obce a samospráva
Tato samospráva je vykonávaná jejími institucemi. Tuto skutečnost označujeme 

jako samostatnou  působností. Jelikož se zde rozhodují lokální věci veřejné, jde o 

působnost veřejnou, podléhající právnímu řádu České republiky.  

Přenesená působnost obce
Jsou to záležitosti vykonávané orgány obce jménem státu. Přenesenou působnost 

vykonává obecní úřad .Orgány obce musí respektovat vůli státu. Není zde možné 

vykonávat pravomoc k této působnosti orgány jenž jsou utvářeny vůlí občanů a to 

formou voleb. Výjimka připadá pouze radě obce. Ta může uplatňovat pouze část 

přenesené působnosti a to vydáváním nařízení obce.

Samostatná působnost obce
Je samosprávou obce. Obec spravuje své záležitosti vlastním jménem a na 

vlastní účet. Samospráva se dále dělí na soukromoprávní a veřejnoprávní podobu.

 Veřejnoprávní- je uplatňování moci volených orgánů obce, vůči těm, 

kteří je ustanovili. Veřejnoprávní uplatňování vlastní vůle 
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obce vůči veřejnosti. Proto musí byt toto rozhodování

regulováno normami veřejného práva.

 Soukromoprávní- obec zde vystupuje jako právnická osoba disponující 

vlastnickým právem. Obec vlastní nemovité a movité věci, 

může zaměstnávat fyzické osoby a vlastní svůj účet. 

Vystupuje na trh, kde má rovné postavení jako ostatní 

přítomné osoby2

1.2 Orgány obce

Rada obce
Je nevýkonným orgánem obce. V samotné působnosti podléhá zastupitelstvu 

obce, v rámci přenesené působnosti obce rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon. Počet 

členů rady obce je lichý. Radu obce tvoří starosta a jeho zástupci-místostarostové a další 

členové. Jednání rady jsou však neveřejná. Rada obce vydává nařízení obce v rámci 

přenesené působnosti na základě zákonného zmocnění.3

Zastupitelstvo obce
Je kolektivní volený orgán. Zastupitelstvo má hlavní rozhodovací pravomoci     

v samotné působnosti. Členy zastupitelstva obce jsou zvolení zástupci jednotlivých 

politických stran v obci. Jsou voleni v komunálních volbách na dobu čtyřletého 

volebního období. Zvolení členové zastupitelstva volí ze svých členů členy rady obce. 

Jednání zastupitelstva obce jsou ze zákona veřejná a řídí se schváleným jednacím 

řadám.

Zastupitelstvo v rámci samotné působnosti rozhoduje a schvaluje zejména:

 Program rozvoje, rozpočet obce a závěrečný účet

 Rozpočtová opatření
                                               
2 TOTH, P., Ekonomika měst a obcí, Praha: VŠE 1998, vydání 1., ISBN 80-7079-693-6
3 PEKOVA J., PILNY J., JETMAR M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, Praha: ASPI 2005, 
vydání 2., ISBN 80-7357-052-1
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 Smlouvy o poskytnutí dotace

 Poskytnutí půjčky

V přenesené působnosti schvaluje územně plánovací dokumentaci.4

Starosta
Je představitelem obce, zastupuje obec navenek. Ze své činnosti je odpovědný 

zastupitelstvu obce. Připravuje, svolává a řídí zastupitelstva obce a rady obce. Odpovídá 

za objednání a provedení auditu hospodaření obce. Jmenuje a odvolává tajemníka 

obecního úřadu. 

Výbory
Jsou iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce. Počet výborů závisí 

na rozhodnutí zastupitelstva obce, počet členů musí být lichý. 

Vždy musí být zřízen:

 Finanční výbor, který kontroluje hospodaření s majetkem obce včetně 

finančních prostředků v rámci hospodaření obce.

 Kontrolní výbor, který kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady

obce, dodržování právních předpisů.

Komise
Jsou iniciativními a poradními orgány rady obce. Mohou předkládat návrhy a 

náměty. Starosta jim může světit výkon státní správy. Potom jsou výkonnými orgány 

v přenesené působnosti obce na svěřeném úseku činnosti a v této oblasti jsou podřízeny 

a odpovědny starostovi. Za poradní orgán můžeme považovat i veřejné schůze občanů, 

na nichž by měli být občané pravidelně seznamováni s činností a hospodařením obce.5

                                               
4 PEKOVA J., PILNY J., JETMAR M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, Praha: ASPI 2005, 
vydání 2., ISBN 80-7357-052-1
5  PEKOVA J., PILNY J., JETMAR M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, Praha: ASPI 2005, 
vydání 2., ISBN 80-7357-052-1
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Obecní úřad
Vykonává administrativně organizační činnosti, které souvisejí se samostatnou i 

přenesenou působností obce., resp. jejích orgánů. Je výkonný orgánem. Funkci 

obecního úřadu plní ve městech městský úřad, ve statutárních městech magistrát, úřady 

městských obvodů a městských částí. V rámci samostatné působnosti plní úkoly, které 

mu uloží zastupitelstvo obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V rámci 

přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu vymezením zákonem o obcích, 

kromě té činnosti, která je svěřená do působnosti zvláštního orgánu.6

1.3 Postavení rozpočtu obce v rozpočtové soustavě

1.3.1 Územní rozpočet v soustavě veřejných rozpočtů

Územní rozpočty jsou důležitým článkem v soustavě veřejných rozpočtů v ČR 

právě s ohledem na pokračující reformu veřejné správy, která je mimo jiné založena na 

decentralizaci a dekoncentraci.

Územní rozpočet je decentralizovaným peněžním fondem, účetní bilancí, 

finančním plánem, nástrojem veřejné politiky a nástrojem řízení v příslušné obci a 

v kraji.

V současné době se mezi rozpočty územní samosprávy označované jako územní 

rozpočty zahrnují:

 rozpočty obcí,

 rozpočty krajů,

 rozpočty dobrovolných svazků obcí. 

                                               
6 PEKOVA J., PILNY J., JETMAR M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, Praha: ASPI 2005, 
vydání 2., ISBN 80-7357-052-1
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Zvláštní postavení mezi územními rozpočty má rozpočet hl. m. Prahy, neboť 

Praha je zároveň obcí (resp. městem, zároveň krajem).

Součástí rozpočtové soustavy jsou i rozpočty příspěvkových organizací, u nichž jsou 

zřizovatelem obce a kraje a na jejichž rozpočty jsou tyto organizace napojeny finančním 

vztahem.

I v České republice je roční rozpočet základem finančního hospodaření každé 

obce a každého kraje. Sestavuje se na jeden kalendářní rok – rozpočtové období. 

V ČR v současné době upravuje hospodaření s finančními prostředky 

soustředěnými v územních rozpočtech zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Upravuje i způsob sestavování veřejných rozpočtů a vazby mezi nimi. 

Upravuje, jakým způsobem lze v územním rozpočtu během rozpočtového 

období provádět úpravu rozpočtu. Je to v rozhodovací pravomoci volených orgánů obcí, 

krajů.7

                                               
7 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Vydání 1., Praha:  Management Press, 2004  

ISBN 80-7261-086-4
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Postavení rozpočtu obce v soustavě veřejných rozpočtů je patrné na následujícím 

schéma:

Schéma č. 1.  Postavení územních rozpočtů v rozpočtové soustavě v České republice,
(Zdroj: J. Peková, 2004)

Finance

ROZPOČTOVÁ 

SOUSTAVA

OSTATNÍ ČLÁNKY:

BANKY,POJIŠŤOVNY ATD.

VEŘEJNÉ 

ROZPOČTY

MIMOROZPOČTOVÉ 

FONDY

STÁTNÍ 

ROZPOČET

ÚZEMNÍ 

ROZPOČTY

ROZPOČTY OBCÍ ROZPOČTY KRAJŮ

STÁTNÍ FONDY
ÚZEMNÍ 

SAMOSPRÁVA

OBCÍ
KRAJŮ

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



16

1.3.2 Rozpočtová soustava

Do rozpočtové soustavy patří:

 Soustava veřejných rozpočtů- skládá se z státního rozpočtu na ústřední 

vládní úrovni a decentralizované rozpočty na nižších vládních úrovních 

(rozpočty obcí a měst). Rozpočty se vytvářejí a používají povinně. 

 Soustava mimorozpočtových fondů- jsou vytvářeny na centralizované a 

decentralizované vládní úrovni. Zpravidla účelové. Na centralizované 

úrovni se často hovoří o státních fondech a tzv. mimorozpočtových 

parafiskálních fondech.

 Rozpočty veřejnoprávních neziskových organizací- v ČR například 

příspěvkové organizace zřizované státem.8

1.3.3 Rozpočtová pravidla

V České republice v současné době upravuje hospodaření s finančními 

prostředky soustředěných v územních rozpočtech zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.9

Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu územních 

samosprávních celků, jimiž jsou obce a kraje a stanovuje pravidla hospodaření 

s finančními prostředky.

Rozpočet pro zajištění dostatečných finančních zdrojů je hlavním úkolem 

uplatňování obecních a krajských rozpočtů, které jsou jedním z nejdůležitějších článků 

v soustavě veřejných rozpočtů. Rozpočty obcí představují nejnižší složku veřejných 

financí, kde obec zajišťuje prostřednictvím svého rozpočtu jednak vlastní činnost a také 

činnosti, které jsou na obce delegovány státem.10

                                               
8 PEKOVA, J. Veřejné finance úvod do problematiky, Praha: ASPI 2005, vydání 3., ISBN 80-7357-049-1
9 zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
10 Kolektiv autorů. Obce 2004, Praha: ASPI Publishing s.r.o. 2004, vydání 1., ISBN 80-7357-013-0
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Finanční hospodaření územních samosprávních celků a svazků obcí se řídí jejich 

ročním rozpočtem( rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem) a rozpočtovým 

výhledem, jehož sestavení obcím a krajům ukládá zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.11

1.3.4 Obsah rozpočtu

Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně 

tvorby a použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo 

rozpočet.

 Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se 

a) cizích prostředků,

b) sdružených prostředků.

Podnikatelské činnosti územního samosprávného celku se sledují účetně mimo 

rozpočtové příjmy a výdaje. Jejich hospodářské výsledky se promítají do rozpočtu vždy 

nejpozději ke konci kalendářního roku tak, aby byly součástí závěrečného účtu 

územního samosprávného celku.12

1.3.5 Rozpočet obce

Územní rozpočet sestavuje příslušný výkonný orgán obce, finanční odbor. 

Rozpočet obce projednává a schvaluje volený orgán obce, v ČR volené zastupitelstvo a 

příslušné výbory, zejména rozpočtový a kontrolní. Schválený rozpočet obce zahrnuje 

plánované dotace ze státního rozpočtu. Důležité je, aby obce znaly plánovanou výši 

celoroční dotace ze státního rozpočtu co nejdříve, aby s ní mohly počítat při plánování 

                                                                                                                                         
11 zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
12 zákon 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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celkových příjmů jejich rozpočtu, a aby si tudíž mohly stanovit své rozpočtové 

omezeni.13

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako 

přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících 

letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.

1.3.6 Schodkový rozpočet

Schodkový rozpočet lze charakterizovat rovnicí:

PŘÍJMY-VÝDAJE=SCHODEK+ZDROJ FINANČNÍHO KRYTÍ SCHODKU (Vlastní 

fondy, úvěry…)14

Schodkový rozpočet může být schválen pouze v případě, že schodek bude 

možné uhradit buď finančními prostředky z minulých let( neboť kladný zůstatek 

finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se převádí k použití 

v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů, anebo se převádí do peněžních fondů, 

jež mohou územní samosprávní celky zřizovat jednak pro konkrétní účely anebo bez 

účelového určení) a nebo bude-li uhrazen smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem či 

jiným návratným zdrojem.15

1.3.7 Přebytkový rozpočet

Přebytkový rozpočet je schvalován, jestliže příjmy daného roku jsou určeny 

k využití až v letech následujících. Tedy jestliže obec chce šetřit, nebo splácet dříve 

přijatý úvěr, emitované obligace či půjčku. . 16

                                               
13 PEKOVA J., PILNY J., JETMAR M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, Praha: ASPI 2005, 
vydání 2., ISBN 80-7357-052-1
14 Kolektiv autorů. Příručka člena zastupitelstva obce,Praha. VCVS ČR, o.p.s. 2002, vydání 1., ISBN 80-

238-9120-0
15 . PEKOVÁ, J., Hospodaření a finance územní samosprávy, Praha: Management press 2004, vydání 
1.,ISBN 80-7261-086-4
16 PEKOVÁ, J., Hospodaření a finance územní samosprávy, Praha: Management press 2004, vydání 
1.,ISBN 80-7261-086-4
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Tento rozpočet lze charakterizovat rovnicí PŘÍJMY-VÝDAJE=PŘEBYTEK

1.3.8 Rozpočtový proces

Rozpočtový  proces upravuje zákon č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění.17

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

výkonných, spojenou se sestavením návrhu územního rozpočtu, s jeho schválením a 

realizací během rozpočtového období, průběžnou a následnou kontrolu jeho plnění a 

sestavení a schválení závěrečné skutečné bilance hospodaření.18

Rozpočtový proces se skládá z těchto pěti elementárních kroků:

1. Návrh rozpočtu

2. Schválení rozpočtu

3. Hospodaření dle rozpočtu

4. Kontrola rozpočtu

5. Závěrečný účet

Ad1)návrh rozpočtu

Při sestavování návrhu rozpočtu se bere v úvahu vývoj příjmů a výdajů od 

počátku roku do doby kdy se začne pracovat na návrhu rozpočtu. Dále se bere v úvahu 

vliv předpokládané inflace, vliv případné změny daňového určení a vliv uvažovaných 

změn v potřebách a vliv dalších faktorů. Kvalita návrhu závisí na kvalitě odhadu 

 výnosu ze svěřených a sdílených daní, místních daních, poplatků, dotací, 

nedaňových příjmů, nových příjmů

                                               
17 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
18 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy., Praha:  Management Press, 2004. vydání 1.,  

ISBN 80-7261-086-4
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 výdajů rozpočtu, odhadu budoucích potřeb v souvislosti se zajišťováním 

veřejných statků.

 výdajů na financování nových potřeb, zejména s ohledem na plánovaný sociálně 

ekonomický rozvoj.

Návrh rozpočtu i jeho plnění je publikováno v souladu s rozpočtovou zásadou publicity

Ad2)schválení rozpočtu

 Návrh rozpočtu obce schvaluje obecní zastupitelstvo až poté, když je schválen 

rozpočet krajského úřadu a ten zase až po schválení státního rozpočtu. Pokud se 

nepodaří schválit státní rozpočet do konce kalendářního roku, musí se hospodařit po 

určité období dle rozpočtového provizoria.

Ad3)Hospodaření podle rozpočtu

Schválením obecního rozpočtu začíná vlastní rozpočtové hospodaření. 

Rozpočtové prostředky mají být vynakládány co nejhospodárněji, použity na účel, pro 

kterýž byly stanoveny a mohou být použity pouze do konce rozpočtového roku, který je 

shodný s rokem kalendářním.

Striktní dodržení zejména časového hlediska, ale i účelového hlediska, by mohlo 

být někdy v rozporu s potřebami plynulého a rádného plnění úkolů, a proto zákon o 

rozpočtových pravidlech umožňuje tyto případy řešit využitím rozpočtových opatření.

Rozpočtovým opatřením se rozumí změny v již schváleném rozpočtu resp. Rozpočtové 

přesuny, povolené překročení rozpočtu a vázání rozpočtových prostředků v rámci 

rozpočtu.

Ad4) Kontrola plnění rozpočtu

K zabezpečení řádného plnění rozpočtu je nezbytná soustavná kontrola. 

Zákonem není blíže stanoveno, jak má tato kontrola probíhat. 
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Tam, kde v obci půjde o porušení pravidel při čerpání dotací ze státního rozpočtu 

nastoupí kontrola a sankce územních finančních orgánů, tedy finančních úřadů za 

podmínek stanovených zvláštním předpisem. V případě potřeby může tyto kontroly za 

stejných podmínek provádět ministerstvo financí.

Ad5) Závěrečný  účet

Závěrečný účet obsahuje údaje o hospodaření s příjmy a výdaji.

Jeho součástí je vyúčtování finančních vztahů obce k organizacím v jejich působnosti, 

k okresnímu úřadu, ke státnímu rozpočtu, případně ke státním fondům republiky.

Stejně jako návrh rozpočtu, tak i závěrečný účet musí být zveřejněn.19

1.4 Majetek obce

Právo vlastnit majetek je veřejným korporacím přiznáno již ústavou. Obce 

majetek získali na základy zákona č. 172/1991 Sb. o převodu některých věcí z majetku 

ČR do majetku obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Samospráva využívá majetek buď k přímému uspokojování potřeb obyvatel 

nebo nepřímo, kde je majetek držen jako zdroj příjmu.

Rozděleni majetku jako zdroj do obecního rozpočtu:

1. poskytování veřejných statků

2. poskytování soukromích statků

3. prodej majetku

4. pronájem majetku

5. záruky

                                               
19 TOTH, P. Ekonomika měst a obcí, Praha: VŠE, 1998. vydání 1., ISBN 80-7079-693-6
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Ad1) při poskytování veřejných statků z obecního majetku, hrají velkou roli politická 

reprezentace. Zde se preferuje sociální charakter

Ad2)slouží k maximalizaci zisku při hospodaření s majetkem. Hlavním úkolem je 

posílení rozpočtu obce.

Ad3)v případě privatizace dojde k výrazné úspoře nákladů spojené s provozem

Ad4)nejvýhodnější činnost s nakládáním s majetkem

Ad5)jedná se o podporu podnikům a podnikatelům, jako záruky na úvěry a půjčky.

Majetek jednotlivých článků územní samosprávy ( obcí, regionů a krajů )

Hmotný majetek

 nemovitosti( pozemky, budovy a dopravní cesty)

 Movité věci ( vnitřní zařízení budov a stoje)

 Nepeněžní prostředky ( hotovost a vklady na účtech)

 Cenné papíry (směnky, šeky)

Nehmotný majetek

1.4.1 Oceňování majetku

Majetek je oceňován obvyklou cenou, tj. cenou za kterou by se majetek obvykle 

prodal. U některých druhů majetku se postupuje podle zákona o oceňování majetku, je 

to Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhlášky  MFČR č. 297/1997 a 

vyhlášky MFČR č. 127/2000 Sb.

Používají se tyto způsoby:

1. nákladový způsob 
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2. výnosový způsob

3. porovnávací způsob

4. oceňování podle jmenovité hodnoty

5. oceňování podle účetní hodnoty

6. oceňování sjednanou cenou20

1.5 Příjmy a výdaje rozpočtu obce

1.5.1 Rozpočtová skladba

     I v ČR upravuje podrobné členění příjmů a výdajů závazná rozpočtová skladba 

platná pro celou soustavu veřejných rozpočtů, která umožňuje zajistit komplexní pohled 

na finanční hospodaření. Umožňuje analyzovat peněžní operace v rámci běžného a 

kapitálového rozpočtu. Lze porovnávat jednotlivé rozpočty, a to v čase i prostorově 

(mezi obcemi, mezi kraji, a to i v delším období).

Rozpočtová skladba se v ČR vztahuje na třídění operací, které mají charakter 

tzv. operací veřejných (tzn. operací v rozpočtech a v mimo rozpočtových fondech, o 

kterých se rozhoduje veřejnou volbou).21

Rozpočtová skladba je postavena na několika pilířích:22

- vztahuje se jednotně na hlavní části soustavy veřejných rozpočtů a na všechny 

jejich peněžní operace, které mají charakter operací veřejných,

- je postavena na principu peněžních pohybů (tzv. cash princip). Podmínkou 

zatřídění je tedy uskutečnění peněžní operace (odepsání peněžních prostředků 

z bankovního účtu nebo připsání prostředků na bankovní účet),

- umožňuje stavebnicově kumulovat operace za jednotlivé veřejné rozpočty do 

vyšších agregací, přičemž pravidla tzv. konsolidace eliminují riziko dvojího 

načítání jedné uskutečněné operace,

                                               
20 MARKOVA, H. Finance obcí, měst a krajů, Praha: Orac 2000, vydání 1., ISBN 80-86199-23-1 
21 PEKOVA, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, Praha: Management press 2004, vydání 1., 
ISBN 80-7261-086-4
22 KINŠT, J. Rozpočtová skladba v roce 2004, Praha: Pragoeduca, 2004, vydání 1., ISBN 80-7310-016-9
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- kritériem zatřídění peněžní operace je předně jejich druhová podstata. Základem 

této druhové podstaty je tzv. analytický rámec, rozdělující všechny peněžní 

operace podle několika základních logických hledisek. Opačně – tento základní 

analytický rámec je osou druhového třídění rozpočtové skladby,

- po druhovém zatřídění je u vybraných peněžních operací (především výdajů, u 

obcí a krajů i vybraných příjmů) sledována funkce (smysl), na základě kterého 

se peněžní operace uskutečnila. Odvětvové (funkční) třídění je tak relativně 

nezávislé na druhovém  představuje druhý kriteriální pohled na operace 

veřejných rozpočtů,

- tato dvě hlediska jsou doplněna možným použitím třídění  podle odpovědnosti 

za správu rozpočtových prostředků. Ten je jako samozřejmý uplatňován u 

operací státního rozpočtu a jako fakultativní i operací ostatních rozpočtů.

Druhové třídění (tzn. až na druhové položky) je základním systémem třídění 

v rozpočtové skladbě. Třídí operace do tří základních okruhů, tj.23

- příjmy,

- výdaje,

- financování.

1.5.2 Příjmy územních rozpočtů

Příjmy závazně třídí platná rozpočtová skladba, stejně jako státní rozpočet a 

případné mimorozpočtové fondy.Příjmy se člení na třídy 1-4 rozpočtové skladby, 

představují nenávratná inkasa, nezahrnují však ta inkasa, kterými se přijímají vypůjčené 

finanční prostředky.

Třídy:

1. daňové příjmy

2. nedaňové příjmy

                                               
23 PEKOVA, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, Praha: Management press 2004, vydání 1., 
ISBN 80-7261-086-4
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3. kapitálové příjmy

4. přijaté dotace

Příjmy se dělí do dvou základních podskupin:

 vlastní příjmy
 přijaté dotace

1.5.3 Výdaje územních rozpočtů

Výdaje jsou nenávratné platby a poskytované návratné půjčky za účelem 

realizace rozpočtové politiky v členění na běžné a kapitálové. Do výdajů nejsou 

zahrnovány tyto položky:

- úmor jistiny úvěrů,

- převody finančních prostředků na vkladový účet za účelem dosažení úrokového 

výnosu,

- splátky dluhopisů,

- půjčky poskytované jiným subjektům za účelem řízení likvidity (což je logické,

neboť kdyby tyto finanční prostředky nebyly půjčeny, byly by součástí přebytku 

hospodaření), stejně jako

- nákup akcií a dluhopisů za účelem zhodnocení dočasně volných finančních 

prostředků.24

Členění výdajů upravuje rozpočtová skladba. Členění je vymezeno v třídách 5-6.

Důležité je členění výdajů z hlediska rozpočtového plánování na 

1) plánované, resp. plánovatelné a 

2) neplánované (nahodilé, neplánovatelé),

neboť územní samospráva není úplně soběstačná, a tak musí ve výdajích 

respektovat rozpočtové omezení dané příjmy svého rozpočtu.25

                                               
24 PEKOVA, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, Praha: Management press 2004, vydání 1., 
ISBN 80-7261-086-4
25 PROVAZNIKAVA, R. Financování měst, obcí a regionů, Praha: Grada 2007, vydání 1., ISBN 978-80-
247-2097-5

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



26

U plánovaných výdajů mohou příslušné orgány územní samosprávy zvažovat 

objem a jejich strukturu s ohledem na rozpočtové omezení.26

U neplánovaných výdajů územní samosprávy jsou většinou financovány 

z rezerv, které si obce a region ve svém rozpočtu vytvářejí.27

Výdaje územních rozpočtů neustále rostou nejen v souvislosti s intenzivnějším 

využíváním alokační funkce, ale i v důsledku částečného využívání ostatních funkcí 

veřejných financí.28

                                               
26  PROVAZNIKAVA, R. Financování měst, obcí a regionů, Praha: Grada 2007, vydání 1., ISBN 978-
80-247-2097-5
27  PROVAZNIKAVA, R. Financování měst, obcí a regionů, Praha: Grada 2007, vydání 1., ISBN 978-
80-247-2097-5
28  PROVAZNIKAVA, R. Financování měst, obcí a regionů, Praha: Grada 2007, vydání 1., ISBN 978-
80-247-2097-5
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2 Analytická část

2.1 Historie obce Dačice

Město Dačice se nachází v jihovýchodním cípu Jihočeského kraje v blízkosti 

hranic Čech, Moravy a Dolního Rakouska. V 19. st. došlo ve státní správě tehdejšího 

Rakousko-Uherska k velkým změnám a Dačice se staly sídlem okresních úřadů a 

okresním městem zůstaly s přestávkou v období druhé sv. války až do r. 1960.

Počátkem 19. století zde vznikla první lesnická škola na Moravě a rok 1843 přinesl 

městu světové prvenství – byla zde vyrobena první kostka cukru, která záhy ovlivnila 

výrobu a distribuci cukru na celém světě.

Současné Dačice jsou přirozeným centrem pro široké okolí. Je zde dobře 

fungující síť obchodů, služeb, bank, je zde dobrá dopravní obslužnost, lékařská péče v 

podobě praktických lékař , město má různá sportoviště a bohatý spolkový a kulturní 

život. 

2.2 Obyvatelstvo

Počet obyvatel v Dačicích je stálý a pohybuje se okolo 8 tisíc. Výjimkou je rok 

2005, kdy došlo k větší migraci obyvatel z velkých měst a větší počet narozených děti.

Ke konci roku 2008 byl počet obyvatel 7774. Stále však převažují vyšší věkové 

kategorie,čímž vzniká problém věkové nevyrovnanosti. Věková struktura obyvatel 

v roce 2008 z hlediska věkového rozdělení je následující:
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Věková struktura obyvatelstva

4%

80%

16%

0-14 let 15-64 let 65 a více

Graf č. 1. Věková struktura obyvatelstva (v %)29

2.3 Ekonomická struktura  

Celkový počet ekonomických subjektů je 1569. Z toho nejpočetnější zástupci 

z vybrané části podle převažující činnosti jsou obchod, prodej a pohostinství v počtu 

586 a ostatní obchodní služby v počtu 213. V obci je registrováno celkem 5 akciových 

společností, 136 obchodních společností a 1135 podnikatelů-fyzických osob. Největšími 

ekonomickými subjekty v obci jsou firmy TRW-DAS a.s. a Centropen a.s. Obě

společnosti zaměstnávají široký okruh pracovních odvětví a jsou pro obyvatele Dačic 

hlavní zdroj příjmů.30

2.4 Katastr obce

Celková výměra pozemků patřících do katastru obce je 6702 ha. Největší část 

pozemků připadá k zemědělské půdě 65%, lesnické půdě 10% a orné půdě 25%.

                                               
29 Vlastní zpracování podle podkladů matriky města Dačice za rok 2000-2008
30 http://www.dacice.cz/page.php?mx=308_mesto/zpravodajstvi
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2.5 Dopravní dostupnost obce

Dačice leží na  křižovatce směrů České Budějovice, Znojmo a Jihlavy. Dopravní 

dostupnost je dobrá díky železniční trati Slavonice – Jihlava. Další důležitou dopravní 

obslužností jsou autobusové spoje. Jejich množství je plně dostačující. Kvůli této 

zajímavé poloze obce byly na okrajích Dačic vybudovány překladová skladiště 

zahraničních přepravců. Ve vzdálenosti  2 km od obce leží místní letiště, které je 

využíváno pro aero taxi.

2.6 Orgány obce

Obec jako samosprávné společenství občanů a právnická osoba může vykonávat 

svou působnost buď bezprostředně občany nebo prostřednictvím svých orgánů. 

Základním orgánem obce je zastupitelstvo, které je volené občany jednou za čtyři roky. 

Přenesenou působnost vykonávají obecní úřad a popřípadě komise obecní rady. Podle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou mít zastupitelstva obcí 

s počtem obyvatel od 3000 do 10000 od jedenácti do pětadvaceti členů. Dačice mají 

zastupitelstvo o jednadvaceti členech, kteří rozhodují o samotné působnosti obce jako je 

např. schvalování rozpočtu obce, závěrečného účtu či volba starosty a místostarosty. 

Zastupitelstvo může zřídit výbory. Povinně však zřizuje výbor finanční a kontrolní. 

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 

a plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo. Kontrolní výbor kontroluje plnění 

usnesení zastupitelstva a rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními 

výbory. Dačice mají v kontrolním výboru 10 členů a ve finančním výboru též 10 členů. 

Kromě výše jmenovaných mají Dačice dále komise. Komise obce jsou iniciativně 

zřizovány radou obce. Zřízeny byly komise stavební, komise pro výchovu a vzdělání, 

komise pro životní prostředí, komise kulturní, komise sociální a komise dopravní.
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Rada

Je taky volený orgán. Tvoří ji starosta, místostarosta a další členové. Počet členů 

rady se pohybuje  od 5 do 11 a je vždy lichý. Struktura orgánů města je vidět na 

následujícím grafu:

Graf  č. 2. Struktura orgánů měst 31

Politické složení zastupitelstva

Voleb se v roce 2006 zúčastnilo celkem 51,84% občanů. Z toho pak vzešly tyto 

výsledky, strana KSČM je zastoupena v počtu tří členů, ODS v počtu osmi členů, KDU-

ČSL v počtu čtyř členů, Moravané v počtu dvou členů a SNK ED v počtu čtyř členů. 

                                               
31 PEKOVÁ, J., Hospodaření a finance územní samosprávy, Praha: Management press 2004, vydání 
1.,ISBN 80-7261-086-4
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Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



31

2.7 Občanská vybavenost

Obec vlastní kulturní dům, ve kterém kromě společenských akcí pořádá i 

městské trhy. Dále ve vlastnictví obce je nově zrekonstruovaný fotbalový stadion 

s atletickými drahami, které slouží pro výcvik. Mimo to Dačice vlastní tři hřbitovy, 

poštu, kino, sportovní haly, knihovny, faru a školské zařízení, tenisové kurty a nové 

veřejné koupaliště. Tři základní školy a školky, gymnázium a čtyři střední učiliště. 

Zdejší zdravotnická péče je zabezpečena soukromými praktickými lékaři, interní a 

záchrannou službou.
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3 Zhodnocení hospodaření obce

Ke zhodnocení vývoje příjmů byly použity Výkazy pro hodnocení plnění 

rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí za rok 2005-2008, 

které poskytla obec Dačice.Jelikož je příjmová stránka rozpočtu značné rozsáhlá, 

některé příjmy budou agregovány. Tento postup je zvolen z důvodů zjednodušení 

zpracovávání dat. V jednotlivých tabulkách je ukázána struktura příjmů za jednotlivá 

období, nejen rozpočtovaných ale také skutečně dosažených.Při sestavování rozpočtu , 

jeho výdajové části, byl vždy kladen důraz na zabezpečení vyrovnanosti navrhovaných 

rozpočtů po započtení všech splátek z jistin úvěrů a půjček přijatých městem 

v předchozích letech. Pokud je výdaj nižší než obec předpokládala, převede zbytek 

finančních prostředků k jiné potřebné položce výdajů.

3.1 Příjmy obce

Pro názornost je ukázán vývoj od roku 2002 do roku 2008. Tyto informace 

budou později použity pro výpočet dalších ukazatelů hospodaření obce. 

Tabulka č.1. Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2002-2008(v tis. Kč)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Daňové 53 460 61 898 65 017 71 111 77 303 81 243 80 134

Vlastní nedaňové 13 578 10 301 9 274 10 822 15 105 14 010 12 450

Vlastní kapitálové 12 703 3 857 4 196 20 073 60 230 13 612 11 495

Celkem vlast. příjmy 79 742 76 056 78 488 102 018 152 639 109 365 104 079

Zdroj: Vlastní zpracovaní podle závěrečného učtu města Dačic za rok 2008

Z časového srovnání celkových vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj:
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příjmy obce v jednotlivých letech
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 Graf č. 3. Příjmy v letech 2002-2008 ( v tis. Kč)

Pramen: tabulka č. 1.

Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, že daňové příjmy se meziročně 

zvyšují a jsou hlavním příjmem obce.

 Vlastní nedaňové příjmy se v letech 2003 a 2004 snížily. To bylo způsobeno 

tím, že mateřské školy a školní jídelny, které byly v roce 2002 organizačními složkami 

města, byly od 2003 zřízeny jako samostatné příspěvkové organizace. To znamenalo, že 

v roce 2002 byly příjmy za stravné vlastním nedaňovým příjmem rozpočtu města, 

kdežto roce 2003 a 2004 plynuly do rozpočtu samostatných příspěvkových organizací.

V letech 2005 až 2008 se množství všech příjmů zvyšovalo. Nárůst  vlastních 

nedaňových příjmů v roce 2005 o 1559 tis. Kč byl ovlivněn tím, že začalo fungovat 

infocentrum přímo při městském úřadu, které realizuje prodej zboží (cca 175 tis. Kč), 

dále byly vypláceny podíly ve firmě A.S.A. Dačice ve výši 801 tis. Kč a vybírány 

sankční platby a pokuty téměř o 370 tis. Kč víc než v předchozím roce.

Vlastní kapitálové příjmy výrazně poklesly v roce 2002 a  2003, téměř o 9 mil. 

Kč, mezi roky 2004 a 2003 zůstaly na prakticky stejné úrovni. Snížení ovlivnily 

především příjmy z prodeje pozemků, které byly realizovány v roce 2002 a to v nové 
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výstavbové lokalitě. Výrazné zvýšení v roce 2005 a to o 15 876 tis. Kč bylo způsobeno 

tím, že město v roce 2005 začalo prodávat domy v panelových domech nájemníkům.

Nicméně příjmy z prodeje těchto nemovitostí se odrazily až v následujících letech 2006,

2007 a 2008.

3.2 Celkové příjmy obce Dačice za rok 2005-2008

Celkové příjmy části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno 

v následující tabulce.

Tabulka č. 2. Struktura příjmů v letech 2005-2008(v tis. Kč)

Příjmy 2005 2006 2007 2008

Daňové příjmy 71 111 77 303 81 243 80 134

Nedaňové příjmy 10 833 15 105 14 509 13 389

Kapitálové příjmy 20 073 60 230 13 612 15 619

Přijaté transfery 52 406 57 320 81 908 80 250

Příjmy celkem 156 818 209 959 191 274 188 392

Zdroj: vlastní zpracování podle závěrečného účtu Města Dačic za rok 2007

3.3 Daňové příjmy

Daňové příjmy v rozpočtu obce jsou nejdůležitější části ročního rozpočtu. 

V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na 

jednotlivé druhy v časové ředě od roku 2005

Tabulka č.3. Daňové příjmy 2005-2008 (v tis. Kč)

Daňový příjem 2005 2006 2007 2008
Daň z příjmů FO 20 413 18 572 18 357 18 485
Daň z příjmů PO 14 200 20 095 21 431 22 458
Daň z přidané hodnoty 20 569 21 611 22 779 29 346
Daň z nemovitostí 4 021 4 274 3 964 41 243
Správní poplatky 3 905 4 548 4 902 4 360
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Zdroj: vlastní zpracování podle závěrečného účtu Města Dačic za rok 2007
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Graf č. 4.  Struktura daňových příjmů (v tis. Kč)32

Jako velmi problematická se jeví daň z příjmů fyzických osob, kde se do 

rozpočtu v roce 2006 dostalo o 1 841  tis. Kč méně než v roce 2005. Nižší příjem z této 

daně byl ve velké míře ovlivněn možností podávat společná zdanění manželů, kdy 

přeplatky na dani jsou poukazovány z výběru daně z příjmů fyzických osob ze 

samostatné výdělečné činnosti vybrané v roce 2006. V dalším vývoji je patrná stávající 

tendence pro rok 2007 a rok 2008. 

 Příjem z daně právnických osob má za toto sledovaná období rostoucí trend. 

Příjem z daní právnických osob je v roce 2006 celkem 20 095 559 Kč, což je o 

5 895 558 více než v roce 2005. Na překročení se výrazně podílí daň z příjmů 

právnických osob, kterou si město samo vypočte a proúčtuje si jí do příjmů a výdajů. 

V roce 2006 její výše byla ovlivněna vysokými příjmy za prodané nemovitosti. V roce 

2007 překročily příjmy z daně právnických osob částku v roce 2006 o 1 335 911 Kč. 

                                               
32 Vlastní zpracování podle Závěrečného účtu města Dačic za rok 2008
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V roce 2008 bylo plnění těchto příjmů opět vyšší než v předešlém roce o částku 

1 026 969 Kč.

U příjmů z daně z přidané hodnoty je patrný opětovný nárůst v celém 

posuzovaném období. Za zmínku stojí pohled na roky 2007 a 2008. V roce 2008 byl 

nárůst u tohoto typu příjmů o 6 567 119 Kč. Toto zvýšení bylo způsobeno zvýšením 

sazby DPH z 5% na 9%.

V roce 2006 bylo vybráno o 643 010 Kč, více správních poplatků než 

v předcházejícím roce. V následujících letech byl opět trend podobný. V roce 2007 to 

bylo o 354 070 Kč více než v roce 2006. Nicméně v roce 2008 došlo k výraznějšímu 

poklesu výběru správních poplatku a to zejména u oboru finančního a odboru životního 

prostředí a to celkem o částku 542 072 Kč.  

3.4 Nedaňové příjmy

Všechny rozpočty od roku 2005 do roku 2008 byly naplněny. Rozpis částek je 

uveden v tabulce:

Tabulka č. 4. Nedaňové příjmy (v tis Kč)

Nedaňové příjmy 2005 2006 2007 2008
Prodej nekapitálového 
majetku

678559 2024118 1311382 1465484

Přijaté splátky půjčených 
prostředků

1225070 1024404 915458 895465

Příjmy z vlastní činnosti 404058 422566 709094 800132
Příjmy z pronájmu 
majetku

5158411 7447076 8700596 8584139

Příjmy z úroků 1834819 3310731 1850389 1067457
Přijaté sankční platby 1262900 776122 705368 699258

Celkem 10833734 15105017 14509895 13389123

Zdroj: vlastní zpracování podle závěrečných účtů Města Dačic za rok 2005-2008
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Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků a 

příjmy z prodeje zboží ( služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním 

rozhlasem apod.). Koncem roku 2006 obec otevřela ve svých prostorách informační 

centrum. To mělo za následek navýšení tohoto druhu příjmů 586 528 Kč za rok. V roce 

2008 se pouze tento příjem zvýšil o 91 038 Kč.

Příjmy z pronájmu majetku se v roce 2005 až 2007zvyšují, v roce 2008 dochází 

k poklesu. Jak je patrno z grafu jedná se o nejvýnosnější nedaňový příjem. Růst příjmů 

v letech 2005, 2006 a 2008 je částečně také spjat s pronájmem vodohospodářských 

zařízení. 

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly každý rok naplněny na 

očekávající hranici. Každoroční nejvyšší položka v této skupině příjmů byla příjem za 

tříděný odpad. 

Přijaté splátky půjček v roce 2005 a 2006 byly v průměru vyšší než ve 

zbývajících dvou letech. Bylo to zapříčiněno tím, že obec nepůjčovala žádné finanční 

prostředky a staré půjčky pokračovaly ve splátkových kalendářích.

                                               
33 Vlastní zpracování podle Závěrečného účtu města Dačic 2008
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Sankční platby se v daném období nezměnily.

3.5 Kapitálové příjmy a přijaté dotace

V následujícím grafu je vidět vývoj kapitálových příjmů:
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Graf č. 6. Kapitálové příjmy 2005-2008 (v tis. Kč)34

U kapitálových příjmů je nejvíce zastoupen příjem z  prodeje bytů a budov. Je to 

proto, že v roce 2004 bylo odsouhlasen zastupitelstvem města prodej městských 

nájemních bytů.  Jednalo se o dlouhodobý příjem jak v roce 2005, tak hlavně v roce 

2006. V obou letech bylo prodáno téměř 95% všech bytových jednotek. Celková částka 

za oba roky činila 45 030 421 Kč. V letech 2007 a 2008 byl tento příjem snížen na 

celkovou částku 10 259 458 Kč. 

Výše přijatých neinvestičních a investičních dotací je ovlivněna vždy 

mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu 

Jihočeského kraje. V částce je vždy zahrnut i převod ( transfer, dotace) z vlastních 

fondů hospodářské činnosti. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem 

6 800 719 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené pro nemocnici na 
                                               
34 Vlastní zpracování podle Závěrečného účtu města Dačic 2008
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činnost rychlé lékařské služby. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a ze státních 

fondů byly za sledované období celkem ve výši 213 141 369 Kč. Největší částka 

každoročně připadala na sociální dávky, sociální příspěvek a na sociální péči.

3.6 Míra soběstačnosti

Míra soběstačnosti vyjadřuje, jaký je podíl vlastních příjmů na celkových 

příjmech (v %).

Míra soběstačnosti rozpočtu obce Dačice v letech 2005-2008:

Tabulka č. 5. Míra soběstačnosti obce Dačice a obcí v ČR 2005-2008 (v %)

Rok 2005 2006 2007 2008
Míra soběstačnosti obce 

Dačice
65 72 57 55

Míra soběstačnosti obcí v 

ČR
62 63 65 67

Zdroj. ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regiony_mesta_obce_souhrn
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Graf č. 7.  Míra soběstačnosti v ČR a obce Dačice35

                                               
35 Zdroj. ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regiony_mesta_obce_souhrn
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Nárůst ukazatele za Dačice v roce 2005 a v roce 2006 byl způsobem růstem 

kapitálových příjmů obce. V letech 2007 a 2008 se  míra soběstačnosti začala 

zmenšovat. To bylo následkem opět se zvyšujících kapitálových příjmů a zároveň 

snižujícími vlastními kapitálovými příjmy.

Z grafu je patné, že se obec nepohybuje v republikovém průměru a dokonce 

v letech 2007 a 2008 má opačný trend. Lze tedy usuzovat na to, že obec není schopna 

sama financovat svoji činnost, respektive činnost organizací, které na území obce 

fungují.

3.7 Výdaje

Ke zhodnocení výdajů byly použity Výkazy pro plnění rozpočtu územních 

samosprávních celků, které poskytla obec Dačice. Obec si v tomto směru plánuje raději 

výdaje vyšší, aby měla dost peněžních prostředků na požadovanou činnost.

Vývoj skutečných výdajů v základním členění za období 2002-2008:

Tabulka č. 6. Vývoj běžných a kapitálových výdajů (v tis. Kč)

Výdaje 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Běžné 69 125 124 372 135 317 100 856 111 115 132 155 91 770

Kapitálové 58 122 48 019 18 882 31 246 80 795 98 306 34 835

Celkem výdaje 127 247 172 391 154 199 132 102 191 910 230 461 126 605
Zdroj: Závěrečný účet Města Dačic 2004
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Graf č. 8. Vývoj běžných a kapitálových výdajů ( v tis. Kč)36

Z uvedeného grafu je patrné kolísavost výše jak u běžných výdajů, tak u 

kapitálových výdajů.

V roce 2002 byly byly oba typy výdajů na téměř vyrovnané úrovni. V roce 2003 

podíl běžných výdajů, vzhledem k celkovým výdajům, oproti roku 2002 vzrostl o 67%. 

Svou roli zde sehrávaly zvýšené výdaje na veřejnou správu, a to o 15 348 tis. Kč. 

Dalším zvýšením představovalo splátky úroku hypotéčního úvěru na bytový komplex 

v nové výstavbové lokalitě, mimořádné výdaje na školní zařízení a další zvýšení 

běžných výdajů. U kapitálových výdaje je patrný pokles. V roce 2004 představují běžné 

výdaje 65% z celkového objemu výdajů. V kapitálových výdajích, které představují 

35% z celkového rozpočtu výdajů, bylo největší výdajovou složkou investiční akce na 

vybudování veřejného koupaliště. 

Rok 2005 došlo k poklesu běžných výdajů. Tuto skutečnost odráží fakt, že 

prostředky určené na výplatu mezd a úhradu učebních pomůcek pro školská zařízení 

byly od tohoto roku poukazovány přímo jednotlivým školám. Neprocházely tedy přes 

rozpočet města. Druhým výrazným faktorem snížení běžných výdajů bylo zajištění 

provozování nemocnice Dačice jiným subjektem než samostatným městem a to od 1.2. 

2005. Zvýšení kapitálových výdajů souviselo se samosprávnou činností města a 
                                               
36 Vlastní zpracování podle Závěrečného účtu města Dačic 2008
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představovalo v roce 2005 vyšší výdaje o 12 365 160 Kč oproti roku 2004. Významnou 

investiční akcí byla realizace infrastruktury na sídlišti Nivy a plynofikace Dolních 

Němcic. Kapitálové výdaje se zvýšily oproti roku 2004 i proto, že město koupilo akcie 

Městských lesů Dačice s.r.o.

Meziročně v letech 2005 a 2006 došlo ke zvýšení běžných výdajů o 10%. 

Zvýšení výdajů ovlivňovala nejenom inflace, ale zejména skladba a rozsah 

mimořádných oprav, které se v daném roce realizovaly. Dalším vlivem na zvýšení 

běžných výdajů v roce 2006 má i vyšší daň z příjmů právnických osob za obec, kterou 

si město proúčtovávalo do výdajů a která souvisela s prodejem nemovitostí v majetku 

města. Pro realizaci prodejů bylo nutné vynaložit zvýšené výdaje na dispozice 

s majetkem, tzn. odhady, posudky, geometrické plány a v neposlední řadě daň 

z převodu nemovitostí.

Kapitálové výdaje byly vyšší oproti roku 2005 o 49 548 630 Kč a dosáhly

80 794 945 Kč. Nárůst těchto výdajů na investice ovlivnila zejména investice na 

výstavbu letního koupaliště (40 mil. Kč), koupě budovy na náměstí, dokončení sídliště 

Nivy a zastřešení tribuny stadionu.

Celkové výdaje v roce 2007 dosáhly 203 460 534 Kč. Významný nárůst běžných 

výdajů celkem o 21 040 470 Kč ovlivnily legislativní změny v oblasti sociálních dávek. 

Nárůst kapitálových výdajů ovlivnily prakticky dvě významné investiční akce, 

které se v průběhu roku 2007 realizovaly. Bylo to dokončení stavby letního koupaliště 

(36 729 690 Kč) a rekonstrukce infrastrukturicky důležité ulice, vedoucí k největší 

továrně v Dačicích (37 830 830 Kč). 

Kapitálové výdaje se ve skutečnosti ve všech letech proti upravenému rozpočtu 

příliš nelišily. To bylo způsobeno tím, že v průběhu rozpočtového období jednotliví

odpovědní pracovníci reagovali na skutečné potřeby a zajišťovali si jejich  realizaci 

prostřednictvím změn rozpočtech rozpočtovými opatřeními. Ta pak umožňovala čerpání 

výdajů v souladu s rozpočtem.
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V roce 2008 se výrazně snížily jak běžné výdaje, tak i výdaje kapitálové. Je to 

dáno tím, že velké investiční akce byly dokončeny již v roce 2007

3.8 Statistické ukazatele výdajů

3.8.1 Růstový koeficient výdajů v letech 2005-2008

Tento ukazatel udává  meziroční nárůst výdajů v procentním vyjádření. Značí, o 

kolik procent vzrostly výdaje oproti předchozímu roku.

Tabulka č. 7. Růstový koeficient (v %)
Rok 2006/2005 2007/2006 2008/2007

Výdaje celkem 145,2 120,1 54,9

běžné 110,1 118,9 69,3

kapitálové 258,5 121,6 35,6
Zdroj: vlastní zpracování podle Závěrečných účtů Města Dačice za rok 2005-2008

Z předcházející tabulky je patrné, že celkové výdaje se meziročně zvyšují 

v rocích 2005 až 2007. Oproti tomu v roce 2008 je patrný výrazný pokles. Je to dáno 

nerealizovatelnými investičními akcemi. U jednotlivých druhů tomu bylo stejně. U 

kapitálových výdajů je zřejmé velký nárůst meziročně 2006-2005, v dalších letech je 

vidět pokles oproti mezidobí 2006-2005.

3.8.2 Příjmy na obyvatele v obci v letech 2005-2008

Tento ukazatel udává, jaká část příjmů připadá na jednoho obyvatele obce.

Výpočet se provádí podílem celkových příjmů obce v daném roce a počtu obyvatel obce 

v témže roce.

Příjmy na obyvatele v roce n = příjmy obce celkem v roce n / obyv. obce v roce n
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Tento ukazatel je porovnáván s průměrnými příjmy na obyvatele v ČR, které se počítají 

obdobným způsobem.

Tabulka č. 8. Příjmy na jednoho obyvatele v obci Dačice

Rok Příjmy (v tis. Kč) Počet obyvatel Příjmy na 1 obyvatele (v tis. Kč)

2005 156 818 7834 20,02

2006 209 952 7745 27,11

2007 191 274 7792 24,54

2008 188 392 7818 24,09
Zdroj: Vlastní zpracování podle závěrečného účtu Města Dačic 2005-2008

Tabulka č. 9. Příjmy na 1 obyvatele v územně samosprávných celcích ČR 37

Rok Příjmy (v tis. Kč) Počet obyvatel Příjmy na 1 obyvatele (v tis. Kč)

2005 194 983 000 10 224 000 19,07

2006 239 598 000 10 201 000 23,48

2007 301 894 000 10 202 000 29,59

2008 - - -
Zdroj: ČSÚ
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Graf č. 9. Příjmy na 1 obyvatele v obci Dačice a samosprávných celků (v tis. Kč) 38

                                               
37 Pozn. ÚSC = obce a kraje ČR
38 Vlastní zpracování podle Závěrečného účtu města Dačic 2008 a z ČSÚ
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Tabulka  9 ukazuje, jaké výdaje připadají na jednoho obyvatele Dačic a zároveň 

umožňuje srovnání s průměrem v ČR. Bohužel, data pro samosprávné celky ČR k roku 

2008 nebyla k dispozici. Dle údajů v tabulce lze konstatovat, že příjmy na jednoho

obyvatele v Dačicích se v roce 2005 a 2006 zvyšovaly ale v roce 2007 a 2008 se naopak 

snižovaly. Až v posledním roce 2007 a zřejmě i v roce 2008 bude příjem na jednoho

obyvatele menší než je republikový průměr. Tento ukazatel by měl být pro obec 

signálem, aby začala zvyšovat příjmy. Vzhledem k téměř konstantnímu počtu obyvatel, 

začíná mít obec od roku 2007 horší bilanci vzhledem k minulým letem.

3.9 Zhodnocení výsledků ročních hospodaření v letech 2005-
2008

Rok 2005

Příjmy celkem 155 624 778 Kč

Výdaje celkem 132 038 110 Kč

Rozdíl 23 586 667   Kč.

Z tohoto přebytku byly peníze v rámci skupiny financování převedeny na 

poskytování dlouhodobých půjček a úvěrů hrazených městem. Současně si město 

půjčilo prostředky na přístavbu šaten v ZŠ v ul. B.Němcové a to 8 600 000 Kč. Z tohoto 

důvodu byly navýšeny stavy peněžních prostředků na 29 814 078 Kč.

Celkové úvěrové zatížení obce v roce 2005 bylo 34 679 153 Kč

K významným výkyvům v hospodaření města v průběhu roku 2005 nedocházelo. 

Realizace větších investičních staveb byla v rozpočtu města zachycena.

Rok 2006
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Celkové hospodaření pro rok 2006 bylo následující:

Příjmy celkem 208 942 127 Kč

Výdaje celkem 195 713 575 Kč

Rozdíl   13 228 552 Kč

V tomto roce část přebytku hospodaření byla využita na dlouhodobé půjčky a 

úvěry hrazených městem a část představovala navýšení stavů peněžních prostředků na 

účtech města. Nicméně v tomto roce bylo úvěrové zatížení města ve výši 29 667 372 

Kč. Meziročně však došlo ke snížení úvěrového zatížení města o částku 5 011 781 Kč.

Opět v tomto roce nedocházelo k výkyvům hospodaření. 

Rok 2007

Celkové hospodaření pro rok 2007 bylo následující:

Příjmy celkem 201 954 595 Kč

Výdaje celkem 231 492 502 Kč

Rozdíl -29 537 907 Kč

Schodek rozpočtu byl uhrazen jak z vlastních prostředků, tj. z přebytků 

hospodaření minulých let, tak i z prostředků získaných formou úvěru. Město uhradilo 

splátky dlouhodobých půjček a úvěrů ve výši 8 325 400 Kč. V tomto roce bylo na 

financování výdajů a splátek dlouhodobých úvěrů využito prostředků z úvěru ve výši 35 

mil a z přebytků hospodaření minulých let ve výši 12 511 000 Kč. Nově přijatý 

investiční úvěr zvýšil úvěrové zatížení města o 35 mil. a začal se splácet až od roku 

2008. Z tohoto důvodu zůstatek celkového úvěrového zatížení v roce 2007 byl 

53 829 968 Kč. I v tomto roce nedocházelo v výrazným výkyvům hospodaření města. 

Rok 2008

Celkové hospodaření pro rok 2008 bylo následující:
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Příjmy celkem 188 392 547 Kč 

Výdaje celkem 186 605 569 Kč

Rozdíl     1 786 978 Kč

Splátky přijatých úvěrů a půjček v roce 2008 činily celkem 6 589 000 Kč. Část 

splátek byla uhrazena z přebytku rozpočtu v roce 2008 ve výši 1 786 978 Kč a část ve 

výši 5 519 000 Kč byla uhrazena z finančních prostředků z přebytku hospodaření 

minulých let. V roce 2008 bylo úvěrové zatížení města ve výši 46 523 990 Kč. V tomto

roce také nedocházelo k výkyvům v hospodaření. 

4 Návrhy na zlepšení.

Návrh 1: vybudování průmyslové zóny

Vybudování průmyslové zóny v Dačicích chybí soustředěná průmyslová zóna. 

Její vybudování by přineslo do města hned několik investorů. Jelikož Dačice disponují 

volnými pozemky, nebyl by projekt na vybudování této zóny problematický. Město by 

nejenom získalo vedle příjmů z prodeje stavebních ploch okamžité peněžní prostředky, 

ale i příjmy daňového charakteru. Kvalifikovaná pracovní síla je momentálně nevyužita, 

protože největší zaměstnavatel ve městě, TRW-DAS (Dačické strojírny) na přelomu 

roku 2008/2009 propouštěly své stavy. S tímto by souviselo dále snížení 

nezaměstnanosti a podpora místních stavebních firem. Projekt by se mohl uskutečnit na 

nezastavěném území poblíž hlavní komunikace E-151 ( Znojmo- České Budějovice). 

Tyto pozemky patří obci, jejich celková výměra je 15 ha. Podle slov starosty města 

tento návrh by mohl být realizován v letech 2010-2013. Celkový projekt by se 

realizoval ve třech etapách. První etapa by začala projektovým vypracováním celé 

stavby, podle starosty by trvala pět až deset měsíců, etapa číslo dvě, by se rozběhla 

v roce 2010 a jejím cílem by byla akvizice potencionálních investorů a marketingová 

propagace. Ve třetí fázi, která by začala v roce 2011 se počítá s konečnou výstavbou a 

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



48

následným prodejem a pronájmem nových vybudovaných prostor. Celkové 

předpokládané náklady na výstavbu a příjmy z prodeje vybudovaných parcel jsou 

uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 10. Struktura výstavby průmyslové zóny (v Kč)

Náklady Příjmy

I. etapa 850 000 0

II. etapa 300 000 0

III. etapa 24 000 000 27 000 000

celkem 25 150 000 31 000 000
Zdroj: vlastní zpracování podle osobního rozhovoru se starostou města 

Celkové příjmy označené ve III. etapě by byly realizovány od konce roku 2011 do roku 

2013. Podle předběžného plánování by město mělo příjmy ve výši 5 850 000 Kč. Tento 

projekt bude mít vliv i na nezaměstnanost ve městě.Celkový předpokládaný rozpočet na 

stavbu by měl hodnotu 25 150 000 Kč. Financování celého projektu bude realizováno 

z úvěru, které si město chce vzít. Úvěr v celkové výši 20 000 000 Kč zatíží město na 10 

let. Výše úrokové sazby, podle starosty, by se měla pohybovat mezi 5,8-6,5%. Zbývající 

5 500 000 Kč by město financovalo z vlastních zdrojů. Tento projekt je vzhledem 

k finanční nestabilitě celé ekonomiky ohrožen. 

Návrh 2: Zajištění celoročního provozu koupaliště

Celoroční využívání koupaliště by zvýšilo rentabilitu celkového projektu. Dačice 

si v roce 2007 vzaly na realizaci projektu koupaliště úvěr ve výši 35 mil. Kč. Dvouleté 

fungování koupaliště přineslo městu příjem ve výši 2 456 500. V částce jsou započítány 

jak pronájmy prostor určené k podnikatelským záměrům, tak i ceny ze vstupného. 

Projekt, který počítá se zastřešením, má město už vypracovaný. Podle projektu by tato 

stavba vyžadovala dodatečnou investici ve výši 6 500 000 Kč. Tato vysoká částka je 

dána tím, že se zastřešením by souviselo i zateplení bazénu, který by byl využívám i 

v zimních obdobích. Kalkulace celého projektu by vycházela jednak z fixních nákladů 

na celoroční provoz a počtu návštěvníků. Celoročně by mohly využívat koupaliště 
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základní školy, zájmové skupiny a samozřejmě veřejnost. Náklady na úvěr by byly 

71 234 Kč/měsíc po dobu 10 let s roční úrokovou mírou 5,99%. Náklady na provoz i se 

splácením úvěru by byly kolem 140 000 Kč/měsíc. Se stávající cenou vstupného na 

osobu 60 Kč/hodina a s plánovaným počtem návštěvníku 30 návštěvníků/den a 

průměrným počtem hodin stráveným na koupališti 2,6 hodiny by byla investice výnosná

již v prvním roce po vybudování. Roční náklady by byly 1 680 000 Kč, roční příjmy 

z tohoto projektu by byly 1 749 600 Kč. Roční příjem by byl 69 600 Kč. Tento příjem 

by se mohl použít buď na podporu splácení hlavního úvěru poskytnutého na výstavbu, 

nebo ho ukládat na účet města a používat ho na případné opravy koupaliště.  

Návrh 3: vyšší využívání Městského kulturního střediska

Dačice mají problém se svojí příspěvkovou organizací Městského kulturního 

střediska. Jeho každoroční výsledek hospodaření v záporných číslech (viz následující 

tabulka).

Tabulka č. 11. Hospodaření městského kulturního střediska (v. Kč)

Rok Výsledek hospodaření

2004 -68 987

2005 -139 347

2006 -170 034

2007 -202 345

2008 -273 040
Zdroj: Závěrečné účty Města Dačic za rok 2004-2008

Tabulka 11. ukazuje časovou řadu a výsledky hospodaření. Jak je patrné z 

tabulky, schodky hospodaření se každým následujícím rokem zvyšují. Tento jev je 

příčinou       nehospodárné využívání prostor v kulturním středisku. Město s tímto 

problémem nepracuje a nechává ho bez povšimnutí. Podle mého návrhu by mělo 

nejdříve město buď personálně obměnit management a následný nový ředitel by měl 

významněji propagovat volné prostory. Mohly by být využívány pro podnikatele ve 

formě prodeje různého zboží nebo zajišťování kulturních akcí ( taneční zábavy, pořádat 
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divadelní festivaly atd.). Tento způsob využívání je uskutečňován v okolních městech a 

teší se velké oblibě. Město Telč pronajímá své volné prostory za 7000 Kč/den. Počet 

komerčních akcí tohoto typu, je podle slov pana starosty Telče, 10 až 12 do měsíce. 

Pokud by Dačice přistoupily na tento příjem, přineslo by to na hospodaření Městského 

kulturního střediska částku 840 000 Kč, tato část by byla dostačující na pokrytí ztráty a 

mohla by být ještě přidělována do rezervního fondu na budoucí rekonstrukci.

Návrh 4: vybudování cyklostezky

Dalším a posledním návrhem by byla podpora turistického ruchu ve městě. 

Dačice mají mnoho kulturních památek, dále jsou členem Nadace jihočeských 

cyklostezek, Jihočeské Silva Nortica a jsou zakladatelem Mikroregionu Dačicko.

Při skutečnosti, že Dačice leží nedaleko památkově chráněného města Telč, vůbec nemá 

žádné sportovně-kulturní vyžití. Mé doporučení v této oblasti by bylo následující.

Vybudovat cyklostezku, která by se mohla napojovat na cyklostezku vedoucí od 

Českých Budějovic přes Třeboň a končící na Vranovské přehradě. Vybudování by 

mohlo být financováno z evropské dotace pro rozvoj venkova. Této dotace dosáhly 

okolní města právě na výstavby těchto stezek. Podle starosty města, je tato stezka 

v plánu za 5 až 6 let. Podle mého názoru je to pozdě. Cena celého projektu by byla 

kolem 4 000 000 Kč, praxe v posledních letech byla taková, že města dostala 100% 

požadované částky.

 S tím i souvisí propagace města v zahraničí. Město dává na roční 

marketingovou podporu 30 000 Kč, tato částka je nevyhovující. Města jako Slavonice 

nebo Telč, mají roční výdaj na tuto propagaci 250 000 Kč. Tím, že by město 

propagovalo samo sebe, by mohl být v Dačicích znovu obnoven kulturní život. Tato 

skutečnost by pomohla nejenom místním podnikatelům, ale také by vytvářelo dobré 

jméno Dačic.   
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5 Závěr:

Cílem předložené bakalářské práce bylo provést rozbor hospodaření města 

Dačice a navrhnout taková opatření, která by vedla ke zlepšení využívání finančních 

prostředků města a zajištění efektivního využívání veřejné služby pro občany. Z těchto 

důvodů byly analyzovány příjmy a výdaje za čtyřleté období ( od roku 2005 do roku 

2008 ). 

Ve sledovaném období město sestavovalo vyrovnaný rozpočet, v letech 2005 a 

2006 nebyly příjmy zcela vyčerpány, a tak přebytek peněžních prostředků z těchto let 

sloužil jako rezerva na běžném účtu obce. Naopak v letech 2007 a 2008 byl rozpočet 

deficitní.

Daňové příjmy se v tomto období každoročně zvyšovaly. Jiná situace byla u 

nedaňových příjmů, jejíž vývoj byl nerovnoměrný. 

Tvorba vlastních příjmů ovlivňovala dynamiku celkových příjmů z důvodů 

prodeje bytů občanům , který byl zahájen již v roce 2005. Ten přinesl městu prospěch 

v průběhu let 2006, 2007 a 2008 ve výši 14 045 698 Kč. 

Z údajů hospodaření města lze vyčíst, že výdaje města se neustále zvyšují. 

Největší zvýšení docházelo u kapitálových výdajů v roce 2006 a 2007, bylo to 

způsobeno dvěmi významnými investičními akcemi. Dokončení výstavby letního 

koupaliště a rekonstrukce ulic Kramářova a třídy 9. května

Za sledované čtyřleté období se město dostalo do deficitu jen v roce 2007. Tento 

deficit byl způsoben velkou investicí, která byla již několik let naplánovaná. Jako 

ekonomický subjekt je město ale průměrným hospodářem. Tato příčina pramení z

plánovaných investic, které nebyly vyřešeny až do úplného konce aby splňovaly 

podmínky hospodárného a  plnohodnotného využívání.
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Příloha č.1. Základní druhové rozdělení příjmů

(Zdroj: J. Peková 2004)
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DOTACE
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DLOUH. MAJETKU

PŘÍJMY Z PRODEJE AKCIÍ 
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Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ DANĚ A CLA ZE 
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POJISTNÉ SZ A 
VEŘEJNÉ ZDR. 

POJIŠTĚNÍ
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PŘÍJMY Z VLATNÍ 
ČINNOSTI

PŘÍJMY Z PRODEJE 
NEKAPITÁLOVÉHO 

MAJETKU

ÚROKY, DIVIDENDY, 
KURSOVÉ ZISKY PŘIJATÉ SPLÁTKY 

PŮJČEK

PŘIJATÉ SANKCE A 
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Příloha č. 2. Základní schéma druhové struktury výdajů
(Zdroj: J. Peková 2004)

Výdaje

Běžné Kapitálové

Neinvestiční 
nákupy

Neinvestiční 
transfery

Neinvestiční 
půjčky

Platby za 
provedenou 

práci

Pojistné 
placené 

zaměstnavatel
em

Nákup zboží a 
služeb

Úroky, 
kursové ztráty

Poskytnuté 
zálohy a 
výdaje

Transfery 
podnikům a 

prospěšným org.

Transfery a 
některé další 

platby 
rozpočtům

Transfery 
vlastním 
fondům

Transfery 
obyvatelstvu

Transfery do 
zahraničí

Investiční 
výdaje

Investiční 
transfery

Investiční 
půjčky

Investiční 
nákupy

Nákup akcií a 
majetkových 

podílů

Členění jako 
neinvestiční 

transfery

Členění jako 
neinvestiční 

transfery

Členění jako 
neinvestiční 

transfery
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Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od 1.1.2008 (bez SFDI, poplatků a pokut)

Příloha č.3. Schéma rozdělení daní v ČR (Zdroj: www.mfcr.cz)

Daň z příjmů fyzických osob
 ze závislé činnosti 
(celostátní výnos)

DPH

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3)

Daň z příjmů právnických osob
 z daně placené obcemi a kraji

100% - daně placené kraji 100% - daně placené obcí

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
(celostátní výnos)

Daň z příjmů fyzických osob
ze samostatně výdělečné činnosti

(z podnikání)

30% - obce
(dle bydliště podnikatele)

10% - SR 3)

68,18 % - SR 3)

Daň z příjmů právnických osob
(bez daně placené obcemi a kraji)

1) Každý kraj se na procentní části celostátního 
hrubého výnosu daně podílí procentem 
stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 
Sb., o RUD, v platném znění

2) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě:
7. kritéria výměry katastrálních území obce
8. prostého počtu obyvatel v obci
9. násobků postupných přechodů

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2)

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3)

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3)

60% celostátní 
výnos

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3)

100% - obce 4)Daň z nemovitostí

3) Příjmy
státního
rozpočtu

4) Výnos daně z nemovitostí; příjemcem je 
ta obec, na jejímž území se nemovitost 
nachází.
5) Daňové příjmy jsou rozdělovány na 
základě počtu zaměstnanců s místem 
výkonu práce v obci.

1,5% – obce 5)

Vysvětlivky:
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